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1. Val av justerare   
   
 

 

2. Valnämndens redovisning till kommunstyrelsen 
avseende aktuella frågor, mål och resultat samt 
väsentliga framtidsfrågor i enlighet med de 
ekonomiska styrprinciperna (KS.2020.0549) 

  

   
 

 

3. Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 2023-
2025 (KS.2021.0001) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2025 
 Styrande majoritetens förslag till budget 2022 samt flerårsplan 2023-

2025 inklusive investeringsbudget 2022-2026 och exploateringsbudget 
2022-2025 samt skattesats 

 

4. Godkännande av årsredovisning för Finsam 2020 
och beviljande av ansvarsfrihet (KS.2021.0212) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Årsredovisning för FINSAM 2020 
 Revisionsberättelse Finsam MittSkåne 
 Styrelseprotokoll 1, 2021-03-25 Finsam Mittskåne 
 Årsredovisning 2020, Finsam MittSkåne 

 

5. Yttrande över remiss - En rättssäker 
vindkraftsprövning (SOU 2021:53) (KS.2021.0398) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över (SOU 2021:53) Betänkande av 

utredningen en rättssäker vindkraftsprövning 
 Kommunledningskontorets synpunkter över (SOU 2021:53) Betänkande 

av utredningen en rättssäker vindkraftsprövning 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 166, 2021 Remissvar 
gällande en rättssäker vindkraftsprövning 

 Remisshandling, En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) 
 Remissmissiv En rättssäker vindkraftsprövning 

 

6. Yttrande över samrådsremiss - En ny regional 
anläggning av vårt avloppsvatten (KS.2021.0419) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Remissvar Samråd om en ny regional anläggning för 

rening av vårt avloppsvatten 
 Samråd En ny regional anläggning av vårt avloppsvatten 
 Samrådsunderlag - En ny regional anläggning av vårt avloppsvatten 
 Samrådsunderlag - bilaga 1 
 Samrådsunderlag - bilaga 2 
 Samrådsunderlag - bilaga 3 
 Samrådsunderlag - bilaga 4 
 Karta, justering av schakt S12 
 Karta, justering av schakt S13 

 

7. Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 
(KS.2021.0341) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 
 Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 
 Fadderbrev från Storkprojektet 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 115, 2021 Ansökan om 

stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 
 

8. Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes 
Arkivförbund 2022 (KS.2021.0432) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Förslag att avslå ansökan från Skånes Arkivförbund 
 Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2022 
 Verksamhetsberättelse 2020 Skånes arkivförbund 
 Årsredovisning Skånes Arkivförbund 2020 

 

9. Antagande av policy för arbetsmiljö och hälsa 
(KS.2021.0271) 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Policy för arbetsmiljö och hälsa 
 Förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa 

 

10. Antagande av riktlinjer för intern kontroll 
(KS.2021.0473) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riktlinjer för intern kontroll 
 Förslag till riktlinjer för intern kontroll 

 

11. Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
i Eslöv (KS.2017.0479) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i 

Eslöv 
 Granskningsutlåtande för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Illustrationskarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Plankarta, detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Trafik och parkeringsutredning från Sweco 
 Bullerutredning Kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken från Sweco 
 Översiktligt projekterings-PM Geoteknik från Sweco 
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning från Relement 
 Miljöundersökning bensinstation för kv. Stenbocken 14-15 
 PM dagsljus Kv Stenbocken 14-15 
 Samrådsredogörelse för detaljplan för Stenbocken 14 och 15 

 

12. Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan 
för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv (KS.2021.0218) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Godkännande av exploateringsavtal för Stenbocken 

14 och 15 
 Förslag till exploateringsavtal för Stenbocken 15. 
 Förslag till exploateringsavtal Stenbocken 14, västra delen. 
 Förslag till exploateringsavtal Stenbocken 14, östra delen. 
 Översiktligt kartmaterial över Stenbocken 14 och 15. 
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13. Avsiktsförklaring om fortsatt medverkan i 
Leaderprojekt rörande utveckling av destination 
Rönne å och Ringsjön (KS.2019.0475) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Leaderprojekt rörande utveckling av destination 

Rönne å och Ringsjön 
 Projektplan Destination Rönne å och Ringsjön 

 

14. Yttrande över motion från Fredrik Ottesen (SD) 
om att utreda effekterna och konsekvenserna av 
att införa En kommun - En förvaltning 
(KS.2021.0047) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion från Fredrik Ottosen (SD) om 

att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun - En 
förvaltning 

 Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2021 Remittering av motion från 
Fredrik Ottesen (SD) - Motion om att utreda effekterna och 
konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning 

 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om att utreda effekterna och 
konsekvenserna av att inför En kommun - En förvaltning 

 Bilaga till motion 
 

15. Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), 
Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan (KS.2021.0240) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv 

handlingsplan 
 Barn- och familjenämndens beslut § 88, 2021  Yttrande över motion om 

suicidpreventiv handlingsplan 
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2021. Yttrande över motion 

om suicidpreventiv handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021 Remittering av motion från 

Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

 Motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen 
(SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan 
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16. Yttrande över motion från Ted Bondesson (SD) 
och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs kommun 
upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter 
(KS.2021.0239) 

  

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om att Eslövs kommun upphör 

med HBTQ-certifiering av verksamheter 
 Kommunfullmäktiges beslut § 68, 2021 Remittering av motion från Ted 

Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs kommun upphör 
med HBTQ-certifiering av verksamheter 

 Motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs 
kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter 

 

17. Kommundirektören informerar (KS.2020.0548)   
   
 

 

18. Redovisning av delegeringsbeslut   
   

 

KS.2021.0428-1 Samarbetsavtal Eslövs kommun och Eslövs IK 2021-
09-01--2022-08-31 

KS.2021.0426-2 Beslut gällande utlämnande av allmän handling 

KS.2021.0423-2 Yttrande till antagning i allmänna hemvärnet 

KS.2020.0523-3 Tilldelningsbeslut i upphandling av juridiska tjänster 
inom rättsområdena entreprenadrätt, fastighetsrätt samt 
hyresrätt och bolagsrätt 

KS.2020.0523-4 Avtal avseende Juridiska tjänster inom rättsområdena 
entreprenadrätt, fastighetsrätt samt hyresrätt och 
bolagsrätt 

KS.2018.0612-25 Förlängning av avtal avseende Företagshälsovård 

KS.2020.0309-2 Tilldelningsbeslut i upphandling av bevakningstjänster, 
personlarm och parkeringstjänster 

KS.2020.0309-3 Avtal avseende bevakningstjänster, personlarm och 
parkeringsövervakning 
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KS.2021.0414-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 123, 2021 
Budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 för 
Kommunledningskontoret 

KS.2021.0028-33 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 32, 
2021 Tecknande av lokala kollektivavtal gällande 
Krislägesavtal 

KS.2021.0304-2 Uppsägning av jordbruksarrende som avser del av 
Hassle 29:1 

KS.2021.0458-1 Upphörande av överenskommelse om nyttjande av del 
av Eslöv Billinge 17:18 

KS.2021.0460-1 Ansökan om avstyckning från Eslöv 53:4 

KS.2020.0446-21 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 133, 2021 
Beslut om samråd för detaljplan för Åkermannen 10, 11 
och del av 14 i Eslöv 

KS.2021.0400-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 130, 2021 
Godkännande av servitutsavtal för väg på fastigheten 
Stehag 37:1 

KS.2021.0424-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 131, 2021 
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan Löberöd 1:132 och Löberöd 1:123 

KS.2021.0406-7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 132, 2021 
Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende Sallerup 52:15 och Sallerup 52:16 

KS.2019.0324-23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 134, 2021 
Beslut om samråd för detaljplan Stehag 5:118 

 

19. Anmälningar för kännedom   
   

 

KS.2021.0020-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-01-26 

KS.2021.0020-2 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-03-23 

KS.2021.0020-3 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-04-14 

KS.2021.0020-5 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2021-09-21 
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KS.2021.0462-1 Kallelse och dagordning extra föreningsstämma 
Lundaland ideell förening 

KS.2021.0465-2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 169, 
2021 Svar på hemställan om förändrad beläggning på 
gångbanorna, Slånbacksvägen 

KS.2021.0465-4 Förfrågan hemställan till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

KS.2021.0465-5 Program för offentlig miljö Eslövs kommun 

KS.2021.0010-46 Barn- och familjenämndens beslut § 108, 2021 
Ekonomisk månadsrapport september 2021 

KS.2021.0010-45 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk månadsrapport 
augusti 2021 

KS.2021.0010-44 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 102, 2021. 
Ekonomisk månadsrapport augusti 2021 

KS.2021.0010-47 Frisktal till och med september 2021 Barn- och 
familjenämnden 

KS.2021.0010-48 Prognos placerade barn och unga till och med 
september 2021 Barn- och familjenämnden 

8 ( 1317 )



 

 

 

 

 
Antagande av budget 2022 samt flerårsplan 

2023-2025 

3 

KS.2021.0001 
   

9 ( 1317 )



 
 KS.2021.0001  
 
 
 
2021-10-20 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 och plan för åren 2023-2025 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget. Investeringsbudgeten omfattat 5 år.  

Beslutsunderlag 
Förslag till budget från den styrande majoriteten. 

Beredning 
Kommuninvest begär varje år ett förtydligat borgensåtagande från kommunen varför 
kommunfullmäktige föreslås fastställa nedanstående förslag till borgensåtagande. 
Kommunens borgensåtagande avser i huvudsak Eslövs Bostads AB lånebehov.   
 
Den styrande majoritetens förslag till budget bygger på oförändrad skatt.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 
Godkänna förslag till budget 2022 samt flerårsplan 2023-2025 inklusive 
investerings- och exploateringsbudget 
 
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Eslövs Bostads AB och Mellanskånes 
Renhållnings AB:s sammanlagda låneförpliktelser upp till ett totalt belopp om 2 
miljarder kronor.   
 
Fastställa nyupplåningsramen år 2022 för kommunen till 400 miljoner inklusive 
upplåning till VASYD  

Beslutet skickas till 
Alla nämnder 

10 ( 1317 )



 KS.2021.0001 

 2 (2) 

Kommunens bolag inom koncernen 
Kommuninvest 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Eslövs kommuns budget för 2022 och plan för 2023–2025
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Eslöv 2021-xx-xx

Innehåll: Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

Produktion och layout: Kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen 

Omslagsbild: Xxxxxxxxxxxxxx

Övriga bilder:Xxxxxxxxxxxxxx
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Den styrande majoriteten i Eslövs kommun. Från vänster kommunstyrelsens första vice 
ordförande Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) 
och Sven-Olov Wallin (L).

Våra barn och unga ska rustas för framtiden. Det är viktigt 
att förskola, grundskola och gymnasieskola ger kunskaper 
och förutsättningar så att de klarar sig väl genom livet. Skolan 
får pengar för att stärka elevers läsförståelse. Carl Engström- 
skolan var en god investering och attraherar ungdomarna.  
De fortsatta satsningarna på moderniserade och nya lokaler 
är viktiga för att undervisningen ska fungera. Skolbiblioteken 
förs närmare skolan och kopplas samman med den pedago-
giska verksamheten.

Äldre ska ha en god omvårdnad och känna sig trygga. En allt 
större del av sjukhusens eftervård sköts idag av kommunerna. 
Planering av olika boendeformer och ett nytt demensboende 
har startats. Pengar tillförs för att fler ska kunna få hemvård 
och till ökad bemanning på våra boenden. 

Kommunens medarbetare och chefer är våra bästa ambassa-
dörer. Därför är kompetensförsörjning och arbetsmiljö vik-
tiga faktorer för att vara en kommun där personalen trivs 
och utvecklas. Hälsomiljonen fortsätter nästa år för att möta 
 effekter från pandemin. I budgeten får också verksamheterna 
kompensation för lönekostnadsökningarna. 

Eslöv har en god och välskött ekonomi. Vi har en stabil ekono-
misk grund när vi nu satsar vidare på att utveckla kommunen 
och ge invånarna den service som de efterfrågar.  

Eslövs kommun utvecklas starkt och antalet invånare ökar i 
kommunen. Företag gör nyinvesteringar och utvecklar sina 
verksamheter. Intresset för bostadsbyggande är stort, och gläd-
jande är också att det pågår projekt i flera av våra mindre 
tätorter. I Eslövs tätort ligger fokus på de östra delarna, där 
vi under våren kommer att besluta om en fördjupad översikts-
plan – som ger oss möjlighet till att bygga hållbart, modernt, 
tryggt och grönt med olika stadsnära boendeformer – och där 
det också finns plats för företagen.  Det är av stor vikt att dra 
nytta av kommunens geografiska läge.

De senaste åren har stora investeringar gjorts för att möta 
framtidens utmaningar och höja attraktiviteten i kommunen.  
En satsning görs nu i byarnas offentliga miljöer och i andra 
parkområden i Eslöv. Kultur- och fritidsnämnden får i upp-
drag att utreda området Husarängen och Karlsrobadet för 
att skapa ett rekreationsområde för alla med inriktning på 
spontanaktiviteter i utemiljö. 

För att stärka gemenskap och öka trygghet och attraktivitet 
både i staden och tätorterna tillförs medel för utsmyckning 
och arrangemang. Den mobila fritidsverksamheten stärks med 
en tjänst för att kunna arbeta i kommunens olika tätorter. 
Satsningen Kultur i skolan utökas, då antalet barn och unga 
ökat i antal. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att vara 
med om kulturupplevelser. Medel avsätts också för att kunna 
göra tillfälliga trygghetsinriktade insatser och medel ökas i 
investeringsbudget för belysning på landsbygden.

Ett stort fokus på hållbarhetsfrågorna och Agenda 2030  behövs. 
Samtidigt som kommunen utvecklas ska vi minska avtrycken 
i vårt samhälle. Det kräver nya sätt att tänka kring hållbarhets-
frågorna, både i befintlig verksamhet och den som planeras för 
framtiden. Kunskapen behöver höjas och vara en naturlig del 
i hela organisationen.

För att förbättra servicen till företag avsätts medel till förstärk-
ning av företagslots. Kommunens service och myndighets-
utövning ska vara rättssäker men också serviceinriktad och 
genomsyras av en bra kommunikation i alla delar.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen har varit god men det 
räcker inte. I kommunen finns flera områden som inte är fullt 
utbyggda. Därför avsätts pengar för att ge stöd till fortsatt ut-
byggnad där kommersiella förutsättningar saknas.

Att ha möjlighet att kunna försörja sig är en prioriterad fråga 
och fler som idag har försörjningsstöd behöver komma ut i 
arbete eller i utbildning. Därför är det viktigt att arbeta med 
både de sociala förutsättningarna och möjligheter att komma 
ut på en reguljär arbetsmarknad. Detta kräver också ett nära 
samarbete med näringslivet.

EN KOMMUN SOM VÄXER HÅLLBART

ESLÖVS KOMMUN BUDGET 2022
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KOMMUNENS POLITISKA ORGANISATION 

Kommunens verksamhet och aktiviteter påverkar många 
människors framtida förutsättningar och direkt i vardagen. 
Samhället förändras och i takt med samhällsförändringar 
 behöver kommunens verksamhet anpassas och utvecklas. 
Kommunens vision Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och  verka i  
är vägledande. Kraven på kommunens service ökar och be-
hovet av att få ut mer verksamhet för varje skattekrona blir 
allt viktigare för att kunna upprätthålla och utveckla servicen 
samt skapa förutsättningar så att de nya invånarna kan få del 
av välfärden. Människor måste samtidigt ges möjlighet till en 
större påverkan på servicen för att nå så hög brukarupplevelse 
som möjligt.  

ESLÖVS KOMMUN BUDGET 2022 7
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SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING
Den ekonomiska återhämtningen efter 1,5 år med pandemi 
överträffar tidigare prognoser. Återhämtningen är både snabb-
are och kraftigare. BNP i Sverige blir över 4 procent 2021 och 
något lägre 2022. Skatteunderlaget växer därmed snabbt 2021 
och 2022. BNP väntas därefter öka mer blygsamt med ca 1,5 
procent 2023 och 2024. Arbetslösheten väntas sjunka under de 
kommande åren, dock från en hög nivå. Ökningen av skatte-
intäkterna i kombination med ökade generella statsbidrag 
ger kraftigt ökade intäkter till kommunen. Regeringen har 
även i budgetpropositionen för 2022 ökat riktade statsbidrag 
till äldreomsorgslyftet. En del av riktade statsbidrag till äldre-
omsorgen blir generellt statsbidrag från 2024. 

I regeringens budgetproposition föreslås en ökning av de 
 generella statsbidragen, vilket ger kommunen ytterligare ca 
6,9 mnkr 2022. 

BNP-utveckling 4,3 3,6 1,6 1,4

Konsumentprisförändring KPI 1,9 2,1 1,9 2,3

Timlöner  
konjunktur lönestatistik 2,9 2,5 2,5 2,6

Skatteunderlagstillväxt 
september SKR 2021 4,3 4,2 3,7 3,3

KOMMUNENS EKONOMISKA  
 

FLERÅRSPLANEN INKLUSIVE OMVÄRLD
(Utgångspunkt SKR:s augusti-/oktoberprognos i cirkulär 21:35) 

 

39,09 % Barn- och familjenämnden
30,78 % Vård- och omsorgsnämnden
11,16 % Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
4,69 % Kommunstyrelsen-Kommunledningskontoret
4,44 % Kultur- och fritidsnämnden
3,52 % Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
5,61 % Kommunstyrelsen-Finansförvaltningen
0,37 % Överförmyndarnämnden
0,06 % Revisionen
0,28 % Servicenämnden
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KOMMUNENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2022 OCH FLERÅRSPLANEN INKLUSIVE OMVÄRLD

KOMMUNERNAS UPPDRAG
Kommunernas uppdrag föreslås förändras i samband med 
budgetpropositionen. 

Regeringen avser:
• att ge kommunerna lagstadgat ansvar att arbeta brottsföre-

byggande
• att ålägga kommunerna att införa en fast omsorgskontakt i 

hemtjänsten från den 1 juli 2022
• att stärka rätten till personlig assistans vilket minskar åtag-

andet för kommunerna
• att socialnämnderna ska följa upp barns situation efter det 

att vård enligt LVU upphört
• att införa att gymnasieutbudet ska bestämmas av elever-

nas efterfrågan och behoven på arbetsmarknaden samt att 
samverkansavtal ska finnas mellan kommuner avseende 
planering, dimensionering och erbjudande av utbildning

• att ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan från 2023

• att yrkesprogrammen ger allmänt högskolebehörighet från 
2024

• att ett gemensamt skolvalssystem införs från 2024 vilket 
minskar kommunernas administration

• att införa satsningar för minskad skolsegregation och ökad 
likvärdighet i skolan

• att elever i grundskolan erbjuds minst två timmar i veckan 
extra studietid för läxhjälp och annat skolarbete från 2022

• att ett gemensamt nationellt skolvalssystem och gemensam-
ma urvalsgrunder för kommunala och fristående skolor 
införs som ska skötas av Skolverket. 

Tidigare har framförts införande av tioårig grundskola, så 
kallad nära vård och ett statligt övertagande av LSS, eventuellt 
från 1 januari 2022.  

Se även avsnitt tilldelning av medel till nämnderna (ramar).

KOMMUNENS EKONOMISKA OCH  
KVALITETSMÄSSIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag och net-
tokostnader ökar förhållandevis mycket inför 2022 och för 
hela perioden. Det ovanligt stora ekonomiska utrymme som 
prognosticeras för de kommande åren bygger på SKR:s be-
dömning av den ekonomiska utvecklingen och kända statsbi-
drag samt kommunens ökande befolkning. Utrymmet används 
till verksamhet förutom ca en procent som finns som planerat 
överskott. 

Befolkning* 34 400 34 600 35 200 35 800

Intäkt 2 244 2 298 2 395 2 495

*(1 november året före)

Nettokostnadsutveckling 2 242 2 293 2 387 2 485

BEFOLKNING

Kommunens verksamhet riktas främst till de yngsta och äldsta 
medborgarna. Befolkningsprognosen lägger grunden för kom-
munens planerade utbyggnad av verksamheten de närmsta 
åren. Den största ökningen sker av grundskoleelever – 296 barn 
– och i gruppen över 80 år med 281 personer. Antalet invånare 
i gymnasieålder ökar med 156 och i förskoleåldern med 46. 

Utbyggnadsbehovet av kommunal service ser olika ut för 
åldersgrupperna. Grundskolan är obligatorisk medan ca 93 
procent deltar i förskolans verksamhet. Alla 16–19 åringar 
deltar inte i gymnasieskolans verksamhet men omfattas då av 
kommunens uppföljningsansvar. Äldres behov av hemvård 
och särskilt boende är svårare att förutse, eftersom utskriv-
ning sker allt tidigare från sjukvården och mer vård ska ges i 
hemmet, så kallad nära vård, och de äldre blir äldre och mer 
behovskrävande. 

Utbyggnad och förnyelse av förskolans och grundskolans lo-
kaler finns bland investeringarna i denna budget. Behov finns 
av fler demensboendeplatser framöver. Möjligheten att skapa 
ett bredare framtida boendekoncept där demensboende är en 
av boendeformerna ska undersökas. Översyn ska därmed ske 
av kommunens befintliga särskilda boenden. 

Kommunens gymnasieskola är fylld av elever och gymnasie-
samarbetet i Skåne är under omprövning och utveckling. Sta-
ten avser dessutom att lagstifta i frågan. Dimensioneringen av 
kommunens gymnasieskola och samverkan med andra kom-
muner blir en fortsatt fråga under 2022. 

Under planperioden fördelas ökade medel till de äldre för att 
möta behovsökningen i gruppen. Antalet personer nedan är 
vid årets slut, varför utbyggd kapacitet sker med eftersläpning. 

Befolkningen nedan utgår från kommunens befolkningsprog-
nos från våren 2021 med planeringsscenario 70 procents fär-
digställande av nya bostäder i enlighet med vårbudgeten.

År 1–5 förskola 2 123 2 099 2 114 2 138 2 169

År 6–15 grundskola 4 570 4 628 4 711 4 785 4 866

År 16–18 gymnasiet 1 294 1 320 1 375 1 409 1 450

År 65–79 4 726 4 714 4 666 4 659 4 665

År 80–W 1 727 1 772 1 835 1 923 2 008

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Lagstiftningens ändamål med kravet på att kommuner och 
landsting ska ha en god ekonomisk hushållning innebär att 
offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt 
samt att varje generation ska bära kostnaderna för den service 
som konsumeras. Kostnader från en generation får alltså inte 
skjutas över till kommande generationer. Kommunerna ska ha 
förmågan att leverera service till sina medlemmar på samma 
nivå som tidigare utan att öka skatten. Detta tillgodoses med 
ett årligt överskott på normalt två procent av skatteintäkterna 
och de generella statsbidragen. Beroende på respektive kom-
muns soliditet och investeringar kan det finnas anledning att 
ha ett lägre eller högre överskottsmål.

Enligt redovisningslagstiftningen och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning ska god ekonomisk hushåll-
ning även omfatta kommunkoncernen från 2019 års räken-
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skapsår. I budget 2022 ingår därför övergripande finansiella 
mål för kommunkoncernens omfattande överskott, likviditet 
och soliditet. En kommunal budget ska enligt lag upprättas så 
att intäkterna överstiger kostnaderna. 

Planeringen utgår därmed från att ett positivt överskott plane-
ras i samband med upprättandet av budget och uppföljning. 
Åtgärder vidtas vid behov under året för att överskott uppnås 
vid årets slut. Storleken på överskottet för Eslövs kommun 
fastställs i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. 
Planeringen utgår från ett överskott med minst en procent i 
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Det 
planerade överskottet enligt finansiellt mål kan hållas till en 
procent mot normalt två procent, eftersom nyintjänade pensi-
oner finansieras i var tid och kommunen har medel placerade 
som avser att täcka en del av pensionsskulden som intjänats 
fram till 1998. Dessutom har investeringstakten årligen varit 
lägre än beslutad tidplan i kommunens investeringsbudget. 

Varje generation bär själv kostnaderna för den 
service man konsumerar. Ingen kommande 
generation ska behöva betala för det som tidigare 
generation förbrukat. Så stor nytta som möjligt 
av befintliga resurser ska skapas för kommun-
invånarna. De finansiella målen anger att eko-
nomin är en restriktion för verksamhetens omfatt-
ning. Verksamhetsmålen ska spegla effektiviteten 
och göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.

Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella 
statsbidrag och budgeterat finansnetto huvudsaklig 
intäktskälla och innebär en totalram för resursutrym-
met med 2 244 mnkr utan planerat överskott.

Överskott på minst 1 procent av skatteintäkterna och 
de generella statsbidragsintäkterna, 22 mnkr.

 av investeringar har införts 
från 2019. Skälet är det höga investeringsbehovet un-
der perioden. Målet sätts till 40 procent i snitt under 
perioden 2020–2024. Självfinansieringsgraden får inte 
understiga 30 procent under ett enskilt år.

God ekonomisk hushållning bedöms ha uppnåtts när det fi-
nansiella målet om resursutrymme, överskott i form av årets 
resultat, finansiering av investeringar samt flertalet verksam-
hetsmål förbättras.

Målen för god ekonomisk hushållning följs upp i delårsrapport 
och årsredovisning.

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSMÅL  
SOM BIDRAR TILL GOD EKONOMISK  
HUSHÅLLNING

Nedan följer nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning.

Kommunstyrelsen Eslövs kommun har en ekonomi 
i balans med minst en procents 
överskott.

Barn- och familjenämnden Behörigheten till gymnasieskolan 
ska öka årligen.

Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden

Fler elever ska klara sina gymna-
siestudier inom fyra år samt fler 
personer ska avsluta behovet av 
försörjningsstöd och ekonomiskt 
bistånd för studier och arbete. 

Kultur- och fritidsnämnden Årligen ökat antal personer som 
deltar i kultur- och fritidsaktiviteter.

Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden

Underhållet av kommunens gator 
ska motsvara det årliga behovet

Servicenämnden Fastighetsunderhållet ska motsva-
ra det årliga behovet.

Vård- och omsorgsnämnden Inom given ekonomisk ram tillgo-
dose det ökade behovet av vård 
och omsorg samt minska behovet 
av och årligen sänka kostnader för 
försörjningsstöd.

Överförmyndarnämnden Öka antalet ärenden per handläg-
gare med stöd av digitaliserade 
processer.

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner 
och regioner överlämnade i september betänkandet En god 
kommunal hushållning till regeringen. Utredningen lämnar en 
rad förslag, bland annat att det nuvarande begreppet god eko-
nomisk hushållning ersätts, införande av ett tioårigt rullande 
program för en god kommunal hushållning, en skärpning 
av balanskravet och slopande av resultatutjämningsreserven. 
I kommunens budget för 2021 beslutades att genomföra en 
översyn av regelverket för resultatutjämningsreserven. Kom-
munens översyn kan komma att påverkas av förslaget till ny 
lagstiftning som presenteras till våren 2022. Kommunens de-
finition kring god ekonomisk hushållning kommer också att 
anpassas till kommande ny lagstiftning. 

Servicenämnden har föreslagit en förändring av indikatorn till 
effektmålet välskötta fastigheter. Eftersom det endast återstår 
ett år av mandatperioden så bibehålls indikatorn.
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Budgeten planeras utifrån ett överskott med ca 1 procent för 
2022. I den ekonomiska flerårsplanen framgår att verksam-
heten är finansierad varje år med ett planerat överskott med ca 
1 procent. Kommunen planerar för fortsatt ökad befolkning, 
vilket innebär utbyggnad av verksamheten. Ofta sker utbygg-
nad till högre kostnad för verksamheten än för kommunens 
rådande genomsnittskostnad.  

Årets resultat, mnkr 22,4 23,0 24,0 25,0

Årets resultat/intäkter % 1,0 1,0 1,0 1,0

Kommunen har ett relativt högt behov av investeringar den 
kommande perioden, vilket kommer att ta ett allt större årligt 
driftsutrymme. Tillkommande kostnader är mellan 45 och 70 
mnkr per år. Investeringstakten har dock under flera år varit 
långsammare än planerat. Detta har gett kortsiktigt oplanerat 
överskott vid årets slut. Byggmarknadens utveckling påverkar 
kommande investeringsbelopp. Risk finns efter pandemin 
med en snabbt ökande tillväxt i samhället att de kalkyler som 
ligger till grund för investeringsbudgeten kan avvika mer än 
vanligt. Vid eventuellt outnyttjade medel kan omfördelning 
ske under året till ökat underhåll av kommunens tillgångar. 
Prövning sker i samband med vårprognos 2022.

Investeringar, mnkr 322,3 304,9 220,4 135,5 155,0

Investeringsvolym/intäkter, % 14 13 9 5 6

Självfinansieringsgrad, % 30,2 33,8 49,5 84,9

Självfinansiering av investeringar sker utifrån årets resultat 
och avskrivningar. Eftersom investeringsbehovet är betydligt 
högre uppstår ett upplåningsbehov. Kommunen har dock ett 
gynnsamt utgångsläge med låg skuld som finansieras inom 
kommunens driftsmedel. Kommunen svarar även för upplå-
ning till VA SYD med ca 350 mnkr per treårsperiod, vilket 
framgår av kommunens samlade låneskuld. Lånekostnaderna 
kommer att öka om regeringens föreslagna riskskatt på kredit-
institut blir verklighet med ca 0,5 procent. 

Soliditet, % 54 49 47 47

Soliditet inkl. samtliga  
pensionsförpliktelser  

och löneskatt, %
37 34 33 34

Kommunens soliditet minskar sakta i takt med ökade inves-
teringar från 54 procent i budget 2021 till 47 procent 2025. 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
utrymme och mäter hur stor del av kommunens tillgångar 
som kan finansieras med eget kapital. Kommunen har dock 
god soliditet även med beaktande av pensionsskulden. 

Nyupplåning. per år 220 180 220 180

Räntekostnad, aggregerat 5,5 7,4 9,7 11,6

Kommunskatten kommer inför 2022 att vara oförändrad, 
20,54 kronor.

Kommunen går in i en period med högre exploateringsverk-
samhet. Projekten kan komma att belasta kommunens resultat 
och drift. Intäktsnivån från framtida projekt är osäkra ur ett 
balansperspektiv. Intäkter för exploatering av den före detta  
Stenatomten ligger efter planperioden. 
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Kommunen har tre huvudsakliga intäktskällor för att finansie-
ra den verksamhets som planeras: Skatter och generella stats-
bidrag och riktade statsbidrag som kommunens verksamheter 
söker hos olika statliga myndigheter samt taxor- och avgifter.

I förslaget till statsbudget som presenterades den 20 september 
2021 framgår att staten föreslår en lång rad ändringar av kom-
munernas uppdrag, vilket beskrivs inledningsvis. 

STATLIGA SATSNINGAR INOM KOMMUNENS 

– huvudsakligen från regeringens budgetproposition 2022

Fast omsorgskontakt från 1 juli 2022 vilket beräknas ge 
kommunen ca 1 mnkr i bidrag för andra halvåret 2022 och 
drygt 2 mnkr från 2023.

Stärkt rätt till personlig assistans vilket staten bedömer 
minskar kommunernas kostnader.

Extra studietid och utökad lovskola från läsåret 
2022/2023 vilket innebär att alla elever i grundskolan erbjuds 
minst två timmars extra studietid per vecka för att få hjälp 
med läxor eller annat skolarbete. Lovskola är obligatoriskt 
och utvidgas så att elever även under läsåret erbjuds detta stöd 
exempelvis  under höstlovet eller påsklovet. Cirka 0,36 mnkr 
beräknas tillfalla kommunen för höstterminen 2022 och det 
dubbla från 2023. 

Validering inom komvux blir en kommunal skyldighet 
från andra halvåret 2022. Ett bidrag med ca 0,1 mnkr beräk-
nas tillfalla kommunen.

Samlat statsbidrag för ökad kvalitet i förskolan inne-
bär att två befintliga statsbidrag slås samman. Dessa används  
till ökad kvalitet och att minska barngruppernas storlek. Bi-
draget söks och får en socioekonomisk viktning. Medlen ska 
gå till de förskolor där det behövs mest. Detta innebär en 
omfördelning mellan kommuner. Eslövs kommun får 2021 
knappt 9 mnkr. 

Förstärkt likvärdighet genom ett ökat statsbidrag i flera 
steg. 6,5 mdkr avsätts för 2022. 2021 får skolan i Eslöv ca 
23–24 mnkr.

Kompensatorisk utbildning som syftar till att alla barn 
i förskolan och elever till och med vuxenutbildningen ska få 
den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 1 mdkr avsätts 
vilket kan ge kommunen 3 mnkr under 2022 efter ansökan.

Minskat antal timanställda inom äldreomsorgen, 
ökat antal sjuksköterskor på särskilda boenden,  
investeringsbidrag till särskilda boenden med mera  
med 3,9 mdkr per år 2021–2024. Eslövs kommun får årligen 
12 mnkr i riktat permanent statsbidrag sedan 2021. 

Förstärkning av äldreomsorgslyftet under 2022 och 
2023. 1,7 mdkr avsätts vilket beräknas ge Eslövs kommun  
efter ansökan 5,1 mnkr per år. 

Ytterligare statsbidrag finns för införandet av ämnesbetyg i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, stärkt elevhälsa, 
stärkta skolbibliotek, regionalt yrkesvux, sammanhållen ut-
bildning för personer på SFI, språkprogram inom äldreomsor-
gen och återhämtningsbonus, arbetsmarknadsåtgärder bland 
annat extratjänster. 

VERKSAMHETENS FINANSIERING
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KOMMUNENS SATSNINGAR PÅ  
 

FÖR PLANPERIODEN
Nämnderna svarar för verksamheten utifrån bland annat till-
delat uppdrag, reglemente, kommunens budget, förbättringar 
av verksamheten och kapacitetsanpassning inom den drifts-
ram som beviljas. Nämnderna och verksamheten effektiviserar 
löpande sin verksamhet genom att minska kostnader och om-
fördela medel dit de bäst behövs, anpassa kapacitet, förändra 
verksamheten enligt ny lagstiftning etc.  

Kommunstyrelsen tar framöver ett större ansvar för att skapa 
en tydlig styrning genom att öka uppföljningen genom att 
följa upp nämndernas verksamhetsplaner och vid behov även 
internbudget vid resultatdialogtillfällena under året. 

Kommunstyrelsen kommer att förbättra de kommungemen-
samma förutsättningarna för verksamheten exempelvis kring 
IT/digitalisering (utredning pågår). Inom kommunstyrelsens 
oförutsedda medel avsätts resurser inför beslut utifrån IT-/
digitaliseringsutredningen. Kostnaden för kommungemensam 
IT och digitala möten har ökat efter två genomförda upphand-
lingar, varför kommunstyrelsen tilldelas 2,2 mnkr varav 1,3 
mnkr kommer att fördelas på nämnderna. Kommunstyrelsen 
får även medel för trygghetsskapande åtgärder med 0,3 mnkr 
per år. 

I kommunens vårbudget under 2021 har nämnderna erhållit 
kompensation för tillkommande hyror och kapitalkostnad, 
lönekompensation enligt avtal 2021 samt preliminär löne-
kompensation för 2022. Indexkompensation ges för servi-
cenämnden, vissa externa avtal och avstämning av volymer 
inom barn- och familjenämnden, gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Kommun-
ledningskontoret/kommunstyrelsen har även erhållit 1,0 mnkr 
för stadsfest i Eslövs kommun. Se tabell sid 27.

Nedan följer en rad satsningar, huvudsakligen från nämn-
dernas yttranden över förutsättningarna enligt kommunens 
vårbudget.

I samband med budgeten för 2021 tilldelades barn- och famil-
jenämnden 3,5 mnkr per år för att förbättra elevernas förut-
sättningar till goda skolresultat. Barn- och familjenämnden 
får fortsatt uppdrag att förbättra skolresultaten. Satsningen 
på matematik behöver fortsätta, närvaron behöver öka igen 
efter covid-19. 1,5 mnkr avsätts för ytterligare satsningar på 
läsförståelse och läsfrämjande insatser. 

Utbudet av aktiviteter och vuxennärvaron i byarna ökas ge-
nom utökning av en tjänst, 0,5 mnkr. 

Medel med 0,8 mnkr tillförs för en lärarutbildad kultursam-
ordnare. Samverkan sker med barn- och familjenämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla området 
kring Husarängen och Karlsrobadet till ett aktivt rekreations-
område med inriktning utomhusaktiviteter för alla. 

För utrustning och anpassning av lokaler, 0,2 mnkr.

Kommunen har nyligen övertagit fastigheten och investerings-
behov föreligger för nytt reningsverk och solceller 2022 för att 
minska driftskostnaderna. 

1,5 mnkr anslås i investeringsmedel. Nämnden kommer att 
kompenseras för tillkommande kapitalkostnader.

Antalet äldre ökar inför 2022 och pandemin har påskyndat 
omställning mot nära vård, varför medel tillförs för hela peri-
oden. År 2022 tillförs 5 mnkr, 2023 ytterligare 2,5 mnkr, 2024 
ytterligare 5 mnkr och 2025 ytterligare 2,5 mnkr. 

Vård- och omsorgsnämnden effektiviserar just nu verksam-
heten genom planerings- och schemaoptimering, områdesin-
delning och geografisk ruttoptimering vilket frigör resurser. 
Kommunens hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne lö-
per vidare men förslag till nytt avtal är aviserat. Ramöverens-
kommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk 
hälsa är klar, men innebär ingen överföring av nytt ansvar på 
kommunerna. Kommunen följer utvecklingen inom området. 
Framtida resurstilldelning kan komma att behöva omprövas. 

Kommunen har beviljat medel tidigare för ökad bemanning 
med 6 mnkr. Ytterligare 6,5 mnkr tillförs från 2022. Riktade 
statsbidrag finansierar även utökad bemanning av bland an-
nat sjuksköterskor och inom rehab.

Försörjningsstödet beräknas minska enligt gällande flerårs-
plan. Redan nu finns generellt arbetskraftsbrist i samhället 
och den ekonomiska uppgången väntas skapa fler jobb inom 
alla sektorer. Statens ökade arbetsmarknadsinsatser väntas 
ge effekt och lokalt blir det en större satsning på extratjäns-
ter, effektiva insatser från arbetsmarknadsenhetens sida efter 
att pandemirestriktionerna upphävdes 1 oktober 2021, ökad 
vuxenutbildning och en heltidstjänst inom SFI. En integra-
tionspedagog har redan anställts.  

Omstrukturering sker bland de så kallade sociala lägenheter-
na för att lättare möjliggöra förstahandskontrakt. Processen 
för försörjningsstöd automatiseras från och med våren 2022. 
Vård- och omsorgsnämnden skärper bidragskontrollen i likhet 
med bland annat Försäkringskassan och som sker i allt fler 
kommuner. En strategi med tolv punkter från försörjningsstöd 
till egen försörjning är antagen av de två ansvariga nämnderna, 
vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden. Kommunen har ansvar för området fördelat på 
två nämnder, vilka förväntas fördjupa samarbetet löpande och 
ytterligare utveckla insatserna mot egen försörjning.  

Regeringen föreslår nya medel till extratjänster. Nämnderna 
kompenseras för den lönekostnad som inte täcks av statsbidra-
get, 4 mnkr sätts av inom kommunstyrelsens budget.
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Belysning på landsbygden ska prioriteras långsiktigt, varför 
 ytterligare 4 mnkr investeringsmedel tilldelas per år 2022–
2025 och 3 mnkr 2026.

Genomförandet av det allmänna valet beräknas kosta kommu-
nen 2,5 mnkr. Statsbidrag beräknas utgå med drygt 1 mnkr. 
1,5 mnkr anslås till valet inom kommunstyrelsens ram. 

FÖRDELNING AV KOMMUNENS  

OCH NÄMNDER 

Oförutsedda medel inkl. IT-utredning, MoS-utredning 5,6

Extra tjänster, medfinansiering 4,0

Tillkommande hyror/drift och kapitalkostnader inom  
gata, trafik, park – överskott kan komma att anslås  

till extra underhåll
57,0

Region Skåne, färdtjänst 11,2

Räddningstjänsten Syd 19,5

Utveckling i byarna  0,2

Trygghetsskapande åtgärder  0,3

IT-kommunikation  0,9

IT-licenskostnader, fördelas på nämnder  1,3

Volymavstämning i samband med delårsrapporten  4,0

Tabellen ovan innehåller en rad tilldelningar av medel utöver 
vad som beskrivits ovan. 
• Stöd till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden till Före-

tagsmix med 0,3 mnkr i samband med övergång till annan 
organisationsform.

• Bidrag till kultur- och fritidsnämnden med 0,2 mnkr för 
tillfälliga hyreskostnader för Husarängen per år.

• Extra prisökningskompensation med 0,2 mnkr till kultur- 
och fritidsnämnden.

• Utveckling av samordningen kring företagslots 0,3 mnkr till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

• Etablera samverkan med frivilliga organisationer, 0,3 mnkr 
till vård- och omsorgsnämnden, finansieras via kommun-
styrelsens disponibla medel.

Nyproduktion och utbyggnad sker enligt investeringsbudge-
ten. Den enskilt största satsningen är nya Sallerupskolan. 

Själva grundidén med Östra Eslöv är att skapa en hållbar 
stadsdel. Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur ge-
nomförandet kommer att bidra till de globala målen. Bland 
planeringsprinciperna återfinns hållbarhets- och livscykel-
perspektivet och att dessa ska genomsyra de olika faserna 
av områdets utveckling. För att förverkliga detta kommer till 
exempel ett fördjupat samarbete att inledas med de olika le-
verantörerna av teknisk infrastruktur för kunskapsöverföring 
och erfarenhetsutbyte. Området kan bli föremål för att utgöra 
testbädd för ny teknik och innovativa lösningar. 

I samband med budget 2021 tillfördes personalförstärkning 
till Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen för planering 
och exploatering av stadsdelen. Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden aviserade samtidigt motsvarande behov, dock senare 
i processen. En heltidstjänst tillförs miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden från 2022 med 0,8 mnkr. En rad övergripande 
utredningar behöver genomföras av kommunstyrelsen, exem-
pelvis skyfallsanalys, naturvärdesanalys, riskanalys, hållbar 
stadsutveckling och kommunikationsinsatser. Detta beräknas 
kosta 1 mnkr under 2022 vilket beviljas.

Medlen utökas till kommunstyrelsen med 0,5 mnkr och upp-
går totalt till 1 mnkr för 2022 för att ge kommunens chefer och 
verksamheter möjligheter att arbeta proaktivt med arbetsmil-
jöfrågor kopplade till verksamheten efter pandemin. 

Arbetet med kulturmiljöprogram har pågått under 2021. 
Marieholms och Eslövs miljöer är inventerade med extra en-
gångsanslag 2020. För det fortsatta arbetet tillförs 1,0 mnkr till 
kommunstyrelsens budget under 2022.

Under de kommande åren kommer torg och parker att få ett lyft.  

Efter pandemin har tillsynen inom dessa områden blivit efter-
satt, varför medel satsas under 2022 för en tillfällig förstärk-
ning under året. 

Levande stadskärna är en fortsatt utmaning för många städer 
som även påverkats av pandemin. Även kommunens övriga 
tätorter ska utvecklas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden tilldelas vardera 0,4 mnkr per 
år för att stödja utvecklingen av stadskärna och övriga tätorter. 

Regeringen anslår medel till bredbandsutbyggnaden i Sverige 
inför nästa år. Ansökningarna från bredbandsbolagen bedöms 
överstiga anslagna statsbidrag, liksom under 2021, varför kom-
munen ges möjlighet att bevilja stöd till utbyggnaden med 5 
mnkr per år.

VERKSAMHETENS FINANSIERING

ESLÖVS KOMMUN BUDGET 2022

28 ( 1317 )



ESLÖVS KOMMUN BUDGET 2022

29 ( 1317 )



Kommunens två största utmaningar som arbetsgivare under 
kommande år är arbetet med kompetensförsörjning, fram-
förallt i de många bristyrken som finns i kommunal sektor, 
samt arbetet med att öka hälsotalen bland medarbetarna. 

Prognoser på arbetsmarknaden visar att vi kommer att upp-
leva en ökad brist på efterfrågad arbetskraft under perioden 
2021–2022 trots att arbetslösheten är hög. Inom de yrken som 
kommunen sysselsätter finns inom organisationen en begrän-
sad tillgång till arbetskraft med efterfrågade kompetenser, 
framförallt till yrken som kräver högskoleutbildning, samtidigt 
som kompetenskraven ökat eller förändrats i spåren av den 
påskyndade strukturomvandlingen. Under 2022 behöver alla 
nämnder med stöttning av kommunstyrelsen arbeta med dels 
systematisering av det övergripande kompetensförsörjningsar-
betet dels med mer riktade insatser till svårrekryterade yrken.

Konkurrensen om exempelvis sjuksköterskor, de olika lärarka-
tegorierna eller ingenjörer leder också till en press uppåt för 
lönerna. Inom vissa bristyrken konkurrerar Eslövs kommun 
om arbetskraften, förutom med andra kommuner, även med 
regioner och den privata sektorn. Kommunen behöver aktivt 
stödja arbetet med att rekrytera och behålla personal. 

En annan viktig faktor för att klara framtida kompetens-
försörjning är att fortsätta arbeta med heltid och sammanhål-
len arbetstid i alla kommunens verksamheter. Genom att fler 
arbetar heltid utnyttjas redan befintliga resurser i verksamhe-
terna på ett bättre sätt. Erbjudande om heltid handlar både 
om att vara en attraktiv arbetsgivare, att klara kompetensför-
sörjningen, men även om att skapa en ekonomisk trygghet för 
kommunens medarbetare under och efter arbetslivet.

Att nå kommunens mål om 95 procent hälsotal har kraftigt 
försvårats av den pågående pandemin. Framförallt korttids-
frånvaron är svår att påverka. När pandemin lägger sig är det 
troligt att effekter av pandemin komma att synas i form av 
en arbetsmiljö- och hälsoskuld som kommunen behöver ha 
en beredskap för. Ett ökat stöd från företagshälsovården kan 
komma att behövas. För att fortsätta arbetet mot målet om 
hälsotal på 95 procent kan riktade insatser bli aktuella i de 
verksamheter där pandemin haft störst effekt på frånvaron. 

För att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa bland 
medarbetarna är en fortsatt systematisering av det övergripan-
de arbetsmiljöarbetet en prioriterad aktivitet framöver, tillsam-
mans med riktade förebyggande aktiviteter mot de grupper 
med högst ohälsotal. 

Vidare bör arbetet med att se över förutsättningarna för chefer 
och öka möjligheterna till ett närvarande ledarskap genom ex-
empelvis Chefoskopet fortsätta. Resurser kan vara nödvändiga 
för att åtgärda sådant som antal medarbetare per chef och ett 
gott administrativt stöd. 

Trots ett ökande ohälsotal har ett aktivt arbete med långtids-
sjukskrivna medarbetare lett till att den långa frånvaron har 
sjunkit. Här kommer förstärkta insatser för att ytterligare re-
ducera långa sjukskrivningar och få tillbaka medarbetare i 
arbete, alternativt att gå vidare till annan sysselsättning, att 
vara aktuella under 2022. 

Inför budget 2023 ska en utvärdering göras kring effekter och 
lärdomar av Hälsomiljonen för framtida inriktning.

PERSONALPOLITIK
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UPPDRAG
En del av kommunens service till medborgarna bedrivs i 
bolagsform med kommunen som hel- eller delägare eller i 
samverkan med andra kommuner i bolags- eller kommunal-
förbundsform. Varje organisation har uppdrag och finansiel-
la förutsättningar. I samband med översyn av ägardirektiv 
har tydligheten att helägda bolag ska bidra till det politiska 
handlingsprogrammet för kommunens verksamhet införts. 
Bolagens verksamhet och ekonomiska utfall följs enligt lag upp 
i delårsrapport och årsredovisning, varför kommunens budget 
innehåller en kortfattad bild av verksamhet och budget. Kom-
munen ska enligt förtydligande av lagstiftningen förutom i den 
egna verksamheten även ha en god ekonomisk hushållning i 
verksamheten som bedrivs i hel- och delägda bolag (ägaran-
del minst 20 procent). Mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning i kommunkoncernen ska följas upp årligen liksom 
bolagens ekonomiska ställning. Likviditet beräknas med kas-
saflödesanalys vid årets slut. 

25 mnkr

43,8 %

Motsvarar löpande kostnader,  
tillgång till checkkredit

22 mnkr

60,9 %

Motsvarar löpande kostnader,  
tillgång till checkkredit

Eslövs Bostads AB (ebo) är ett allmännyttigt bostadsak-
tiebolag och ska bidra till en fungerande bostadsmarknad 
inom kommunen genom att bygga, äga, förvalta och avyttra 
bostäder och lokaler. Bolagets verksamhet är viktig för att kom-
munen i än högre utsträckning ska uppfattas som attraktiv att 
bo och verka i och vara en efterfrågad bostadsort.

Bolaget ska aktivt delta i kommunens övergripande utveck-
lingsarbete och som en del i stadsutvecklingen medverka till 
att utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktigt 
hållbar verksamhet och effektivt resursutnyttjande. Bolaget 
medverkar till detta genom att erbjuda ett brett utbud av bo-
städer i hela kommunen med god kvalitet och servicenivå. 

Bolaget har dessutom uppdraget att förvalta och utveckla spe-
cialbostäder för äldre, gruppboende och bostäder för personer 
med funktionsvariabler.

Budgetering sker utifrån ägardirektiven med en låg årlig vinst. 
Bolagets skuldsättning kommer att öka i takt med nya inves-
teringar. 

Ej beslutat när kommunens budget 
upprättas

16,7 %

Motsvarar löpande kostnader,  
tillgång till checkkredit

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) ägs 
gemensamt av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. Bolagets 
uppgift är att inom kommunerna hantera renhållningsfrågor 
med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för medlems-
kommunerna ändamålsenligt och effektivt sätt.

Bolaget budgeterar för låg vinst. 

Ej beslutat när kommunens budget 
upprättas

49 %

Motsvarar löpande kostnader,  
tillgång till checkkredit

KOMMUNKONCERNEN OCH  
VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDEN
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Sydvatten AB med 17 kommuner som delägare driver 
vattenförsörjningsanläggningar och försörjer kommunerna 
med vatten. Delägarkommunerna svarar själva för den lokala 
distributionen. Bolaget budgeterar inte för vinst. Bolaget har 
ett stort investeringsbehov framöver både för att säkerställa 
vattenleverans och kvalitet. Bolagets skuldsättning kommer 
att öka kraftigt. Taxorna kommer att öka mer än index under 
de kommande åren. 

Den lokala vattendistributionen sker genom VA SYD som är 
ett kommunalförbund med fem medlemskommuner. Förbun-
det har ett stort investeringsbehov med ca 350 mnkr under tre 
år för Eslövs VA-kollektiv. 

Räddningstjänst utförs av Räddningstjänst Syd som är ett 
kommunalförbund med fem kommuner. Kommunens med-
lemsavgift ökar med 5 procent för 2022. Förbundet har en 
långsiktigt bedömd högre kostnadsutveckling än intäktsut-
veckling. Förbundet räknar med effektiviseringar och even-
tuella driftsunderskott. Det finns eget kapital över målsatt 
nivå som kan användas för att balansera årets resultat (krävs 
synnerliga skäl). 

Kraftringen AB ägs av fyra kommuner med Lund som ma-
joritetsägare med 82,4 procent. Kommunen äger motsvarande 
ca 12 procent. Föremålet för och ändamålet med Kraftring-
ens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för 
dessa ges Kraftringen i uppdrag att aktivt bidra till samhällets 
klimatomställning, eftersträva att utgöra den ledande ener-
gileverantören i ägarkommunerna och deras närområde och 
säkerställa att koncernens energileveranser sker med en hög 
leveranssäkerhet och en hög servicenivå till ett marknadsmäs-
sigt pris. 

Bolaget har och planerar för en god vinstutveckling. Utdelning 
sker till ägarna, för kommunens del ca 12–14 mnkr per år.

Kommunen är också delägare/medlem i Kommuninvest eko-
nomiska förening, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 
Sydarkivera, samordningsförbund FINSAM och INERA AB. 
Kommunen är också med i en del föreningar, till exempel vat-
tenråd, och i Sveriges Kommuner och Regioner samt Skånes 
kommuner. 

KOMMUNKONCERNEN OCH VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUNDEN
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FINANSIELLA RAPPORTER

Verksamhetens intäkter 805,4 844,1 799,4 800,2 801,3 802,0

Verksamhetens kostnader -2 836,4 -2 903,5 -2 966,3 -3 013,3 -3 103,4 -3 196,6

Av- och nedskrivningar -75,6 -79,2 -75,0 -80,0 -85,0 -90,0

Skatteintäkter 1 456,0 1 500,1 1 579,0 1 638,0 1 692,0 1 755,0

Generella statsbidrag och 
utjämning

645,0 651,0 665,0 660,0 703,0 740,0

Finansiella intäkter 21,6 81,9 25,8 25,5 25,8 26,2

Finansiella kostnader -6,0 -15,3 -5,5 -7,4 -9,7 -11,6
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TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 0,7 2,0 5,2 8,2 10,5 12,0

Fastigheter 1 694,9 1 665,6 1 751,4 1 949,9 2 051,2 2 063,0

Inventarier 50,3 30,0 53,2 55,9 61,2 57,4

Aktier och andelar 315,9 311,7 310,7 310,7 310,7 310,7

Långfristiga fordringar 594,9 560,0 653,3 733,8 854,6 882,3

Bidrag statlig infrastruktur 22,4 23,0 21,8 20,6 19,4 18,2

Summa finansiella tillgångar 933,2 894,7 985,8 1 065,1 1 184,7 1 211,2

Exploatering och förråd 20,0 22,0 24,6 44,0 50,0 52,0

Kortfristiga fordringar 150,0 190,0 200,0 220,0 225,0 250,0

Pensionsmedelsförvaltning 80,0 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kassa och bank 40,0 98,0 50,0 50,0 50,0 50,0

SUMMA TILLGÅNGAR

Årets resultat 10,0 76,0 22,4 23,0 24,0 25,0

varav årets avsättning resultatutjämningsreserv

Resultatutjämningsreserv 74,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

Övrigt eget kapital 1 455,6 1 499,3 1 575,3 1 597,7 1 620,7 1 644,7

Avsättningar för pensioner 30,0 30,3 30,5 32,0 34,0 35,0

Övriga avsättningar 17,0 180,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Lån 781,3 708,0 896,3 1 037,9 1 189,7 1 319,0

FINANSIELLA RAPPORTER
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Kommunstyrelsen/ 
Kommunlednings-

kontoret
-95,9 0,0 -1,6 -0,2 -0,1 -1,0 -98,8

Barn- och  
familjenämnden

-854,8 -1,7 -10,4 -1,2 -2,1 -3,1 -873,3

Gymnasie- och  
vuxenutbildnings-

nämnden
-248,4 -0,6 -1,8 -0,1 -0,4 -2,5 3,8 -250,0

Kultur- och  
fritidsnämnden

-100,1 0,5 -1,6 -1,1 -102,3

Miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden

-74,2 -1,8 -0,1 -0,3 -76,4

Revisionen -1,3 -1,3

Servicenämnden -6,2 -0,1 -6,3

Vård- och  
omsorgsnämnden

-656,8 -19,8 -0,4 -0,3 -1,2 -678,5

Överförmyndarnämnden -8,2 -0,1 -8,3

Summa
*) Löner helår för 2021 samt preliminär beräkning lönerevision 2022 75 %. 
**) Volymer avstämt enligt reducerad bebyggelse till 70 %.

FINANSIELLA RAPPORTER

Val 2022 -1,5

Hälsomiljonen -0,5

Östra Eslöv -1,0

Kulturmiljöprogrammet -1,0

Licenskostnader, fördelningssnyckel tas fram för utdel-
ning till nämnder

-1,3

IT-kommunikationskostnad -0,9

Stadskärneverksamheten (medel till MoS och KoF) 0,2

Trygghetskapande åtgärder -0,3

Överföring av skolbibliotek från kultur-  
och fritidsnämnen

-1,5

Ökad likvärdighet i skolan -1,5

Extra tjänster merkostnad (budget under finans)

Företagsmix -0,3

Sänkt hyra Karlsrobadet 3,3

Överflyttning av skolbilbibliotek till gymnasienämnden 1,5

Ökad priskompensation -0,2

Kompensation kapitalkostnad nya investeringar 2022* 0,0

Utökning av aktiviteter i byarna, utökning av en tjänst -0,5

Kultursamordnare för ungdomar, samarbete med bof -0,8

Levande stadskärna och tätorter -0,4

Husarängen, tillfälliga lokaler -0,2

Resurser till Östra Eslöv -0,8

Levande stadskärna och tätorter -0,4

Tillsynsmyndighet resurser -0,8

Företagslots -0,3

Industrispåret -0,2

Hemvården ökade kapacitet -5,0

Ökad bemanning inom äldreomsorgen -6,5

Fortsatt höjning av ersättning till goda män,  
finansieras via befintlig ram**

*) Kompensation av kapitalkostnad sker efter investering
**) Överförmyndarnämnden fortsätter att höja arvodena under 2022 och 2023. 
Uppräkningen av arvodena sker i tre steg så att nivåerna på arvodena 2023 ska vara 
i samma nivå som SKR:s rekommendationer.
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Pensioner -133,5 -135,5 -149,5 -162,6

Grupplivsförsäkring, arbetsmarknadsförsäkring -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Intern personalförsäkring och kapitalkostnad nämnder 123,0 126,0 128,0 130,0

Löner -5,6 -49,8 -95,2 -142,0

Index 0,0 -13,6 -13,6 -13,6

Statsbidrag VoO 1,0 1,0 1,0 1,0

Kollektivtrafik seniorer -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Räddningstjänst -19,5 -19,5 -19,5 -19,5

Färdtjänst -11,2 -11,2 -11,2 -11,2

Tillkommande hyror och kapitalkostnader -57,0 -45,0 -65,0 -70,0

Utvecklingsinsatser, oförutsett -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Extra tjänster merkostnad, cirka 80 tjänster -4,0

Volymer -4,0 -4,1 -4,5 -6,0

Ekonomisk reserv, BNP-utveckling -17,4

Utveckling av byarna -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Bidrag till bredband, landsbygden -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

IT-utredning -1,6 -3,2 -3,2 -3,2

Skatteintäkter 1 579,0 1 638,0 1 692,0 1 755,0

Generella statsbidrag 665,0 660,0 703,0 740,0

Finansiella intäkter 25,8 25,5 25,8 26,2

Finansiella kostnader -5,5 -7,4 -9,7 -11,6

 

 

Kommunstyrelsen – Finansförvaltningen -76,3 -94,6 -142,0 -184,5 -262,3 -344,3

Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret -96,7 -95,7 -105,1 -100,2 -100,2 -100,2

Barn- och familjenämnden -850,2 -845,2 -876,3 -877,3 -886,1 -892,4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -242,9 -242,9 -250,3 -263,1 -263,2 -265,3

Kultur- och fritidsnämnden -101,1 -102,0 -99,6 -99,6 -99,5 -99,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -75,5 -75,1 -78,9 -78,1 -78,1 -78,5

Revisionen -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Servicenämnden -6,2 -9,2 -6,3 -6,3 -6,3 -6,3

Vård- och omsorgsnämnden -664,6 -681,3 -690,0 -690,6 -698,0 -704,9

Överförmyndarnämnden -8,2 -7,7 -8,3 -8,3 -8,3 -8,3

Intern ränta 16,4 16,4 16,2 16,2 16,2 16,4

*) Enligt delår 2021 
**) Enligt delår 2021

FINANSIELLA RAPPORTER
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Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret -17,6 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9

Barn- och familjenämnden -13,4 -7,4 -11,6 -4,9 -4,9

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Kultur- och fritidsnämnden -0,5 -0,1 -1,6 -0,1 -0,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -58,8 -92,1 -90,8 -84,8 -104,3

Servicenämnden -227,0 -195,4 -107,0 -36,3 -36,3

Vård- och omsorgsnämnden -3,5 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0

* Anmärkning: 
Budget 2022 är exlusive upparbetade utgifter 2021. 
Påbörjade projekt och försenade projekt exklusive årsanslag förs budgetmedel över i bokslut 2021 till budget 2022 på den del av medeln som inte används under året. 
Budgetjusteringen görs då för budget 2022 för respektive nämnd.

LSS-boende samt äldreomsorg -3,3 -3,3 -4,3 -4,3 -5,3

Förskola Väster -0,2 -4,2 -4,0 -4,0 -4,0

 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN  

Diarie- och ärendehanteringssystem -2,0 -2,0 -2,0
Kvalitetsledningssystem -1,5 -1,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Digital infrastruktur, bredband på landsbygden -0,1 -0,6 -0,6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Digital infrastruktur, strategisk digital planering -4,0 -24,0 -24,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Digital strategi, automatisering -1,5 -1,5 -1,5

Demensboende -1,0 -2,5 -2,5 -1,5
Förstudie stadshuset -1,0 -2,0 -2,0 -1,0

Förskola centrum/väster 8 avd. -1,0 -1,0
Husarängen -1,0 -1,0

Inventarier förskolor/skolor -2,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7
Utemiljö förskolor/skolor -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

IT-struktur -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Inventarier ny förskola Stehag söder -1,3

Inventarier ny förskola Skogsgläntan Eslöv -2,0
Inventarier ersättningsförskola Örtofta -0,5

Inventarier Ekenässkolan efter renovering
Inventarier Sallerupskolan -5,0

Inventarier utbyggnad Marieskolan
Inventarier utökning Stehagskolan -0,3

Upprustning förskolegårdar/grundskolegårdar -1,7 -1,7 -1,7
Inventarier Källebergsskolan -3,5
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forts.

 
 
 

Offentlig konst -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Scenlift Medborgarhuset -0,2

MerÖppet Löberöds bibliotek -0,2
Inventarier kulturskolan -1,5 -1,5

Belysning landsbygden -18,0 -18,0 -3,0 -3,0
Belysning landsbygden etapp 2 -19,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -3,0

Korsning Storgatan, Kvarngatan Marieholm -10,0 -10,0
Kanalgatan etapp 2 (Föreningstorget–Västergatan) 

inkl. park
Timmermannen -16,5 -1,5 -15,0

Kanalgatan etapp 3 (Västergatan–Bryggaregatan) -11,0 -1,0 -10,0
Kvarngatan etapp 3 (Kvarngränd–Trehäradsvägen) -22,0 -2,0

Skogsvägen etapp 1 (Skolvägen–Hasselgården) -11,0 -1,0
Skolgatan–Åkergatan, Löberöd -10,0 -10,0

Slånbacksvägen -5,0 -5,0
Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan) -22,0 -22,0 -1,0 -19,0

Gator Föreningstorget Torpstigen, Västerlånggatan, 
ev. del av Kanalgatan

-11,0 -16,5 -16,5 -1,5 -15,0

Kvarngatan inkl. gång- och cykelväg etapp 2  
(Östergatan–Pärlgatan)

-13,0 -13,0 -12,0

Östergatan/Ringsjövägen etapp 2  
(Bergavägen–Verkstadsvägen)

-17,0 -17,0 -2,0 -15,0

Östergatan/Ringsjövägen etapp 3  
(Verkstadsvägen–Gasverksgatan)

-27,0 -27,0 -2,0 -25,0

Trehäradsvägen etapp 1 (Verkstadsvägen–väg 113) 
exkl. cirkulationsplats

-30,0 -30,0 -3,0

Trehäradsvägen etapp 2  
(Gasverksgatan–Verkstadsvägen)

-17,0 -17,0 -2,0

Gång- och cykelväg Eslöv–Ellinge -11,0 -1,0 -10,0
Gång- och cykelväg Medborgarhuset–Bryggaregatan -6,8 -6,8 -0,8 -6,0

Gång- och cykelväg Billinge–Röstånga -13,5 -13,5 -1,0 -1,0 -11,5
Gång- och cykelväg Flyinge–S Sandby (projektet utgår) -3,7

Gång- och cykelväg Stabbarp–Bosarp–Öslöv -15,5 -15,5 -2,5 -2,5 -10,5
Gång- och cykelväg Ö Asmundtorp–Trollenäs -24,0 -24,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -20,0

Gång- och cykelväg Vetegatan–Ö Asmundstorp -5,0 -5,0 -0,5 -0,5 -0,5 -3,5

Park Gröna torg -16,0 -1,0 -15,0
Onsjöparken -11,0 -1,0 -10,0

Sundelius park, Marieholm -11,0 -1,0
Parkåtgärder, Löberöd -11,0 -1,0

Lekplats Stadsparken och parkåtgärder -12,2 -21,0 -21,0 -20,0

GIS-system -6,0 -6,0
Hållplats Hurva (samarbete med Skånetrafiken) -2,3 -2,3

Stinstorget -11,0 -1,0 -10,0
Industrispåret -8,0 -8,0

Teknisk utrustning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Asfaltering -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0

Om- och nybyggnad gatuanläggningar -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6
Åtgärder i övriga orter -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Utsmyckning -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Fritids- och naturanläggningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
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Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Gatubelysning -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

Lekplatser -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2
Grönområden Eslövs tätort -1,6 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Grönområden byarna -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Dagvattenåtgärder -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Broåtgärder -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
SERVICENÄMNDEN

Vasslegatan -2,2 -2,2
Rådhuset -25,0 -25,0 -5,0

Fordon -6,0 -6,0 -6,0
Foajén stadshuset -5,0 -5,0

Fridebo -0,2 -0,2 -0,2
Marieholm (senarläggs och tas efter planperioden) -35,0 -35,0

Nya Skogsgläntan -56,0 -56,0 -28,1 -5,0
Stehag söder -42,0 -42,0 -19,6

Flyinge Häggebo förskola -25,0 -19,1 -19,1
Örtofta/Väggarp -35,0 -35,0

Norrebo -38,7 -42,6 -42,6 -5,3
Tillfälliga lokaler förskola Väster -2,0

Källebergsskolan -1,5 -3,4 -3,4 -2,9
Västra skolan -1,0 -1,0

Fridasroskolan -0,3 -0,3
Norrevångsskolan -70,0 -70,0 -44,9 -12,9

Marieskolan -42,0 -42,0 -10,7
Sallerupskolan -155,0 -183,0 -183,0 -10,4 -105,0 -58,1

Nya Östra skolan etapp 2 B, åk 7–9 -26,4 -26,4 -14,4
Stehagskolan -2,0 -2,0 -1,5

Flyingeskolan etapp 1 -28,0 -3,1 -3,1 -3,1
Flyingeskolan etapp 2 -24,9 -24,9

Skoltorget vid Carl Engström-skolan -7,7 -7,7 -4,5 -1,5
Carl Engström-skolan, byggnad C  

(gamla Östra skolan)
-14,4 -17,0 -17,0 -10,1 -2,5

Nytt reningsverk utomhusbassängerna -11,5 -11,5
Solceller -1,4 -1,4

Mark- och fasadunderhåll -0,1 -0,1

Energieffektivisering -3,6 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6
Inventarier -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

IT-infrastruktur -6,4 -7,8 -11,0 -4,4 -4,4
Maskiner -0,4 -0,7 -0,4 -0,4 -0,4

Storköksmaskiner -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Städmaskiner -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Byggnadsarbeten -13,4 -13,1 -13,4 -13,4 -13,4
Elektronisk inpassering skola 2011 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Myndighetskrav fastighet -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
Omläggning av tak -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7

Verksamhetsanpassning – fastighet -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0

Inventarier boendeenheter -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Ny teknik -2,5 -1,5 -1,0 -1,0 -1,0

*) Investeringsram antagen av kf, beslut i tidigare antagen budget samt planperiod 
**) Investeringsram nytt förslag på kf-ram, till budget 2022 samt planperiod.
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BYGGNADSNÄMNDEN

• Förstärkning av belysning på landsbygden. 

• Korsning Storgatan–Kvarngatan, Marieholm, trafiksäker-
hetshöjande åtgärder.

• Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan–Trollsjögatan)
Projektering inleddes under 2021, anläggning planeras till 
2023. Senare i planperioden ligger etapp 2 (Föreningstor-
get–Västergatan) och etapp 3 (Västergatan–Bryggaregatan).

• Kvarngatan inklusive gång- och cykelväg.
• Skolgatan–Åkergatan, Löberöd, VA-åtgärder, ny gång- och 

cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolan.
• Gator kring Föreningstorget, Torpstigen, Västerlånggatan 

och eventuellt Kanalgatan i samband med att Förenings-
torget bebyggs. Projektering inleds 2022.

• Östergatan/Ringsjövägen etapp 2, avser sträckan Berga-
vägen–Verkstadsgatan. 

• Östergatan/Ringsjövägen etapp 3, avser Verkstadsgatan–
Gasverksgatan

• Trehäradsvägen etapp 1, avser sträckan Östravägen–Verk-
stadsvägen. Projektering under 2025. Byggnadsstart är 
ännu inte bestämt, men sker troligen 2027.

• Trehäradsvägen etapp 2, sträckning Gasverksgatan– 
Verkstadsvägen. Projektering under 2026. Byggnadsstart 
är inte bestämt, men sker troligen 2028.

Medborgarhuset–Bryggaregatan, utredning och projektering 
2022. Anläggande 2024. Byggs för att koppla ihop gång- och 
cykelvägen på Södergatan som söderifrån går fram till Med-
borgarhuset. Vägen anläggs fram till Bryggaregatan där den 
går ihop med Stora torg och dess omgivande gator.

• Billinge–Röstånga, Trafikverket projektleder. Byggnation 
2022–2024.

• Stabbarp–Bosarp–Öslöv, Trafikverket projektleder. Bygg-
nation 2022–2024.

• Östra Asmundtorp–Trollenäs
• Vetegatan–Östra Asmundtorp, ska anslutas till projektet 

gång- och cykelväg Östra Asmundtorp–Trollenäs

Projektet syftar till att rusta upp och gestalta om hela stads-
parken, däribland lekplatsen som är en central och välanvänd 
lekplats men som börjar bli sliten. Projektering påbörjat under 
2021 och anläggandet genomförs 2023. 

Under planperioden kommer flera parker och grönområden 
att rustas upp, såsom Onsjöparken, Gröna torg och Sundelius 
park i Marieholm.

Kommunens industrispår sträcker sig längs med Bruksgatan 
från Harjagersvägen i norr till Lundavägen i söder. Industri-
spåret nyttjas av ett företag och är i stort behov av underhåll. 
Spåret sträcker sig igenom östra Eslöv som i översiktsplanen 
är utpekat som ett stadsomvandlingsområde med blandad 
bebyggelse. Arbete pågår med att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen för området. Medel har satts av för investering 
och underhåll i budget 2022.

Anslagen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska använ-
das till underhåll av gator, grönområden i byarna och Eslövs 
tätort, gatubelysning, renovering av broar med mera som inte 
täcks av de vanliga projekten. 0,7 mnkr årligen öronmärks 
för utsmyckning av det offentliga rummet. Under 2023 riktas 
0,2 mnkr för anläggande av hundrastgård inom Eslövs tätort. 

• Demensboende
Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för 
basutredning.

• Förstudie stadshuset
Utredningsmedel finns avsatta i investeringsbudgeten för 
basutredning.

• Förskola centrum/väster 
Ny förskola centrum (väster). En förskola med 6–8 avdel-
ningar, utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit fram.

• Husarängen
Utredning av framtida rekreationsområde på Husarängen, 
Karlsrobadet och angränsande parkmark.

• Övriga investeringar
• Vasslegatan

Projektet innefattar renovering och mindre tillbyggnad.

• Rådhuset
Lokalerna ska iordningsställas till generella administrativa 
lokaler. Beräknat färdigställande juli/augusti 2022.

• Fordon
Specialfordon till fordonsenheten. 

• Foajén stadshuset
Medel avsätts för iordningsställande av stadshusets foajé 
under 2022.

• Fridebo 
Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. 
Investeringsmedel avser utredningar. 

• Marieholm 
Senareläggs och tidplan inte klar.

• Nya Skogsgläntan
Ny förskola med åtta avdelningar, 140 platser. Förskolan är 
en kapacitetsökning och ersättning av gamla Skogsgläntans 
förskola. Beräknas vara klar under 2023.
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• Stehag söder
Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra 
Stehag, för att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och 
behovet av fler förskoleplatser. Förskolan är upphandlad 
via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Den nya förskolan 
ska ha sex avdelningar och 105 platser. Beräknas vara klar 
under 2022.

• Flyinge Häggebo förskola
Tillbyggnad till befintlig förskola med två avdelningar samt 
utökning av lekyta då Pegasus avvecklas. En minskning av 
investeringsramen från 25 mnkr till 19,1 mnkr. Erhållna 
anbud var lägre än kalkylen. Färdigställande under 2022.

• Örtofta/Väggarp 
Tas upp i budget senare under planperioden när mark-
frågan är utredd.

• Norrebo
Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser, 
beräkna vara klar under 2022. Tillkommande behovsan-
passningar i upphandlad konceptförskola utöver generell 
upphandling, ramen föreslås ändras från 38,7 mnkr till 
42,6 mnkr.

• Tillfälliga lokaler förskola Väster
Inhyrd förskola på väster med sex till åtta avdelningar, 105 
till 140 platser.

• Källebergsskolan 
Tillkommande kostnader avser anpassning av kök/matsal, 
med anledning av Sallerupskolans ombyggnad, ny investe-
ringsram från 1,5 mnkr till 3,4 mnkr.

• Västra skolan
Utredning pågår för att klargöra underhållsbehov och verk-
samhetsanpassningar.

• Fridasroskolan 
Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna. 
Investeringsmedel avser utredningar.

• Norrevångsskolan
Avser utbyggnad av grundskolan F–6 från två till tre paral-
lella klasser per årskurs. Projektet innefattar tillbyggnad, 
utökning av kök och matsal samt utemiljö. Den totala till-
byggnaden blir drygt 1 700 kvm. Beräknas vara klar i slutet 
av 2022.

• Marieskolan
Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 
barn samt modernisering av befintliga lokaler. Totala till-
byggnaden blir ungefär 1 400 kvm. Beräknas vara klar un-
der 2022.

• Sallerupskolan
Projektet omfattar nybyggnad av en treparallell skola med 
6 300 kvm på samma fastighet där Sallerupskolan ligger 
idag. Beslut om rivning av befintlig skola finns. Utredning 
är gjord angående ersättningslokaler och budget för tek-
nikcentrum tas bort. Ny kalkyl har räknats utifrån nya för-
utsättningar och behov som framkommit, nytt beräknat 
belopp från 155 mnkr till 183 mnkr. Beräknad färdigstäl-
lande under 2024.

• Nya Östra skolan, etapp 2B 
Projektet avser renovering och anpassning av Bergasko-
lan genom byte av fasader, ombyggnad av östra delen av 
byggnaden samt rivning av aula. Beräknas vara klart under 
2022.

• Stehagskolan
Anpassning av befintliga lokaler för att göra dem lämpli-
gare utifrån verksamhetens behov. Byggnadsarbetena kan 
starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag Söder. Be-
räknas vara klart under 2022 men är beroende av projektet 
Stehag Söder.

• Flyingeskolan
Projektet etappindelas i två etapper. Etapp 1 pågår, basut-
redning genomförs för etapp 2. 

• Skoltorget vid Carl Engström-skolan
Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombygg-
nad av Östergatan. Projektet samordnas med Carl Engström- 
skolan, byggnad C, Gamla Östra skolan. Beräknas vara 
klart under 2023. 

• Carl Engström-skolan, byggnad C (gamla Östra 
skolan)
Projektet omfattar ändring av planlösning för verksam-
heten så att arbetsrum och skolsalar iordningställs, hiss 
installeras, byte av tak, fasadrenovering etc. Projektet sam-
ordnas med Skoltorget vid Carl Engström-skolan. Ny kalkyl 
är framtagen, investeringsram ökar från 14,4 mnkr till 17 
mnkr. Beräknas vara klart under 2023.

Om- och tillbyggnad av Lilla Teatern. Kulturskolan har idag 
tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet beräknas vara 
klart under 2024.

Upprustning av friidrottsytan och ytan väster därom på Berga 
idrottsplats. Åtgärderna görs utifrån att barn- och familje-
nämnden kommer att lämna ytor öster om Källebergsskolan. 
Medel finns även avsatt för åtgärder som tas fram tillsammans 
med föreningarna i området.

Nytt reningsverk till utomhusbassängerna och montering av 
solceller. Utredning kring framtida underhåll och reinveste-
ringsbehov av Karlsrobadet. 

Digitalt verksamhetssystem som planeras under 2022.

Anslagen för fastighet/lokaler ska användas till underhåll som 
inte täcks av de vanliga projekten, till exempel omläggning av 
tak, myndighetskrav, byggnadsarbeten med mera.

Hänvisas till lokalförsörjningsplanen för åren 2022–2026 för 
mer information.

Vård- och omsorgsnämnden: medel är avsatta i budgeten för 
tillkommande hyreskostnader för inhyrningar av LSS-boenden, 
vård- och omsorgsboende, barnboende samt lokaler för daglig 
verksamhet.

Barn- och familjenämnden: Medel är avsatta för tillkommande 
hyreskostnader för inhyrning av ny förskola väster samt för 
tillfälliga lokaler väster.
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80031 Industrimark Flyinge G 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Senare
80033 Industrimark Löberöd G 1,0 -1,2 -0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Senare
80059 4 Gustavslund G 19,8 -14,0 5,8 -8,7 2,1 0,9 0,7 0,7 0,7 9,4 Senare
80061 Flygstaden G 16,3 -17,0 -0,7 -0,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 2023
80062 Gåsen-kvarteret G 12,7 -15,3 -2,5 -1,2 -9,7 9,7 -0,1 -1,0 -0,1 -0,1 Senare
80068 Löberöd, Hörbyvägen G 0,9 -0,1 0,8 0,0 0,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2022
80070 Arildsvägen G 1,2 -1,5 -0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Senare
80074 1 Föreningstorget G 23,4 -16,5 6,9 -0,4 22,7 -1,6 -1,2 -0,1 -11,0 -1,5 Senare

80092
Långåkra etapp 1 G 29,0 -21,7 7,3 -0,2 -1,5 -12,4 9,8 9,8 8,8 -7,0 Senare

5
Långåkra etapp 1, allmänna 

investeringar
G 0,0 -9,6 -9,6 0,0 0,0 -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Senare

80093 Sibbarp 2:39 G 0,5 -0,5 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 Senare

80101
Solvägen/Bygelvägen/All-

mogevägen
G 1,5 -0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 -0,4 1,2 0,0 0,0 Senare

80105 Ölyckegården etapp 3 G 0,0 -0,8 -0,8 0,0 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 0,0 Senare
80112 Rådjuret/Kidet G 4,7 -0,2 4,6 0,0 0,0 4,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 Senare

Billinge tomter G 0,4 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Senare

TOTALT

80103 Bankmannen P -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 Senare
80091 2 FÖP Östra Eslöv P -0,7 -0,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021

80078
Verksamhetsmark 

 flygplatsen
P -1,5 0,0 -0,6 -0,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 Senare

80097 3 Gäddan 41 etapp 1 P -50,4 -5,4 -1,0 -2,5 -39,0 -2,5 0,0 0,0 Senare
80102 Skatan 3, Berga P -0,4 0,0 0,0 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 Senare
80104 Berga trädgårdsstad etapp 1 P -2,5 0,0 0,0 -0,4 -0,5 -1,5 -0,1 0,0 Senare
80106 Kastanjen P -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Senare

Långåkra etapp 2 P -2,2 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -1,0 -0,2 0,0 Senare
Långåkra etapp 3 P -2,5 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -1,5 0,0 Senare

80115 Marieholm Nordost P -2,7 0,0 -0,6 -0,5 -1,5 -0,1 0,0 0,0 Senare
Nunnan, Sallerup P -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,0 Senare

1 Förhandlingar kring ändringar som vinnaren av markanvisningen vill göra i projektet pågår. Förseningar till följd av detta kan innebära att inkomsten kommer först 2022, 
under förutsättning att en överenskommelse nås.

2 Kostnader för framtagande av fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv.

3 Enbart kostnader för etapp 1 i projektet redovisas. Kostnaderna avser inköp och ombyggnation av del av Städet 4 samt förberedande åtgärder inför etapp 2. Sanering, exploa-
tering och försäljning av byggrätter inom Gäddan 41 genomförs i etapp 2. Kostnader och intäkter för etapp 2 redovisas senare.

4 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att se över prissättningen av tomterna till september 2021, vilket kan påverka inkomsterna.

5 Avser investeringar i allmänna anläggningar som inte bör belasta exploateringsprojektet, så som parker, naturområden, lekplatser och huvudgator som är till för ett större 
områdes behov.
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80060 Stehag 5:21 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4
Färgaren 8 och 19 P -0,1

Stenbocken 14 och 15 P -0,1
Dannemannen 33, 36 och 37 P -0,1

Sibbarp 25:34 och 25:35, 
Järnvägsgatan

P -0,1

80084
Östra Gårdstånga 5:134, 

Tunavägen
P -0,1

Örnen 4 P -0,1
Gårdstånga 15:25 m.fl. P -0,1

Stehag 5:118, Gruvbacken P -0,1
Östra gårdstånga 8:22, 

Gårdstångavägen
P -0,1

Östra Gårdstånga 17:1,  
Körsbärsvägen

P -0,1

80043 Slaktaren 1,5 -0,6 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021
Badhusparken P -0,5 Senare

Drottningen S:1 Sallerup P -0,1 2023
Äspingen 1 och 2 P 2,0 Senare

80111 Skatan 10 P 4,5 Senare
Övriga exploateringsprojekt P -2,5

 

80110
Harlösa Karl–Axels väg,  

översvämning
P -2,3 2022

Stehag Hålebäcksområdet, 
översvämning

P -1,7 2022

P – Planering

G – Genomförande

A – Avslutas

För de projekt som är under planering (P) redovisas enbart beräknade kostnader för utredningar, projektering och andra förberedande åtgärder som krävs innan projektet kan 
tilldelas en projektbudget för genomförande. Dessa projekt är i ett tidigt skede och kalkylerade intäkter och kostnader för att genomföra projektet redovisas ej. Kommunstyrel-
sen beslutar om projektbudget. Endast projekt med planerade intäkter och kostnader redovisas.
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VERKSAMHETSMÅTT

Eslövs kommuns förskolor 1–5 år 1 687 1 692 1 705 1 723

Pedagogisk omsorg 26 26 27 27

Andra huvudmän 256 256 258 261

Summa

Eslövs kommuns fritidshem 1 620 1 645 1 661 1 686

Fritidshem andra huvudmän 115 116 118 120

Summa

Förskoleklass i Eslövs kommuns skolor 434 431 430 438

Förskoleklass hos andra hvudmän 31 30 30 31

Årskurs 1–9 i Eslövs kommuns skolor 3 781 3 867 3 938 4 006

Årskurs 1–9 hos andra huvudmän 328 331 335 339

Grundsärskola 31 29 29 29

Träningsskola 23 23 23 23

Summa 4 866

Total Eslövs elever gymnasieskola exklusive asylsö-
kande 1 314 1 371 1 405 1 447

Carl Engströmgymnasiet 746 750 750 750

varav Eslövs elever inkl. asylsökande 519 525 525 525

varav från andra kommuner 227 225 225 225

Eslövs elever till andra skolor 795 846 880 922

Gymnasiesärskolan i Eslöv 31 30 30 30

varav från andra kommuner 8 8 8 8

Eslövs elever till andra skolor 10 10 10 10

Särskild utbildning för vuxna 10 10 10 10

SFI* 300 300 300 300

Yrkeshögskolan 230 230 230 230

Grundläggande vuxenutbildning 140 140 140 140

Gymnasial vuxenutbildning 300 300 300 300

* Cirka 100 elever deltar i Folkhögskolans SFI-undervisning, vilka är inkluderade i antalet ovan.

Utdrag ur nämndernas yttranden inför budget 2022  
samt plan till och med 2025.
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Antal besök/år stadsbiblibliotek 80 000 85 000 86 000 87 000

Antal besök/år filialer 70 000 71 000 72 000 73 000

Antal lån per invånare 6,0 6,0 5,9 5,8

Antal nya låntagare (vuxna) 930 930 930 930

Antal kulturarrangemang 91 89 87 85

Arr. med stöd från kultur- och fritidsnämnden 120 117 113 110

Antal besökare: Kulturplan, skolbio,  
offentliga arrangemang, skapande skola 14 000 17 300 17 300 17 300

Antal aktiviter som utförs av tjejer/killar 500/200 500/200 500/200 500/200

Antal årsbesök äventyrsbadet 35 000 35 000 35 000 37 000

Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus 60 000 60 000 60 000 60 000

Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus 14 000 14 000 14 000 14 000

Antal årsbesök, Marieholmsbadet 6 000 6 000 6 000 6 000

Antal externa respektive interna bokningar 120/125 135/130 135/130 135/130

Antal subventionerade bokningar 155 165 165 165

Antal årsbesök av tjejer/killar* 3 000/3 500 3 000/4 000 3 000/4 000 3 000/4 000

Antal bidragsberättigade föreningar** 73 74 74 74

varav barn- och ungdomsföreningar 42 50 50 50

Antal aktiviteter (barn/ungdomar) 165 000 180 000 180 000 180 000

*här ingår även mobil verksamhet, uppsökande verksamhet etc 
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd

Antal genomförda tillsynsbesök/ 
 antal planerade tillsynsbesök 360/360 360/360 360/360 360/360

Antal genomförda miljö- och energiåtgärder  
enligt plan 12/23 12/23 12/23 12/23

Kart och bygglov

Handläggningstid för bygglov 
(genomsnittlig handläggningstid i veckor) 10 10 10 10

Handläggningstid för hantering av anmälan  
(genomsnittlig handläggningstid i veckor) 4 4 4 4

Handläggningstid för förhandsbesked  
(genomsnittlig handläggningstid i veckor) 12 12 12 12

Handläggningstid för ansökan  
om bostadsanpassningsbidrag  

(genomsnittlig handläggningstid i veckor)
6 6 6 6

Handläggningstid för nybyggnadskarta  
(genomsnittlig handläggningstid i veckor) 4 4 4 4

Handläggningstid för förenklad nybyggnadskarta  
(genomsnittlig handläggningstid i veckor) 4 4 4 4
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Medarbetarundersökning HME-index 83,0 83,0 83,0 83,0

Nöjd kundindex (bokslut 2018 ej 2019)* 70,0 70,0 70,0 70,0

Antal praktik-/ ferieplatser per år 50,0 50,0 50,0 50,0

Andel tolkningar bokade via webbaserade 

tolksystemet 90 %, 2020 90 % 90 % 90 % 90 %

Antal tolkuppdrag 2 531 2 531 2 531 2 531

Kontaktcenter, svara på inkomna ärenden 70 % 70 % 70 % 70 %

Kontaktcenter, svarstid inom 2 min. 70 % 70 % 70 % 70 %

Antal IT-enheter 9 150 9 150 9 150 9 150

Antal hanterade Windows-datorer 2 000 2 000 2 000 2 000

Antal användarkonton (personal, leverantör) 2 450 2 450 2 450 2 450

Antal elevkonton 6 350 6 350 6 350 6 350

Matsvinn, gram per portion efter servering 30 g 30 g 30 g 30 g

Andel inköp av ekologiska livsmedel 60 % 60 % 60 % 60 %

Anta lunchportioner förskola 352 196 352 196 352 196 352 196

Portionspris förskola 26,31 26,31 26,31 26,31

Anta lunchportioner grundskola F–3 288 513 288 513 288 513 288 513

Portionspris grundskola F–3 29,04 29,04 29,04 29,04

Antal lunchportioner grundskola 4–6 213 554 213 554 213 554 213 554

Portionspris grundskola 4–6 30,36 30,36 30,36 30,36

Antal lunchportioner 7–9 198 569 198 569 198 569 198 569

Portionspris 7–9 31,69 31,69 31,69 31,69

Totala antal portioner grundskola 700 636 700 636 700 636 700 636

Totala antal luncher fritids och pedagogiska  
luncher i grundskola 46 100 46 100 46 100 46 100

Antal lunchportioner gymnasieskola 85 000 85 000 85 000 85 000

Portionspris gymnasieskola 39,49 39,49 39,49 39,49

Antal dygnsportioner vård och omsorg 116 871 116 871 116 871 116 871

Dygnspris vård och omsorg 126,01 126,01 126,01 126,01

Antal luncher Majkens 18 500 18 500 18 500 18 500

Portionspris Majkens 84 84 84 84

Antal fordon fordonsflotta 138 138 138 138

Andel som drivs med fossilfria bränslen  
(biogas, el, E85) 100 % 100 % 100 % 100 %

Antal fordon fordonspoolen 9 9 9 9

Andel som drivs med fossilfria bränslen  
(biogas, el, E85) 100 % 100 % 100 % 100 %

Mat- och elevtransporter, antal fordon 10 10 10 10

Mat- och elevtransporter, antal elever 113 113 113 113

Mat- och elevtransporter, matleveransadr. 40 40 40 40

Antal kvm städyta 137 920 137 920 137 920 137 920

Antal årsarbetare lokalvård 59 59 59 59
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forts.

Faktanyckeltal

Bestånd egna fastigheter area (BTA) 177 380 177 380 177 380 177 380

Förhyrd area (kontraktsarea) 87 370 87 370 87 370 87 370

Total area (BTA)** 264 750 264 750 264 750 264 750

Kostnader för lediga lokaler (hyresförlust tkr) 918 918 918 918

Vakansgrad andel av egna lokaler 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,7 %

Förbrukning värme (kWh/kvm) 96 96 96 96

Förbrukning el (kWh/kvm) 64,5 64,5 64,5 64,5

Förbrukning kyla (kWh/kvm)

Summa energianvändning 160,5 160,5 160,5 160,5

Vattenförbrukning (m3/m2 )** 0,6 0,6 0,6 0,6

Hyresintäkter (eget bestånd) hyra/kvm BTA exkl. städ 761 761 761 761

Kostnad tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll  
(kr/kvm)** 228 228 228 228

Planerat underhåll (drift) (kr/kvm) 8,5 8,5 8,5 8,5

Planerat underhåll (investering) (kr/kvm) 138 138 138 138

Bokfört värde/kvm BTA

Kommentarer; 
* Nytt basår 2020 mht ny indelning av serviceområden 
** Siffror från delårsbokslut 2020. Revideras 2021

Godmanskap 380 383 385 385

Ensamkommande barn 10 10 10 10

Förvaltarskap 112 114 115 115

Övriga 303 303 305 305

Summa
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Antal platser i vård-och omsorgsboende 267 274 286 297

Antal vårddygn i vård- och omsorgsboende 92 582 95 095 99 059 102 978

Beläggning vård- och omsorgsboende 95 % 95 % 95 % 95 %

Antal vårddygn i externt köpta platser 1 500 1 500 1 500 1 500

Antal korttidsplatser 24 24 24 24

Antal vårddygn i korttidsboende 7 884 7 884 7 884 7 884

Beläggning korttid, avlastning, växelomsorg 90 % 90 % 90 % 90 %

Biståndsbedömt trygghetsboende 15 23 23 30

Antal externt köpta korttidsdygn 40 50 60 70

Antal betaldygn på sjukhus

Totalt antal ersatta hemvårdstimmar/månad, SoL och 
delegerad HSL 15 750 16 660 18 020 19 040

Varav delegerade HSL-timmar/månad till hemvården 

Trygghetslarm, antal abonnemang 880 890 900 910

LSS

Antal verkställda boendebeslut, vuxna 175 176 177 178

Antal vårddygn i externa boenden, LSS-beslut 1 370 1 460 1 460 1 460

Totalt antal verkställda boendebeslut, barn 3 3 3 3

Antal personer inom daglig verksamhet 185 190 195 200

Antal timmar med betalningsansvar  
inom personlig assistans (SFB) 57 720 58 240 58 760 59 280

Antal timmar med betalningsansvar inom personlig 
assistans (LSS) 49 900 51 650 53 400 55 150

Antal dygn i korttidsvistelse, barn/unga 4 000 4 100 4 200 4 300

Antal tillfällen med korttidstillsyn, barn/unga 1 600 1 650 1 700 1 750

Antal beslutade timmar boendestöd 4 400 4 400 4 400 4 400

Antal personer med beslut om sysselsättning 40 41 42 43

Antal vårddygn i externa placering 4 380 4 563 4 745 4 928

Antal platser i vård-och omsorgsboende 26 26 26 26

Socialtjänsten över 18 år

Antal vårddygn enligt LVU 0

Antal vårddygn enligt LVM 500 500 500 500

Antal vårddygn enligt SoL  
(exkl. skyddat boende) 3 700 3 700 3 700 3 700

Antal dygn skyddat boende 2 400 2 583 2 583 2 583

Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv  
under året 25 25 25 25

Antal personer, fältservice/rådgivning under året 200 200 200 200

Antal andrahandskontrakt 140 135 130 125

Antal hushåll med försörjningsstöd  
i genomsnitt per månad 390 400 400 400

Bidrag per hushåll, kr i genomsnitt per mån. 9 800 10 000 10 200 10 400

Antal ärenden inom skuldrådgivningen 225 225 225 225
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ORD OCH BEGREPP

Anläggningstillgång är tillgång avsedd för stadigvarande 
innehav såsom fastighet och inventarier.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen 
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller 
avsättning i balansräkningen.

Avskrivning är planmässig värdeminskning av anläggnings-
tillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra 
eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet 
beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning till 
exempel avsättning till pensioner.

Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får 
överstiga årets intäkter.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets 
slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättnings-
tillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och 
kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till 
i bokslutet.

Byggherrekostnad är lön, personalomkostnadspålägg och 
semesterersättning som förs över från personalkostnad till 
investering. 

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, av-
sättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga 
nettoförmögenheten.

Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida 
bostads- och industrietablering.

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med 
ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förvän-
tas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga 
belopp.

Finansiell intäkt/kostnad avser kostnader och intäkter för 
räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter 
och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar 
utrymmet för kommunens verksamheter.

Intern ränta är kalkylmässigt beräknad räntekostnad grun-
dad på anläggningstillgångens bokförda värde.

Investering är placering av kapital i olika värden såsom 
värdepapper, fastigheter och konst.

Jämförelsestörande post avser händelse eller transaktion 
av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men 
viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder 
och mellan kommuner.

Kassaflödesanalys visar kassaflöden från den löpande 
verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. 
Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida 
medel.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritet-
sägda bolag.

Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning 
inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan 
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång, 
postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och bank-
certifikat.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryck-
as i olika mått exempelvis som rörelsekapital och ställas i re-
lation till extern utgift.

Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare 
än ett år efter balansdagen.

Mdkr är förkortning av miljarder kronor.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Medlem i en kommun är enligt kommunallagen 1:4 – den 
som är folkbokförd i kommunen. – Äger fast egendom i kom-
munen. – Taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas 
kortvarigt exempelvis kundfordring och förrådsartikel. 

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pen-
sionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommu-
nens anställda.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäk-
ter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Realisationvinst/förlust skillnaden mellan bokfört värde 
och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostna-
der.

Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att 
utjämna intäkter över tid och möta variationer i konjunkturen, 
inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige beslu-
tar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning.
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Rörelsekapital är den del av kapitalet som står till förfogan-
de för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning är en sammanställning av 
resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska per-
soner, i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 

Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera 
sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i re-
lation mot nettoinvesteringar.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Ut-
trycks i procent i förhållande till inkomsten. 

Soliditet den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks van-
ligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på 
balansdagen.

Soliditet 2 är eget kapital i balansräkningen reducerad med 
de pensionsåtagande som är intjänade före 1998, relateras till 
det totala kapitalet på balansdagen.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att 
kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoen-
de av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella 
förhållanden.

Årsarbetare definieras som ackumulerade arbetade timmar 
dividerat med en schabloniserad årsarbetstid på 1700 timmar. 

Övervärde är skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört 
värde av värdepapper.
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Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv | Telefon: 0413-620 00 
E-post: kommunen@eslov.se | Webb: eslov.se
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2021-10-12 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsen 
+4641362012  
tomas.nilsson@eslov.se  
 

Kommunledningskontoret  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Årsredovisning för FINSAM 2020 

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för FINSAM har behandlat årsredovisningen för 2020 vid sammanträde 
den 25 mars 2021.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för FINSAM 2020 
Revisionsberättelse 
Styrelseprotokoll 1, 2021-03-25, FINSAM Mittskåne 

Beredning 
Kommunen ska behandla godkännande av resultat- och balansräkning samt 
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. I protokoll från styrelsens sammanträde 25 
mars har styrelsen ställt sig bakom förslaget till årsredovisningen utan ändringar. 
Revision är utförd utan anmärkningar. I årsredovisningen framgår att det citat ”under 
2020 skett stora förändringar inom Finsam MittSkåne då verksamheten genomgått 
tre chefsbyten, vilket givetvis påverkat såväl medarbetare som verksamheten i stort. 
Att världen samtidigt drabbats av en pandemi och att vi och våra samverkansparter 
tvingats hitta nya sätt att samverka och mötas; har även detta varit en ansträngande 
utmaning för samtliga.”  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna FINSAM 

Mittskånes årsredovisning 2020 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Beslutet skickas till 
Styrelsen för FINSAM 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
Kommundirektör Ekonomichef

57 ( 1317 )



58 ( 1317 )



59 ( 1317 )



60 ( 1317 )



61 ( 1317 )



62 ( 1317 )



63 ( 1317 )



 
 

 Sida 1 
 

Signering av justerare på 
varje sida 

 
      
       

    

 

                     

  
  
  
  

  

  

 

 
 

Årsredovisning 

2020  
 

Beslutad av styrelsen 2021-03-25 

64 ( 1317 )



 
 

 Sida 2 
 

Signering av justerare på 

varje sida 

Innehållsförteckning                   sida 

 
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.............................................................. 3 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling ..........................................................4 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ..............................5 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse ......................................................................5 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten .......................................................5 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse  och ekonomisk ställning .......6 

1.6. Väsentliga personalförhållanden..................................................................... 12 

1.7. Förväntad utveckling ......................................................................................... 12 

 
2. DRIFTSREDOVISNING ...................................................................... 12 

3. RESULTATRÄKNING ......................................................................... 13 

4. BALANSRÄKNING ........................................................................... 14 

5. KASSAFLÖDESANALYS ................................................................... 15 

6. REDOVISNINGSPRINCIPER ............................................................. 16 

7. NOTER............................................................................................... 16 

8. STYRELSENS UNDERSKRIFT ............................................................... 18 

 
  

65 ( 1317 )



 
 

 Sida 3 
 

Signering av justerare på 

varje sida 

1. Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 

verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 
2020. 
 

 

Organisation  
Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. 

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har 

ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i 

förbundsordningen och ledamöterna utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt 

valda representanter från kommunerna Eslöv, Höör och Hörby och Region Skåne samt 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av högre tjänstemän. Varje 

medlem har en ordinarie och en ersättare. 

I vårt samordningsförbund finns sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. 

Ordinarie ledamöter  

Gabriel Barjosef, ordförande, Eslöv kommun 
Hanna Ershytt, vice ordförande, Region Skåne 
Margareta Johansson, Höör kommun  

Stefan Borg, Hörby kommun 
Martina Johansson, Försäkringskassan 

Mats Hildingsson, Arbetsförmedlingen (t.o.m. juni 2020) 
Marie-Louise Lindbladh, Arbetsförmedlingen (fr.o.m. juli 2020) 
 

Ersättare  
Claus-Göran Wodlin, Eslöv kommun 

Anders Magnhagen, Höör kommun (t.o.m. juni 2020) 
Percy Hallquist, Hörby kommun 

Ingrid Lennerwald, Region Skåne  
Gabriella Lidquist, Försäkringskassan  
Marie-Louise Lindbladh, Arbetsförmedlingen (t.o.m. juni 2020) 

Sara Kastman, Arbetsförmedlingen (fr.o.m. juli 2020) 
 

Revisorer   
Jesper Sturesson, KPMG, statens revisor 

Inger Åbonde, lekmannarevisor Region Skåne 
Arne Gustavsson, lekmannarevisor för kommunerna  
 
 
 
 

 

 

 

 

Uppdrag 
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Samordningsförbundet finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insatser inom 

rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och 
kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. 

Vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med 
arbete och gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden. 

Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

samt stödja samverkan mellan medlemmarna. Förbundet ska inom ramen för den 

finansiella samordningen finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva 

åtgärder inom de samverkande medlemmarnas ansvarsområde. Förbundet svarar också 

för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt 

myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Förbundet ansvarar därför inte för 

rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder i enskilda fall. 

Enligt lagstiftningen (2003:1210) och dess förarbeten betonas samordningsförbundets 

arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade 
rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av 

samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet 

 

 

Finansiering 

Finsam förbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften 

av medlen, Region Skåne med en fjärdedel och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby med 

resterande fjärdedel.  

 

 

Verksamhetsidé och vision  

Styrelsen i Finsam MittSkåne arbetar för att medlemsorganisationerna ska kunna prova nya 

arbetssätt, metoder och processer som inte tidigare har eller kunnat prövas i befintlig 

verksamhet. Ny kunskap behövs om såväl individers behov samt effektiv och effektfull 

samverkan. Att knyta an till forskning tillsammans med förbundets parter är viktigt. 

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och 

arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter och det är inte 

sällan förekommande att det leder till rundgång mellan exempelvis skola, socialtjänst, 

Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan. Lösningen blir kortsiktiga 

och ineffektiva insatser som följd. Samverkan och samordning är därför ett viktigt medel 

för att motverka att människor hamnar i ett utanförskap. 

Samordningsförbundet arbetar för ökad strukturell samverkan. För att nå goda och 

varaktiga resultat krävs också en förändring eller förändrat arbetssätt i medlemmarnas 

organisationer.  

För att uppnå hållbara lösningar är det viktigt att bredda kompetensen hos parterna 

genom att bjuda in nya aktörer när insatser och aktiviteter ska planeras.  

 

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 
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Verksamhetens intäkter 5 086 5 644 5 566 6 473 5 423 

Verksamhetens kostnader 5 086 5 923 6 453 6 672 4 690 

Årets resultat 0 -279 -887 199 733 

Soliditet 41,6% 30,7% 29,1% 42,2% 51,3% 

Antal anställda 4 1 1 1 1 
Siffror redovisas i tkr 

 

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk           

ställning 
 
Under 2020 har stora förändringar skett inom Finsam MittSkåne då verksamheten 

genomgått tre chefsbyten, vilket givetvis påverkat såväl medarbetare som verksamheten 

i stort.  

 

Att världen samtidigt drabbats av en pandemi och att vi och våra samverkansparter 

tvingats hitta nya sätt att samverka och mötas; har även detta varit en ansträngande 

utmaning för samtliga.  

 

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 
 
Rekrytering av ny förbundschef påbörjades i februari och i juni var Eleni Wigsén på plats. 

Eleni Wigsén valde dock att avsluta sin anställning under november 2020. Ny rekryterings 

påbörjades under oktober månad, och i december anställdes Sofia Lögdberg.  

 

Under 2020 har två samverkansstrateger på vardera hundra procent tillsvidareanställts 

direkt av styrelsen. Den ena med start 20-01-01 och den andra 20-04-01.  

En administratör anställdes på hundra procent av förbundet 20-01-01. 

 

 

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 

Styrelsemöten hålls 5 gånger per år. Vid dessa fattas beslut om årsbokslut, budget, 3-

årsplan, verksamhetsplan, insatser och andra ärenden som ligger till grund för styrningen 

av verksamheten. Protokoll förs av administratör. 

Arbetsutskottet som består av ordförande, vice ordförande och förbundschef och träffas 

6 – 7 gånger per år för att förbereda ärenden inför styrelsemöten. Protokoll förs av 

administratör.  

Beredningsgruppen består av chefer med mandat att fatta beslut och som representerar 

våra samverkansparter. Deras roll är att fungera som en länk mellan styrelsebeslut och den 

dagliga driften hos respektive samverkanspart.  
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Medlemssamtal är ett forum där kommunernas kommunalråd, representanter från 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan i Lund och regionrådet från Region Skåne träffas. 

Från Finsam MittSkåne deltar ordförande, vice ordförande och förbundschef. 

 

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och 

ekonomisk ställning 
 
 
Uppföljning av verksamheten 

Vi har under året arbetat efter att uppfylla uppställda mål och förväntningar i 

Verksamhetsplan 2020. Nedan följer en sammanställning av genomförd verksamhet under 

det gånga året.  

 

Behovsgrupper 

Samordningsförbundets uppdrag omfattar och berör medlemskommunernas invånare i 

ålder, 16–64 år och som är i behov av rehabiliteringsinsats. Många människor idag utgör 

en oanvänd arbetskraftsresurs men skulle genom djupare samverkan mellan 

myndigheterna kunna få bättre förutsättningar att bli en del av arbetslivet.  

 

 Personer med någon form av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. 

 Personer som befinner sig i utanförskap på grund av etablering, sociala och eller 

ekonomiska svårigheter. 

 Ungdomar som är utan arbete eller studier. 

 
Deltagarinsatser 
 

1. Insats Fokus hälsa/psykisk ohälsa  

 

Insats som ska leda till långsiktig förändring på struktur- och individnivå, både vad avser 

samverkan med andra aktörer och internt arbete hos parternas verksamheter. 

Behovsgruppens utmaningar är komplexa vilket innebär långsamma processer med 

delmål för att komma vidare i lönearbete eller studier. Ur denna insats växte insatsen Vilja 

fram. Nedan följer insatsens aktiviteter varav Ekonomi & Hälsa samt Kom igång avslutats 

enligt plan under 2020.  

 

 Ekonomi och hälsa 

Arbetsgruppen har träffats en gång, den 5 februari och har tillsammans med 

processeledaren tagit fram informationsmaterial i form av ett informationskort. 

Informationskortet finns tillgängligt för deltagare/besökare i alla tre kommunernas 

receptioner, vårdcentraler och psykiatriska mottagningar. Arbetsgruppen har 

också arbetat fram metoder för lokal samverkan.  

Aktiviteten är genomförd och avslutad. 
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 Kom igång 

Rehabkoordinator eller läkare kan ordinera motion på recept och anvisa deltagare 

som behöver dessa insatser. Processledare har informerat på samtliga 

vårdcentraler (kommunala och privat) samt lämnat ut broschyrer.  

Aktiviteten är lärarledd på Friskis & Svettis och det ska krävs fem anmälda för att en 

grupp ska starta. Hörby har haft grupper, inga grupper har startats i Eslöv och Höör 

på grund av lågt inflöde.  

Aktiviteten är genomförd och avslutad. 

 

 SGI-0  

SGI-0 antogs som ny insats 2020-12-12 av Finsam MittSkånes styrelse. 

Insatsen riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd med någon form av 

ohälsa/funktionsnedsättning och som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI-

0). Under hösten har Finsam gjort en kartläggning av försörjningsstödstagare i 

kommunerna Eslöv, Höör och Hörby samt en behovs- och kompetensinventering 

hos dem i kommunerna som möter målgruppen i sitt arbete.  

SGI-0 är en behovsgrupp Finsam MittSkåne har arbetat med på olika nivåer i ca 4 

år genom olika arbetsgrupper och som del i andra insatser under Finsams flagg.  

 

Målgrupp:  
 Person med nedsatt arbetsförmåga som är sjukskriven med läkarintyg eller 

uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning   

 Person med nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom med läkar-/vårdkontakt 
men saknar läkarintyg    

 Person som uppger nedsatt arbetsförmåga p.g.a. ohälsa men som saknar 
vårdkontakt    

 Person där socialsekreteraren misstänker nedsatt arbetsförmåga p.g.a. ohälsa.  
 

Insatsens syfte och mål:  
 Framtagande av metod och material som stöd i arbetet med målgruppen. 

 Skapa struktur för samverkan som är långsiktig och inte personbunden. 

 Genomföra kompetenshöjande insatser hos personal som möter målgruppen. 

 Skapa tvärprofessionell handledning. 

 Utarbeta underlag för en deltagarinsats om behov finns.  

 

Insatsen finansierar en tjänst om 50% inlånad från Hörby kommun. 

 

2. Insats Vilja  

Arbetet med deltagare har rullat på, dock med färre antal än planerat. På grund av 

covid-19 har inflödet av deltagare från Försäkringskassan inte varit lika stort som 

beräknat. De två processledarna som tillsammans arbetar heltid har tagit emot 16 

deltagare från alla tre kommuner.  

 
Målgrupp:                                                                                                                                          
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 Unga med aktivitetsersättning, som genom Försäkringskassan bedöms redo 

att genom Vilja få stöd att börja arbeta eller 

studera.                                                                                  

 

Insatsens syfte och Mål: 

 Att få Aktivitetsersättning att bli en ersättning med aktivitet på vägen mot 

självförsörjning 

 Det individuella målet är att deltagaren ska få ett anpassat stöd som tar hänsyn till 

individens kapacitet och utveckling samt aktiviteter som bibehåller och/ eller 

utvecklar deltagarens förmåga att närma sig studier eller arbetsmarknad. 

 Det strukturella målet är att skapa bärande samverkan mellan tvärsektionella 

nätverk och uppnås i och med genomförandet av insatsen  

 

 

Insatsens ägare är Eslöv kommun. I styrgruppen finns representanter från de tre 

kommunerna samt Försäkringskassan. Samverkansstrateg håller samman och koordinerar 

arbetet i insatsen. 

 

Under september till oktober har enbart en processledare arbetat på 50% i insatsen, 

eftersom Hörby kommun inte kunnat leverera någon ersättare för den andra tjänsten.  

Av denna anledning har Försäkringskassan inte heller kunnat remittera nya deltagare till 

insatsen som planerat. Dialog har förts med Hörby kommun och vakansen är löst från och 

med första mars 2021. Givetvis har arbetet med deltagarna även påverkats av covid-19 

då arbetsmetoden mer eller mindre kräver fysiska möten mellan processledare och 

deltagare för att vara helt framgångsrikt. Sammanlagt har Vilja haft 16 deltagare under 

2020, varav fyra remitterats under 2020. 

 

3. Insats Saknas  

 

Insatsens mål är ett strukturerat närvarofrämjande arbete i Hörby kommun med fokus på 

de elever som riskerar långvarig problematisk skolfrånvaro. Elever med någon NPF-diagnos 

har en 53% ökad risk att drabbas av problematisk skolfrånvaro. Flickor - diagnostiserade 

eller odiagnostiserade är en grupp som ska belysas extra, då dessa tenderar att missas i 

såväl skolan som i vården under skolans tidiga år. 

  

Målgrupp:  

 Elever i riskzonen för, eller med pågående problematisk skolfrånvaro   

 Elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)  

 Flickor - diagnostiserade eller odiagnostiserade  

 Elever som är i riskzonen för, eller har ofullständiga slutbetyg från grundskolan 

   

 Syfte:    

 Öka tillgängligheten    

 Minska problematisk skolfrånvaro 

 Ökad kunskap om NPF  
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 Öka elevers delaktighet   

 Skapa samverkansarenor för kompetensöverföring och samverkan mellan 

parter 

 Erbjuda en skola som är hälsofrämjande för alla elever.   

   

Insatsägare är Hörby Kommun i samverkan med BUP, HAB, Första linjens psykiatri samt 

Vuxenpsykiatrin; vilka utgör styrgruppen.  

  

Finsam MittSkåne finansierar en rektor om 20%, samt en kurator om 50% som 

processledare och båda har sina anställningar i Hörby kommun. Skolförvaltningen har 

skapat en arbetsgrupp som leds av processledarna som jobbar med elever som befinner 

sig i långvarig skolfrånvaro samt med elever i riskzonen. 

  

Tilltänkt följeforskare har avslutat sin tjänst på högskolan i Dalarna och det är oklart om 

denne har möjlighet att ta sig an uppdraget framöver.    

 

4. Insats Freja 

  

I augusti bedömde dåvarande förbundschef Eleni Wigsén i samråd med 

samverkansstrateg att behovet av insatsen inte längre fanns, och beslut togs därför att 

avveckla insatsen. Till följd av detta avvecklades 30 % av deltagarna från insatsen under 

perioden september till november.       

                                                                                                 

 

Målgrupp:                                                                                   

Unga kvinnor i åldrarna 20 – 32 år som:  

 befinner sig i utanförskap på grund av att de varken arbetar eller studerar 

 har ofullständig grundskola eller gymnasieutbildning 

 är i behov av få att kontakt med myndigheter, kommun och/eller regionen - 

eller inte ha en fungerande kontakt 

 ha missbruk  

 befinna sig i kriminella kretar och/eller utföra kriminella handlingar 

 bevittnat och/eller utsatts för våld i nära relationer 

 lida av psykisk ohälsa.        

                                                               

Syfte och Mål: 

 Bryta utanförskapet med målet att bli självförsörjande via arbete eller studier.  

Fokus är studier då det ökar förutsättningarna för att få en fast förankring på 

arbetsmarknaden och därmed hållbara och tryggare ekonomiska förutsättningar, 

vilket bidrar till att risken för att vara beroende ekonomiskt stöd i framtiden minskar 

avsevärt.  

 

Ägare för insatsen var Höör kommun. Styrgrupp fanns inte i denna insats utan 

samverkansstrateg från Finsam och Förvaltningschef Catharina Pålsson har haft månatliga 

möten för uppföljning och dialog. 
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Resultat för 2020:         

                                                                                

 40 % avslutades mot utbildning och studier    

 10 % beviljades aktivitetsersättning   

 10 % avslutades på grund av kontakt med annan myndighet som ska pågå 

cirka 2 år    
 10 % har fortsatt kontakt med processledare på grund av särskilda skäl                                                                                                                                    

 20 % fasades ut till Ung Kompetens i Eslöv   

 10 % fasades ut till kommunal verksamhet                                                                                                                                                                            
 

5. Insats Insam  
 

Insatsägare är Arbetsförmedlingen, gemensamt med Finsamförbunden Staffanstorp- 

Burlöv, MittSkåne, Kävlinge- Lomma och Lund som finansiärer.  

Arbetsförmedlingen lade ned insatsen med anledning av organisatoriska förändringar. 

Inom gruppen Samverkansakademin, bestående av ovan nämnda förbund, växte idén 

fram om en ny Insam. En informationsträff om den nya idén genomfördes i februari. 

Representanter från kommunerna i MittSkåne saknades pga. att inbjudan till träffen inte 

skickades då dåvarande förbundschef var sjuk och sjukskriven. 

 

Insatsen omarbetades till ESF-projekt och Finsam MittSkåne är del av projektet. 

 

Arbete som förbundet driver 

1. Våld i nära relationer (ett arbeta med och genom NNS) 

Under våren 2020 har samtal förts med ett antal personer i kommunerna Eslöv, Höör och 

Hörby samt vården om deras arbete med våld i nära relation. En broschyr är framtagen 

och distribuerad till alla parter i Finsam MittSkåne. Vi har genom insatsen Freja samlat in 

frågor om våld och skickat dem till NNS.  

 

I Hörby kommun arbetar en person på 50%, i Höör är det två socialsekreterare som också 

är ansvariga för dessa frågor.  

Kommunen har avtal med Kriscentrum dit våldsutsatta hänvisas. Eslöv kommun har under 

våren anställt en samordnare på 100%. Vårdgivarna i Skåne ger på sin hemsida 

information till personal inom offentlig och privat vård; om webbutbildning och 

information riktad till specifik målgrupp som t.ex. chefer. Även 

kontaktuppgifter/telefonnummer till stödlinjer och krisgrupper finns samlat där. 

SKR gör en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Syftet är att 

öka kunskap och kapacitet hos kommuner och regioner så att det våldsförebyggande 

arbetet utvecklas och stödet till våldsutsatta blir bättre. 

 

Finsam MittSkånes delaktighet i detta arbete med NNS är genomfört och avslutat den 1/9.  

 

2. Indikatorer (ett projekt med och genom NNS) 
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Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument framtaget av Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund (NNS) för samordningsförbund att bedöma verksamhetsutveckling 

över tid. Genom att samordningsförbunden, via enkäter, frågar de med relevanta 

perspektiv (deltagare och personal i verksamheter, parternas chefsgrupp samt styrelse), 

ges möjligheten att på olika sätt visa hur samordningen utvecklas.  

Projektet avslutas inom NNS och övergår i ett löpande arbete. Vår medverkan avslutas i 

samband med att projektet upphör och vi kommer inte att delta i det löpande arbetet 

med NNS. Volymerna är låga då mätning görs när deltagare börjar och slutar i en insats. 

Under år 2019 hade vi 7 deltagare och 2020 är det 4 deltagare som besvarat enkäter. 

Kostnaden till NNS är uppskattad mellan 10-20 tkr per år och här är inte arbetstimmar för 

administratör och processledare på Finsam MittSkåne inräknat.  

 

3. Utbildningspaket (ska innehålla relevanta kompetenshöjande insatser, 

utbildningar och föreläsningar för personal från myndigheterna). 

Behovsinventering görs allteftersom. Vi använder oss av kunskap och kompetens som 

redan finns hos parterna för att använda våra skattemedel på ett klokt sätt. På så vis tar vi 

tillvara på varandras expertis. Exempel är Familjerådslag som modell, vilken är väl 

beprövad i bland annat Höörs kommun. Genom familjerådslag ges egenmakt och ett 

aktivt deltagande främjas. Utbildning i SIP (samordnad individuell plan). 

 

4. Samverkansakademin 

Samverkansakademin är ett samarbete mellan de fyra samordningsförbunden 

Staffanstorp-Burlöv, MittSkåne, Kävlinge-Lomma och Lund samt Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Syftet är att öka samverkan mellan de olika aktörer som individerna 

möter. Genom att erbjuda utbildningar och föreläsningar till aktörerna och 

organisationerna ser vi att samverkan främjas. Forskning och erfarenhet visar att 

gemensamma utbildningar ökar förståelsen för varandras uppdrag och kulturer. Som 

mervärde får vi ett indirekt kunskapsutbyte över gränserna. 

 

5. Leda i samverksamhet  

Utbildningen stärker chefer och ledare i just samverksamheter. Att vara chef och leda i 

samverkan ställer andra krav och förväntningar i just chef- och ledarrollen. Utbildningen 

har tagits fram utifrån identifierade behov. Arbetsgruppen som tagit fram utbildningen är 

förbundscheferna för Kävlinge-Lomma, Landskrona-Svalöv och MittSkåne. Inbjudningar 

har gått ut och en grupp om 20 chefer spridda från olika samverkanspartner ifrån hela 

region Skåne kommer att gå denna pilotomgång. Utbildningsort är Malmö. Utbildningen 

omfattar 3 dagar och påbörjades i november 2020. 

 

 
6. Frukostmöten.   

Två frukostmöten har genomförts under våren, men övriga har fått ställas in till följd av 

covid-19. 
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Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
 
Som en konsekvens av lång sjukdom och sjukskrivning hos förbundschef Janet Winslot, kort 
anställningsperiod av den förbundschef som anställdes i mitten av 2020 och ytterligare en 

ny rekrytering av förbundschef nummer 3 under 2020, har redovisningen med indikatorer 
blivit lidande. För exempelvis Freja som avslutats under 2020 finns en fullgod redovisning, 

medan gällande avslutsorsaker, medan andra indikatorer så som redovisning av 
insatsernas/styrgruppernas egna bedömningar av insatserna, utvärderingar och 

redovisning i SUS inte går att finna.  

 
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
 

Redovisning av resultat ur SUS är inte möjligt för 2020 på grund av sjukdom och 
sjukskrivning hos förbundschef.  
 
Balanskravsresultat 
 
Årets resultat enligt resultaträkningen -7 SEK 

Justeringsposter 0 SEK 

  

= Balanskravsresultat -7 SEK 

 

1.6. Väsentliga personalförhållanden 
 
Under 2020 har Finsam MittSkåne genomgått två chefsrekryteringar och tre chefsbyten. 
Detta har givetvis påverkat både medarbetare och verksamheten i stort. 

I januari 2020 anställdes en administratör på 100% samt en samverkansstrateg på 100%, 
och i april anställdes ytterligare samverkansstrateg på 100%.  
Under 2020 har även viss ohälsa som tagit sig uttryck i form av sjukskrivningar funnits hos 

medarbetare i Finsam MittSkåne. Sittande förbundschef har haft samtal med samtliga 
sjukskrivna under december 2020 och rehabiliteringsplaner har skapats.  

1.7. Förväntad utveckling 
 
År 2020 var ett turbulent år för Finsam MittSkåne på flera plan. Fokus och förväntad 

utveckling för 2021 är att skapa arbetsro hos verksamheten så att vi kan fortsätta arbeta 
strukturerat och innovativt.  

Fokus kommer även att ligga på att marknadsföra Finsam MittSkåne och skapa 
förutsättningar för nätverk och nya sätt att samverka under och efter covid-19. Vi kan 

anta att samhället inte kommer att återgå till det vi innan pandemin såg som normalt, 
utan vi bör anpassa oss och sträva efter att skapa nya samverkansformer hos våra parter 
för att möta de nya behov och utmaningar som uppstått. 

2. Driftsredovisning 
 

Belopp tkr 

 

 

Utfall jan-dec 

2020 

Aktuell budget 

jan-dec 2020 

Avvikelse utfall – 

budget 

Bokslut helår 

2019 

Nettokostnad 0 -540 540 -278 
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Medlemsavgift 
 

5 040 5 040 0 4 902 

Resultat 

 

0 -540 540 -279 

Utgående eget 

kapital  

963 423 540 963 

 

3. Resultaträkning 
 

Resultaträkning 

  2020-01-01 2019-01-01 

Belopp i kr. Not -2020-12-31 -2019-12-31 

 

Verksamhetens intäkter 2 5 086 315   5 643 852   

Verksamhetens kostnader 3 -5 085 974   -5 921 579   
Verksamhetens resultat   341   -277 727   

Finansiella intäkter   0   145   

Finansiella kostnader   -348   -1 088   
Resultat efter finansiella poster   -7   -278 670   

            
Årets resultat   -7   -278 670   
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4. Balansräkning 
 

Balansräkning 

 

Belopp i kr. Not 2020-12-31 2019-12-31 

 

TILLGÅNGAR         
Omsättningstillgångar         

Korta fordringar 4 300 150   121 524 
Kassa och bank   2 012 077   3 013 841 
Summa omsättningstillgångar   2 312 227   3 135 365 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 312 227   3 135 365 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital         
Årets resultat   -7   -278 670 

Övrigt eget kapital   962 938   1 241 609 
Summa eget kapital  962 931  962 938 

Skulder         

Kortfristiga skulder 5 1 349 295   2 172 427 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 312 227   3 135 365 
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5. Kassaflödesanalys  
 

Kassaflödesanalys 

 

Belopp i kr.  2020-12-31 2019-12-31 

 

Årets resultat   -7   -278 670   
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster   0   0   
Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   -7   -278 670   
            

Ökning/minskning kortfristiga fordringar   -178 626   7 584   
Ökning/minskning kortfristiga skulder   -823 131   -847 325   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 001 764   -1 118 411   

            
Årets kassaflöde   -1 001 764   -1 118 411   

Likvida medel vid årets början   3 013 841   4 132 252   
Likvida medel vid årets slut   2 012 077   3 013 841   
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6. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning. 

 

7. Noter 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 
  2020 2019   

        

Driftsbidrag från staten 2 520 000 2 451 000   

Driftbidrag från Eslövs kommun 643 860 626 230   

Driftbidrag från Höörs kommun 311 220 302 698   

Driftsbidrag från Hörby kommun 304 920 296 572   

Driftbidrag från landsting/region 1 260 000 1 225 500   

Andra bidrag 0 707 867   

Övriga intäkter 46 315 33 985   

  5 086 315 5 643 852   
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Not 2 Verksamhetens kostnader 

  2020 2019   

        
Samverkansinsatser       

Ekonomi & Hälsa 631 0  

Freja 229 104 0   

Freja MUCF 0 713 528   

Focus hälsa 286 920 0  

Insam - PTSD behandlingsplatser 148 636 0  

IT-guide 0 217 068  

Kom i gång 115 332 0  

Maria Mottagningen 0 552 408  

Ny strukturinsats 0 122 187  

Oden 0 617 950   

RådRum 0 101 744  

SGI 16 109 0   

Saknas 227 135 0  

Samverkan för bättre hälsa 0 1 524 264  

Samverkansstrateger 1 335 625 0   

Samverkansinsatser 10 844 0   

Särskilda aktiviteter 28 351 46 621  

Utbildningspaket 57 501 0  

Vilja 593 518 450 713  

Öppna spår 0 289 085  

Övriga projektkostnader 129 486 0  

  3 179 192 4 635 568   

        
Övriga kostnader       

Lokalkostnader 85 923 89 782   

Administrativa kostnader 612 995 438 560   

Styrelsekostnader 112 405 188 229   

Personalkostnader, exkl. samverkansstrateger 1 095 459 413 660   

Konsult administratör 0  155 780   

  1 906 782 1 286 011   

        

  5 085 974 5 921 579   
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Not 3 Kortfristiga fordringar 
  2020-12-31 2019-12-31   

        

Övriga kortfristiga fordringar 294 317 115 691   
Förutbetalda kostnader 5 833 5 833   

  300 150 121 524   

 

Not 4 Kortfristiga skulder 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Förutbetalda bidrag MUCF 0 211 033   

Skulder samverkansinsatser 652 635 885 364   

Övriga kortfristiga skulder 292 570 629 642   

Övriga upplupna kostnader 404 090  446 388   

  1 349 295 2 172 427   

 
 
 

8. Styrelsens underskrift 

 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat 

samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap 

av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets 

styrelse.) 

 
Datum 2021-03-25 

 
 
…………………………………  ………………………………………….  
Gabriel Barjosef  Hanna Ershytt 
Ordförande  Vice ordförande 

 
 
 
…………………………………  …………………………………………..  
Stefan Borg  Margareta Johansson 
Ledamot   Ledamot 

 

 

 
…………………………………  …………………………………………..  

Marie-Louise Lindbladh Cecilia Braun 
Ledamot   Ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-08 
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…………………………………  ………………………………………….  
Jesper Sturesson  Inger Åbonde 

Auktoriserad revisor KMPG Region Skånes revisor 
 
 
 
…………………………………   
Arne Gustavsson   

Kommunernas revisor    

 
 

 

Bilagor 

 
Deltagarprocesser VILJA 
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Förslag till yttrande över (SOU 2021:53) Betänkande 
av utredningen en rättssäker vindkraftsprövning 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun är som remissinstans inbjuden att lämna synpunkter på betänkandet 
(SOU 2021:53) En rättssäker vindkraftsprövning. Regeringen tillsatte den 14 oktober 
2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att 
upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av 
vindkraftsanläggningar, samt att undersöka alternativa förslag i fall bestämmelsen 
inte kan tas bort. Detta för att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer 
rättssäker och förutsägbar. Remisstiden för betänkandet är 13 juli-5 november 2021. 

 Beslutsunderlag 
Remissmissiv En rättssäker vindkraftsprövning 
(SOU 2021:53) Betänkande av utredningen en rättssäker vindkraftsprövning En 
rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 (regeringen.se) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 166, 2021 Remissvar gällande en 
rättssäkervindkraftsprövning 
Kommunledningskontorets synpunkter över (SOU 2021:53) Betänkande av 
utredningen en rättssäker vindkraftsprövning 

Beredning 
Förslaget i betänkandet innebär att en kommun i sin översiktsplan ska peka ut 
lämpliga områden för vindkraftsetablering och att ansökningar inom dessa (med ett 
fåtal undantag) ska få ett positivt lokaliseringsbeslut. En kommun har, från att 
ansökan inkommit från sökande, sex månader på sig att meddela sitt 
lokaliseringsbeslut. Till skillnad från idag måste beslutet motiveras och det går att 
överklaga. Eslövs kommuns yttrar sig över förslaget till betänkande med 
utgångspunkt i två perspektiv, dels prövningen utifrån miljöbalken (Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut § 166, 2021) och dels det kommunala 
planmonopolet (Kommunledningskontorets synpunkter). Kommunen ställer sig 
positiv till förslaget utifrån båda perspektiven.  
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Eslövs kommun arbetar redan idag för att hanteringen av kommunal tillstyrkan 
(bifall) eller avstyrkan (avslag) vid prövning av vindkraftsetablering ska ske 
skyndsamt och i dialog med sökande. Beslut om avstyrkan motiveras tydligt och 
hänsyn tas till särskilt känsliga områden. Därför betyder det nya förslaget i praktiken 
ingen ändring vad gäller ärendegången hos kommunen. Skillnaden blir att arbetet 
regleras genom lagstiftning och en mer rättssäker ärendehantering. Eslövs kommun 
bedömer att ändringen i 16 kap. 4§ miljöbalken gällande tillstyrkan av 
vindkraftsanläggning är tillräcklig för att uppfylla syftet med ändringen. 
 
Den stora förändringen handlar om den översiktliga planeringen och översikts-
planens roll för prövning av vindkraftsetablering. Eslövs kommun ser positivt på att 
översiktsplanen får en tydlig roll vid prövningen av vindkraftsetablering samt att 
förslaget till betänkande inte föreslår att återinföra detaljplanekravet. Vidare anser 
Eslövs kommun att det är en intressant idé med ett kommunalt planeringsstöd. 
Kommunen delar slutsatsen om att det är viktigt att administrationen kring stödet inte 
får bli betungande för den kommunala nivån. 
 
Dock vill Eslövs kommun lyfta fram nedan aspekter vilka kommunen anser behöver 
förtydligas i förslaget till betänkande. En inaktuell översiktsplan kan enligt förslaget 
inte ligga till grund för ett lokaliseringsbeslut. Istället får kommunen då ”bedöma alla 
projekt enskilt”.  Vad innebär detta i praktiken? Vilken tyngd kommer kommunens 
bedömning att få i prövningen? Det är angeläget att kommunen inte förlorar sin rätt 
att yttra sig. Vidare framkommer i förslaget att flera projektörer kan begära ett 
lokaliseringsbesked för samma område. Detta riskerar att belasta kommuner med 
attraktiva områden. För att inte skapa en marknad där positiva lokaliseringsbeslut 
saluförs vill Eslövs kommun betona vikten av att möjliggöra debitering för 
handläggning. Eslövs kommun bekräftar även förslagets slutsats om att 
möjligheterna till ekonomisk kompensation behöver utredas vidare. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen antar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 166, 

2021 Remissvar gällande en rättssäkervindkraftsprövning samt 
Kommunledningskontorets synpunkter över (SOU 2021:53) Betänkande av 
utredningen en rättssäker vindkraftsprövning som sina och sänder dem till 
Miljödepartementet. 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef tillväxtavdelningen
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Kommunledningskontorets synpunkter över 
(SOU 2021:53) Betänkande av utredningen en 
rättssäker vindkraftsprövning 
Planförslaget i korthet: 
Det huvudsakliga syftet med utredningen är ta fram förslag som stärker 
rättssäkerheten och ökar förutsebarheten och effektiviteten i prövningen av 
vindkraftsanläggningar. Utredningen har inte i uppdrag att verka för att öka 
antalet vindkraftsetableringar i Sverige, men en utgångspunkt är att förslaget 
till betänkande inte motverkar de energi- och klimatpolitiska målen. 
 
Enligt förslaget blir dagens ordning med en kommunal tillstyrkan vid 
prövning av vindkraftsetableringar ersatt med ett lokaliseringsbeslut. En 
kommun ska i sin översiktsplan peka ut lämpliga områden för 
vindkraftsetablering och ansökningar inom dessa (med ett fåtal undantag) 
ska få ett positivt lokaliseringsbeslut. Lokaliseringsbeslutet är en 
förutsättning för sökande att gå vidare med att ansöka om tillstånd hos 
länsstyrelsen.  
 
En kommun har, från att ansökan inkommit från sökande, sex månader på 
sig att meddela sitt lokaliseringsbeslut som sedan gäller i fem år. Den 
möjlighet kommunen har idag, att när som helst i processen meddela 
tillstyrkan (bifall) eller avstyrkan (avslag), försvinner. Det är heller inte 
möjligt för kommunen att ändra sitt beslut om inte förutsättningarna för 
ansökan ändras. 
 
Ytterligare skillnader från dagens ordning är att beslutet måste motiveras av 
kommunen. Dessutom är lokaliseringsbeslutet möjligt att överklaga. Denna 
utökade klagorätt innebär att ett negativt beslut blir överklagningsbart hos 
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länsstyrelsen och ett positivt beslut blir överklagningsbart tillsammans med 
tillståndsbeslutet. 
 
En viktig utgångspunkt i det föreslag som presenteras i betänkandet är att 
det är just mark- och vattenanvändning som ska ligga till grund för 
kommunens beslut. Lokaliseringsbeslutet ska inte ses som ett tillstånd, utan 
ett besked om var kommunen ser att en lokalisering kan vara lämplig. 
Därför kommer en kommun att kunna meddela positivt lokaliseringsbesked 
för flera sökande inom samma yta. För att det ska vara möjligt för 
kommunen att bedöma lämpligheten ur ett mark- och vattenperspektiv 
behöver ansökan innehålla information om högsta möjliga antal verk samt 
högsta möjliga höjd. 
 
Att översiktsplanen ses som ett bra verktyg att använda i prövningen av 
vindkraftsetableringar beror på att kommunen där pekar ut den tänkta mark- 
och vattenanvändningen. Planen är strategisk, politiskt beslutad och 
framtagen i en demokratisk process där såväl kommunmedlemmar som 
andra aktörer har haft möjlighet att yttra sig. Dessutom ska den genom en 
planeringsstrategi uppdateras varje mandatperiod. 
 
Utgångspunkten är att en kommun ska meddela ett positivt 
lokaliseringsbesked om området i fråga är utpekat i översiktsplanen som 
lämpligt för vindkraftsetablering. Dock finns vissa möjligheter för 
kommunen att frångå detta. Det handlar framförallt om situationer där de 
fysiska förutsättningarna ändrats. Det kan också gälla om det pågår ett 
arbete med att ta fram en ny översiktsplan och det då är tydligt att 
kommunen kommer att göra nya ställningstaganden gällande 
vindkraftsetableringar (arbetet får dock inte ha initierats efter att en ansökan 
om lokaliseringsbeslut inkommit). 
 
Enligt förlaget har också kommunen en möjlighet att låta bli att inkludera 
vindkraft i sin översiktsplan och på så vis istället ha en process där alla 
prövningar av vindkraftsetableringar sker enskilt.  
 
I förslaget presenteras två resonemang om ekonomiskt stöd samt ekonomisk 
kompensation. Det förstnämnda handlar om att kommunerna ska kunna få 
ett planeringsstöd för den ökade arbetsbelastning gällande 
översiktsplanering som förslaget kommer att medföra. Det sistnämnda 
handlar om att ett system för ekonomisk ersättning till kommuner eller 
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lokalsamhällen bör utarbetas för att kompensera dem vars omgivning 
påverkas av vindkraftsutbyggnad. 
 
Synpunkter ur ett planperspektiv: 
Kommunledningskontoret anser att det är bra att det blir en tydligare 
ordning för prövning av vindkraftsetableringar. Att beslut om 
lokaliseringsbesked sker tidigt i processen underlättar för alla aktörer. 
 
Kommunledningskontoret ser positivt på att översiktsplanen får en tydlig 
roll. Det är i översiktsplanen som kommunen ska ge uttryck för den 
strategiska riktningen för mark- och vattenanvändningen. Med en 
planeringsstrategi som kommunen ska uppdatera varje mandatperiod blir det 
naturligt att se över områden lämpliga för vindkraft även om det kommer att 
innebära en arbetsbelastning. Hur stor en sådan uppgift kommer att bli är 
dock svår att uppskatta i dagsläget.  
 
Vidare delar Kommunledningskontoret förslagets slutsats om att det inte är 
lämpligt att återinföra detaljplanekravet för vindkraftverk. För att inte 
kommunen ska behöva ta fram detaljplaner med ett utökat planförfarande 
måste markanvändningen stämma med översiktsplanen. Detta innebär att 
kommunen behöver planera för vindkraft både i översiktsplan- och 
detaljplan vilket innebär ett merarbete. 
 
Dock vill Kommunledningskontoret lyfta fram att förslaget till betänkande 
behöver förtydliga effekterna av att en kommun inte har en aktuell 
översiktsplan alternativt väljer att inte inkludera utpekande av områden 
lämpliga för vindkraftsetablering i sin översiktsplan. En inaktuell 
översiktsplan kan enligt förslaget inte ligga till grund för ett 
lokaliseringsbeslut. Istället får kommunen då bedöma alla projekt enskilt på 
samma vis som om kommunen valt att inte planera för vindkraft i 
översiktsplanen. Vad innebär detta i praktiken? Vilken tyngd kommer 
kommunens bedömning att få i prövningen? Det är angeläget att kommunen 
inte förlorar sin rätt att yttra sig. Dessutom ifrågasätter 
Kommunledningskontoret om det är en rimlig slutats att det kommer att 
vara möjligt att inte peka ut områden lämpliga för vindkraftsetableringar i 
sin översiktsplan. Kommer till exempel staten, genom länsstyrelsen, att 
ställa krav gällande detta på kommunerna? 
 
Avslutningsvis vill Kommunledningskontoret lyfta att det är en intressant 
idé med ett kommunalt planeringsstöd. Kommunen delar slutsatsen om att 
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det är viktigt att administrationen kring stödet inte får bli betungande för 
den kommunala nivån. Både ett planeringsstöd och möjligheten till 
ekonomisk kompensation för kommuner eller lokalsamhällen behöver 
utredas vidare. 
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§ 166    MOS.2021.0630 

Remissvar gällande en rättssäker vindkraftsprövning  

Ärendebeskrivning  
Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken 
om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, samt att undersöka alternativa 
förslag i fall bestämmelsen inte kan tas bort. Detta för att göra miljöprövningen av 
vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar. 

Remittering av betänkandet (SOU 2021:53) En rättssäker vindkraftsprövning 
skickades ut på remiss den 13 juli 2021. Kommunstyrelsen är remissinstans och har 
begärt in yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet har hanterats 
av miljöavdelningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Remissvar gällande En rättssäker vindkraftsprövning 
 Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53) 
 Remissmissiv En rättssäker vinkraftsprövning 
 

Beredning 
Hantering av kommunal tillstyrkan (bifall) eller avstyrkan (avslag) vid prövning av 
vindkraftsetablering i Eslövs kommun sker idag skyndsamt och i dialog med 
sökande. Beslut om avstyrkan motiveras tydligt och hänsyn tas till särskilt känsliga 
områden. 

I praktiken innebär det nya förslaget ingen ändring vad gäller ärendegången hos 
kommunen. Den stora skillnaden är att arbetet regleras genom lagstiftning och ger en 
mer rättssäker ärendehantering. I dagens modell behöver beslut om tillstyrkan 
motiveras av kommunerna och beslutet är inte överklagningsbart. 

Den utökade klagorätten innebär att ett negativt beslut blir överklagningsbart hos 
länsstyrelsen och ett positivt beslut blir överklagningsbart tillsammans med 
tillståndsbeslutet. 

Det kommunala självstyret kommer att inskränkas (minska) i och med att kommunen 
i varje enskilt fall inte kommer att kunna fatta ett oinskränkt och fritt grundat beslut 
om tillstyrkan. Kommunen kommer inte heller att kunna avstå från att fatta beslut 
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alls eller låta en beslutsprocess ta längre tid än sex månader. Detta förfarande är 
tillåtet idag. 

Synpunkter 
Miljö och Samhällsbyggnad ser positivt till lagändring av kommunal tillstyrkan av 
vindkraftsetablering genom ändring i miljöbalken samt förtydligande genom ny lag 
om lokaliseringsbesked. Det skapar en mer rättssäker process. Inskränkning i det 
kommunala självstyret bedöms som liten och den höjda rättssäkerheten och 
kommunens ökade kontroll av lämpliga etableringsplatser genom 
översiktsplaneringen överväger detta. 

Synpunkter på förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808): 
- Miljö och Samhällsbyggnad bedömer att ändringen i 16 kap. 4§ miljöbalken 
gällande tillstyrkan av vindkraftsanläggning är tillräcklig för att uppfylla syftet med 
ändringen. 
- Tillägget i 22 kap. 1§ miljöbalken gällande ansökningsprocessen tydliggör för både 
projektörer såväl som myndigheter vad som krävs för att få till en ansökan om 
tillstånd. 
- Miljö och Samhällsbyggnad ser det som väldigt positivt att beslut om 
lokaliseringsbesked sker tidigt i processen och tydliggörs genom lagändringen. 

Synpunkter på förslag till lag om lokaliseringsbesked för vissa 
vindkraftsanläggningar: 
- 2§ En kommun ska på begäran av den som utreder möjligheterna att anlägga en 
sådan vindkraftsanläggning, som avses i 21 kap. 13-14 §§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251) avge ett lokaliseringsbesked. Ett 
lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller negativt (avstyrkan). 

Kommentar: I utredningen framkommer det att flera projektörer kan begära ett 
lokaliseringsbesked för samma område (s. 132). Detta riskerar att belasta kommuner 
med attraktiva områden. För att inte skapa en marknad där positiva 
lokaliseringsbeslut saluförs vill Miljö och Samhällsbyggnad lyfta vikten av att 
debitering för handläggning ska möjliggöras. Hur stor risken är för denna typ av 
verksamhet är svår att förutspå idag, men helt obetydlig är den inte oavsett syftet 
med lagförslaget. 

Miljö och Samhällsbyggnad vill lyfta att kommunen behöver se över förslagen som 
anges i utredningen gällande ekonomisk kompensation, vilka utredningar som kan 
krävas för arbetet med översiktsplaner samt planeringsstödet som utredningen lyfter 
fram. 
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Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande som sitt 
och översänder det till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Till statsrådet Per Bolund 

Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med 
uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestäm-
melsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av vind-
kraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag för det fall 
bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av 
vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.  

Till särskild utredare förordnades från och med den 14 oktober 2020 
klimatsamordnaren Lise Nordin.  

Departementssekreteraren Filip Vestling har varit huvudsekre-
terare i utredningen från och med den 30 november 2020 och till-
ståndsansvarig Claes Pile har varit sekreterare i utredningen från och 
med den 13 november 2020.  

Utredningen, som antagit namnet En rättssäker vindkraftspröv-
ning, överlämnar nu sitt betänkande En rättssäker vindkraftspröv-
ning (SOU 2021:53). Med detta är arbetet slutfört. 

 
Stockholm i juni 2021 
 
 
Lise Nordin 
 

/Filip Vestling 
Claes Pile 
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11 

Sammanfattning 

Bakgrund och uppdrag 

Kommuner måste i dag tillstyrka för att tillstånd ska kunna ges till 
en vindkraftsanläggning. Med anledning av den kritik som riktats 
mot såväl den kommunala tillstyrkan som mot tidigare förslag om 
att avskaffa systemet helt och hållet fick utredningen i uppdrag att 
ta fram förslag som stärker rättssäkerheten och ökar förutsebarheten 
och effektiviteten i prövningen av vindkraftsanläggningar.  

Överväganden och förslag (kapitel 8) 

Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har en rätt 
att säga nej till vindkraft. Till skillnad från i dag kommer kommunen 
ge besked tidigt i processen och omfattningen av kommunens beslut 
begränsas till att enbart avse mark- och vattenanvändning. En tydlig 
skillnad föreslås alltså mellan kommunala bedömningar och till-
ståndsmyndighetens prövning. Kommunen avgör var i kommunen 
det är lämpligt med vindkraft och ett positivt besked från kom-
munen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om 
tillstånd. Tillståndsmyndigheten prövar om vindkraftverken kan ges 
tillstånd med hänsyn till exempelvis naturmiljöintressen. 

Förslagen 

Utredningen föreslår en särskild lag för lokaliseringsbesked för till-
ståndspliktig vindkraft. Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt 
(tillstyrkan) eller negativt (avstyrkan) och ska beslutas av kom-
munen inom sex månader från det att projektören eller någon annan 

106 ( 1317 )



Sammanfattning SOU 2021:53 

12 

som utreder en vindkraftsetablering begärt det. Kommunen måste 
motivera sitt beslut. 

Ett lokaliseringsbesked föreslås vara en förutsättning för att en 
ansökan om tillstånd för tillståndspliktig vindkraft ska tas upp till 
prövning. Kommunens lokaliseringsbesked ska gälla i fem år från att 
det meddelades, om inte ansökan om tillstånd lämnats in innan dess.  

Kommunen ska som huvudregel alltid meddela positiva lokali-
seringsbesked om den anläggning som planeras är förenlig med den 
markanvändning som anges i kommunens översiktsplan. Kommunen 
ska bedöma höjden på de planerade vindkraftverken, i första hand 
med utgångspunkt i översiktsplanen och eventuella begränsningar i 
planen. Om arbete med en ny översiktsplan påbörjats kan den nya 
planen i vissa fall vara avgörande vid beslut om lokaliseringsbesked.  

Ett lokaliseringsbesked föreslås kunna överklagas av den det an-
går och gått emot, samt av miljöorganisationer. Överklagandet ska 
prövas på ett liknande sätt som gäller vid överklagande av detalj-
planer. Det betyder att det är lagligheten och om kommunen hållit 
sig inom de ramar som finns för kommunens beslut som överprövas. 
Negativa besked kan överklagas direkt medan positiva besked enbart 
ska få överklagas tillsammans med tillståndsbeslut.  

Dagens regelverk och införandet av kommunal tillstyrkan 
(kapitel 3) 

Den kommunala tillstyrkan, det vill säga i praktiken en form av 
kommunalt veto för vindkraft, infördes 2009 för att inte kommun-
ernas inflytande över planeringen av mark- och vatten i kommunen 
skulle minska för kraftigt när vindkraft som omfattas av tillstånd 
enligt miljöbalken inte längre skulle prövas enligt plan- och bygg-
lagen. Kommunerna behöver inte motivera sina beslut om tillstyrkan 
och besluten kan inte klagas över av andra än kommunmedlemmar 
och då endast i begränsad utsträckning avseende lagligheten. Kom-
munen har med dagens regelverk inget krav på sig att hantera en 
förfrågan om kommunal tillstyrkan, och har möjlighet att ändra sitt 
beslut även sent i processen. 
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Införandet av den kommunala tillstyrkan minskade både vind-
kraftprojektörernas rättssäkerhet och effektiviteten i prövningen 
betydligt. Även förutsebarheten sjönk, vilket sannolikt har haft en 
negativ påverkan på vindkraftsutbyggnaden i landet.  

Såsom den kommunala tillstyrkan är utformad i dag kan man 
enligt utredningen ifrågasätta om den är förenlig med europeisk och 
internationell rätt.  

Tidigare förslag och arbeten för att ändra eller upphäva 
den kommunala tillstyrkan (kapitel 4) 

Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Naturvårdsverket 
har i en rapport från 2017 föreslagit ett upphävande av systemet med 
kommunal tillstyrkan. Myndigheterna återkom i januari 2021 med 
förslag om att ändra regelverket så att det blir mer förutsebart och 
effektivt. Det första förslaget genomfördes aldrig och det andra har 
ännu inte hanterats av Regeringskansliet. Det förslag som myndig-
heterna lämnade 2021 har mycket gemensamt med de förslag som 
utredningen lägger.  

Effekterna av att upphäva bestämmelsen om kommunal 
tillstyrkan (kapitel 5) 

Det vore troligtvis möjligt, ur ett rättsligt perspektiv, att upphäva 
den kommunala tillstyrkan utan att ersätta den med någon annan 
modell för kommunalt inflytande över vindkraft. Det vore dock en-
ligt utredningen inte lämpligt. Det skulle utgöra en stor inskränk-
ning av det kommunala självstyret och dessutom riskera att påverka 
vindkraftsopinionen i negativ riktning både lokalt och nationellt.  

Alternativa lösningar för ett fortsatt starkt kommunalt 
inflytande över vindkraftsplaneringen (kapitel 6) 

I utredningens direktiv nämns så kallad tidig tillstyrkan, liksom en 
återgång till prövning enligt plan- och bygglagen, som möjliga sätt 
att tillförsäkra kommunerna inflytande på ett annat sätt än med 
dagens regelverk. Förutom dessa två modeller (och olika varianter 
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av dem) har utredningen också bedömt en modell med särskilda 
planinstrument för vindkraftsplanering och en där tidig avstyrkan 
ersätter tidig tillstyrkan. Delar av det som beskrivs i kapitel 6 har 
förts in utredningens slutliga förslag.  

Ekonomisk kompensation (kapitel 7) 

Utredningen bedömer att ekonomisk kompensation i någon form 
skulle underlätta en fortsatt vindkraftsutbyggnad och att en sådan 
kompensation bör gå till de kommuner och lokalsamhällen som på-
verkas av vindkraftsetableringar. Anledningen är att vindkraften haft 
och fortfarande står inför en stor utbyggnad och att påverkan från 
verksamheten är av ett sådant slag att ekonomisk kompensation 
framstår som lämplig. En ekonomisk kompensation skulle också 
kunna underlätta tillståndsprocessen genom att göra kommuner och 
närboende mer positivt inställda till vindkraft än annars, samt stärka 
den lokala och nationella vindkraftsopinionen.  

För de avtal om ersättningar som finns i dag har överenskom-
melserna tagits fram genom förhandlingar i varje enskilt fall. En 
reglering av ekonomisk ersättning ligger i linje med utredningens 
övergripande mål om att öka förutsebarheten och rättssäkerheten i 
vindkraftsprövningen. Det är viktigt att ett ersättningssystem ut-
formas så att det blir enkelt och effektivt. Ersättningen bör helst gå 
till både organisationer som företräder lokala organisationer och till 
berörda kommuner.  

Konsekvensanalyser (kapitel 9) 

Utredningen bedömer att dess förslag kommer höja effektiviteten i 
prövningen, stärka rättssäkerheten och öka förutsebarheten i pröv-
ningen. Kommunernas arbetsbörda kommer att minska. Det kom-
munala självstyret påverkas bara i begränsad utsträckning och för 
flertalet berörda aktörer och intressen är effekterna av utredningens 
förslag små. Projektörer får en kraftigt stärkt rättssäkerhet och den 
ökade effektiviteten och förutsebarheten gynnar dem ekonomiskt. 
Länsstyrelserna och domstolarna kommer få en något högre ärende-
tillströmning i form av överklaganden, men detta kompenseras mer 
än väl av att mindre tid och resurser behöver läggas på ärenden där 
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en kommunal tillstyrkan tar tid att få till stånd, kommer sent i pro-
cessen eller ändras.  

Rapport om i vilken grad kommuner tagit hänsyn till 
sina översiktsplaner vid beslut om kommunal tillstyrkan 
(bilaga 2) 

Utredningen har beställt ett underlag av Westander Klimat och Energi 
(Westander) om hur kommunal tillstyrkan och miljöbalkens till-
ståndsprocess hanterat vindkraftsprojekt kopplat till översiktsplaner 
och riksintresse vindbruk. 

Ett områdes status för vindkraft enligt översiktsplanen har enligt 
rapporten ingen större betydelse för hur kommunen beslutar om 
tillstyrkan. Däremot verkar det vara lättare att få tillstånd enligt 
miljöbalken om ett område är utpekat som lämpligt för vindkraft i 
översiktsplanen än om det inte är det. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 
(1998:808) 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken (1998:808) att 
16 kap. 4 § ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 
 Lokaliseringsbesked för 

vindkraftsanläggning 
 

4 § 
Tillstånd till en anläggning 

för vindkraft får endast ges om 
den kommun där anläggningen 
avses att uppföras har tillstyrkt det. 

Tillstånd till en anläggning 
för vindkraft får inte ges om an-
läggningens utbredning, antalet 
vindkraftverk eller vindkraftver-
kens höjd är större än vad kom-
munen tillstyrkt i lokaliseringsbe-
skedet för anläggningen enligt lag 
(2022:000) om lokaliseringsbesked 
för vissa vindkraftsanläggningar. 

 Tillstånd får inte heller ges om 
anläggningen på annat sätt avvi-
ker från vad kommunen tagit 
ställning till och avvikelsen på ett 
betydande sätt kan påverka mark-
användningen i hela eller delar av 
kommunen. 
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Första stycket gäller inte om 
regeringen har tillåtit verksam-
heten enligt 17 kap. 

Första och andra stycket gäl-
ler inte om regeringen har tillåtit 
verksamheten enligt 17 kap. 

19 kap. 
5 § 

I ett ärende som prövas av 
länsstyrelsen eller en kommunal 
nämnd ska styrelsen eller nämn-
den tillämpa bestämmelserna 

 
1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ 

om ansökans form och innehåll, 
 
 
 
 
2. i 22 kap. 2 § om en ansö-

kans ingivande och brister i den, 
 
3. i 22 kap. 2 a § om pröv-

ningar som avses i 24 kap. 3, 5, 8, 
9 och 13 §§, 

4. i 22 kap. 3 § om kungörel-
ses innehåll, 

5. i 22 kap. 6 § om talerätt, 
6. i 22 kap. 9 § om rätt att fö-

reträda fastighet, 
7. i 22 kap. 12 och 13 §§ om 

sakkunniga och om att inhämta 
yttrande, 

8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) 
om mark- och miljödomstolar 
om undersökning på platsen, 

9. i 22 kap. 25 § första stycket 
1–3 och 5–11, andra stycket sista 
meningen och tredje stycket 
samt 25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ 
om tillståndsdoms innehåll, 

I ett ärende som prövas av 
länsstyrelsen eller en kommu-
nal nämnd ska styrelsen eller 
nämnden tillämpa bestämmel-
serna 

1. i 22 kap. 1, 1 d och 1 e §§ 
om ansökans form och inne-
håll, 

2. i 22 kap. 1 f § om lokalise-
ringsbesked för vindkraftsan-
läggning, 

3. i 22 kap. 2 § om en ansö-
kans ingivande och brister i 
den, 

4. i 22 kap. 2 a § om pröv-
ningar som avses i 24 kap. 3, 5, 
8, 9 och 13 §§, 

5. i 22 kap. 3 § om kungö-
relses innehåll, 

6. i 22 kap. 6 § om talerätt, 
7. i 22 kap. 9 § om rätt att 

företräda fastighet, 
8. i 22 kap. 12 och 13 §§ om 

sakkunniga och om att inhämta 
yttrande, 

9. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) 
om mark- och miljödomstolar 
om undersökning på platsen, 

10. i 22 kap. 25 § första stycket 
1–3 och 5–11, andra stycket sista 
meningen och tredje stycket 
samt 25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ 
om tillståndsdoms innehåll, 
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10. i 22 kap. 26 § om särskild 
dom, 

11. i 22 kap. 27 § första 
stycket, andra stycket andra me-
ningen samt tredje stycket första 
meningen om uppskjutna frågor 
och provisoriska föreskrifter, 

 
12. i 22 kap. 28 § första 

stycket första meningen om 
verkställighetsförordnande, och 

 
13. i 23 kap. 3 § när det gäller 

särskilt överklagande i frågor om 
sakkunniga som avses i 22 kap. 
12 § 

11. i 22 kap. 26 § om sär-
skild dom, 

12. i 22 kap. 27 § första 
stycket, andra stycket andra 
meningen samt tredje stycket 
första meningen om upp-
skjutna frågor och provisoriska 
föreskrifter, 

13. i 22 kap. 28 § första 
stycket första meningen om 
verkställighetsförordnande, 
och 

14. i 23 kap. 3 § när det gäl-
ler särskilt överklagande i frå-
gor om sakkunniga som avses i 
22 kap. 12 § 

22 kap. 
 Lokaliseringsbesked för 

vindkraftsanläggning 

 
 1 f § 

En ansökan om tillstånd till 
en anläggning för vindkraft ska 
innehålla det lokaliseringsbesked 
som kommunen där anlägg-
ningen avses att uppföras avgett 
enligt lag (2022:000) om lokali-
seringsbesked för vissa vind-
kraftsanläggningar.  

Ansökan om tillstånd får inte 
tas upp till prövning om den 
kommun där anläggningen avses 
att uppföras har avstyrkt lokali-
seringen, om lokaliseringsbesked 
saknas, eller om mer än fem år 
gått sedan lokaliseringsbeskedet 
meddelades. 
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 Första och andra stycket gäl-
ler inte om regeringen har tillåtit 
verksamheten enligt 17 kap. 

 Första och andra stycket gäl-
ler inte ansökningar om tillstånd 
för verksamheter som inte kräver 
tillstånd enligt denna balk.  

                      

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Äldre bestämmelser gäller för handläggningen och prövningen 

av mål och ärenden där miljökonsekvensbeskrivningen före ikraft-
trädandet kungjorts enligt 6 kap. 39 §. Ett beslut om tillstyrkan enligt 
16 kap. 4 § i dess äldre lydelse ska dock inte kunna ändras eller återtas. 
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1.2 Förslag till lag om lokaliseringsbesked för vissa 
vindkraftsanläggningar 

1 §    Ord och uttryck i denna lag har samma innebörd som i miljö-
balken och plan- och bygglagen (2010:900). 

 
2 §    En kommun ska på begäran av den som utreder möjligheterna 
att anlägga en sådan vindkraftsanläggning som avses i 21 kap. 13–
14 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) avge ett lokaliserings-
besked. 

Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller nega-
tivt (avstyrkan). 

 
3 §    Kommunen ska avge lokaliseringsbesked inom sex månader 
från det att en komplett begäran lämnats in. 

En begäran om lokaliseringsbesked ska för att vara komplett in-
nehålla uppgifter om projektområdets utbredning, de planerade 
vindkraftverkens högsta höjd och det största antal vindkraftverk 
som kan komma att uppföras. 

 
4 §    Ett beslut om lokaliseringsbesked ska motiveras. En sådan mo-
tivering ska innehålla uppgifter om vilka omständigheter som har va-
rit avgörande för kommunens ställningstagande. 

 
5 §    Om en begäran om lokaliseringsbesked avser en sådan vind-
kraftsanläggning som är förenlig med den mark- och vattenanvänd-
ning som är angiven i kommunens översiktsplan ska ett positivt lo-
kaliseringsbesked alltid ges under förutsättning att 

1. kommunens översiktsplan är aktuell, 
2. vindkraftverkens högsta planerade höjd och största planerade 

antal är lämpliga med hänsyn till platsens förutsättningar, och 
3. det i övrigt saknas särskilda skäl som kommunen inte kunnat 

förutse varför verksamheten trots första stycket 1 och 2 inte är 
lämplig på den avsedda platsen. 

Trots första stycket behöver ett positivt lokaliseringsbesked inte 
ges om kommunen påbörjat arbete med att upprätta förslag till 
ändrad eller ny översiktsplan och det är 

1. uppenbart att vindkraftsanläggningen inte skulle vara förenlig 
med den nya översiktsplanen, och 
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2. mycket sannolikt att förslaget till ny översiktsplan antas. 
 

6 §    Kommunens beslut om lokaliseringsbesked ska anslås på kom-
munens anslagstavla. 
 
7 §    Lokaliseringsbesked kan överklagas av den beskedet angår, om 
det har gått honom eller henne mot. Beskedet kan också överklagas 
av sådana ideella föreningar eller juridiska personer som avses i 
16 kap. 13 § miljöbalken. 

Den myndighet som prövar ett överklagande av ett lokaliserings-
besked för vindkraft ska endast pröva om det överklagade beskedet 
strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett 
eller som framgår av omständigheterna. 

Om myndigheten vid en prövning enligt andra stycket finner att 
beskedet strider mot en rättsregel, ska beskedet upphävas. 

 
8 §    Tiden för överklagande av ett lokaliseringsbesked som innebär 
avstyrkan räknas från den dag då beslutet om beskedet tillkännagetts 
på kommunens anslagstavla.  

Ett lokaliseringsbesked som innebär avstyrkan överklagas till 
länsstyrelsen. 

Ett lokaliseringsbesked som innebär tillstyrkan får inte överkla-
gas särskilt. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Äldre bestämmelser gäller för handläggningen och prövningen 

av mål och ärenden där miljökonsekvensbeskrivningen före ikraft-
trädandet kungjorts enligt 6 kap. 39 § miljöbalken. 
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2 Utredningens uppdrag 
och arbete 

2.1 Utredningens uppdrag 

Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare för att 
se över bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal till-
styrkan av vindkraft. Utredningen tog namnet En rättssäker vind-
kraftsprövning.  

Enligt direktiven är bakgrunden till utredningen att bestämmelsen 
om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar har fått kritik 
som bland annat består i att bestämmelsen saknas beslutskriterier, 
krav på motivering och tidsgräns för att fatta beslutet. Utredningen 
ska mot den bakgrunden  

 Undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 
16 kap. 4 § miljöbalken,  

 Lämna förslag på hur bestämmelsen kan tas bort och hur det 
kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt, och 

 Bedöma alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas 
bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar 
mer rättssäker och förutsägbar. 

Utredningen ska redovisa sitt arbete senast den 30 juni 2021. 

2.2 Utredningens arbete 

Utredningen inledde sitt arbete i oktober 2020 och de två sekrete-
rarna i utredningen i november samma år. Utredningen har hela ti-
den verkat under de rekommendationer och restriktioner som gällt 
med anledning av den pandemi som drabbat världen. Utredningen 
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har därför i allt väsentligt bedrivit sitt arbete digitalt, både internt i 
utredningen och vid möten med externa aktörer.  

Utredningen har inte haft någon expertgrupp knuten till sig, utan 
har i stället haft möten med över fyrtio aktörer. Detta i syfte att in-
hämta information från så många olika intressenter som möjligt för 
att få en allsidig och riktig bild av såväl problem som möjliga lös-
ningar. Utredningen har också träffat alla som bett om att få träffa 
utredningen, för att säkerställa att alla som velat bidra har kunnat 
göra det. Några aktörer har utredningen bedömt som särskilt viktiga 
för arbetet och har därför träffat vid fler än ett tillfälle. Det gäller 
Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Naturvårdsverket, 
Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening (Svensk Vindenergi), Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), Svenska naturskyddsföreningen 
(Naturskyddsföreningen), SmåKom och Energiföretagen Sverige. 
Utredningen har också utbytt information och erfarenheter med 
Bygglovsutredningen (Fi 2020:01) efter att beröringspunkter mellan 
utredningarna identifierats, samt haft möten med enheter vid Miljö-
departementet, Finansdepartementet och Infrastrukturdepartementet 
för informationsinhämtning.  

Professor emeritus Jan Darpö och professor emerita Annika 
Nilsson har bistått utredningen med genomläsning av och synpunkter 
på en del av texterna.  

Den 10 mars 2021 anordnade utredningen en digital hearing. In-
bjudna var alla som dittills träffat utredningen i enskilda möten och 
ytterligare några berörda aktörer. Vid hearingen presenterade utred-
ningen sina preliminära författningsförslag och lät också sex olika 
aktörer ge sin syn på den kommunala tillstyrkan och kommunernas 
roll. Alla deltagare fick även möjlighet att komma in med skriftliga 
synpunkter senast en vecka efter hearingen, något som fjorton aktö-
rer utnyttjade.  

2.2.1 Kartläggning och analys av bakgrunden 
till dagens ordning 

Genom att studera tidigare förslag till förändringar av kommunal 
tillstyrkan har värdefull information kommit fram. Vidare har de 
olika granskningar och analyser, inklusive rent statistiska rapporter, 
som framför allt olika offentliga aktörer tagit fram varit av stort värde 
för utredningen. 
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Vindkraftsbranschens mångåriga engagemang i frågan har också 
bidragit till att det funnits material av i huvudsak problematiserande 
karaktär att tillgå.  

Självklart har alla de möten med olika aktörer som utredningen 
haft bidragit med relevant information för att förstå sammanhang 
och historik. 

Även direkta kontakter med enskilda personer som på olika sätt 
varit inblandade i arbetet med kommunal tillstyrkan har hjälpt ut-
redningen att kartlägga hur och varför ordningen tillkom. 

2.2.2 Konsekvenserna av ett avskaffande av den kommunala 
tillstyrkan utan att införa någon annan modell 

Utredningen har bedömt effekterna av att avskaffa den kommunala 
tillstyrkan utan att införa någon motsvarande ordning för kommu-
nalt inflytande. Resultaten av dessa analyser har också tjänat som 
grund för konsekvensbeskrivningar av de slutliga förslagen, efter-
som ett avskaffande av den kommunala tillstyrkan kan ses som en 
ytterlighet på en skala där den andra ytterligheten är att inte göra 
någon ändring alls.  

2.2.3 Utarbetande av alternativa modeller 

Utredningen har bedömt olika möjliga sätt att tillförsäkra kommu-
nerna stort inflytande över var och hur vindkraft anläggs utan att de 
helt oreglerat ska kunna stoppa enskilda vindkraftsetableringar. Som 
en del i detta arbete har utredningen också undersökt behovet av en 
reglerad ordning för ekonomisk kompensation till lokalsamhällen 
och jämfört med vilka regleringar som finns i andra länder.  

Utredningen har vidare bedömt olika sätt att förändra dagens 
modell för kommunal tillstyrkan eller ta fram ett annat system för 
kommunalt bestämmande över planering av vindkraft.  
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2.2.4 Konsekvensbeskrivningar 

Med utgångspunkt i förordningen (2007:1244) om konsekvensut-
redning vid regelgivning och kommittédirektiven har utredningen 
bedömt konsekvenserna av införandet av utredningens förslag, lik-
som konsekvenserna av att inte göra något alls, för en rad olika ak-
törer och intressen. Utredningens uppdrag har varit välavgränsad 
och begränsat till sin omfattning, varför bedömningarna har gjorts 
samlat för förslagen som helhet.  

2.3 Disposition och läsanvisning 

Betänkandet är uppbyggt för att i huvudsak följa kommittédirekti-
vens uppbyggnad. Ett bakgrundskapitel följs av kapitel om fullstän-
digt avskaffande av den kommunala tillstyrkan, bedömningar av 
alternativa modeller och slutligen utredningens förslag. Utöver sam-
manfattningen rekommenderas särskilt läsning av kapitel 6, 8 och 9 
för den som vill få en fördjupad bild av hur utredningen tänkt kring 
de förslag utredningen lägger. Kapitel 3, 4, 5 och 7 redovisar en när-
mare bakgrund till såväl dagens system som till utredningens förslag, 
liksom beskrivningar av möjliga lösningar som utredningen inte valt, 
samt texter om ekonomisk kompensation.   

Kapitel 3 innehåller en bakgrund med beskrivning av gällande 
rätt, effekterna av införandet av kommunal tillstyrkan och förhåll-
andet till europeisk och internationell rätt.  

Kapitel 4 beskriver tidigare förslag och arbeten för att ändra eller 
upphäva den kommunala tillstyrkan,  

Kapitel 5 innehåller en bedömning av effekterna av att upphäva 
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan utan att någon motsvarande 
modell för kommunalt inflytande införs, liksom två tänkbara mo-
deller för att ge kommunerna visst inflytande på andra sätt än i dag. 

Kapitel 6 innehåller beskrivningar av möjliga sätt att ändra på hur 
kommunerna utövar sitt inflytande över vindkraftsetableringar 

Kapitel 7 behandlar frågan om ekonomisk kompensation till lo-
kalsamhällen och kommuner. 

Kapitel 8 innehåller utredningens överväganden och förslag. 
Kapitel 9 innehåller konsekvensanalyser av utredningens förslag. 
Kapitel 10 är författningskommentarer.  
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Till betänkandet har fogats följande bilagor 

 Utredningens uppdrag, dir 2020:108 (bilaga 1). 

 Rapport Översiktsplaner och riksintressen vindbruk – Hur på-
verkas kommunal tillstyrkan och tillståndsprocessen? (bilaga 2). 
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3 Den kommunala tillstyrkan 
av vindkraft 

3.1 Regleringen innan införandet av kommunal 
tillstyrkan 

Innan dagens reglering med kommunal tillstyrkan enligt 
16 kap. 4 § miljöbalken infördes gavs de viktigaste rättsliga förut-
sättningarna för etablering av vindkraftverk av miljöbalken och plan- 
och bygglagen (2010:900) i kombination. Även andra regelverk har 
inverkan på placering och utformning; kulturmiljölagen (1988:950), 
ellagen (1997:857), lagen om Sveriges ekonomiska zon (1992:1140), 
lagen (1996:314) om kontinentalsockeln, regler om hindermarkering 
i luftrummet och till havs samt vissa EU-rättsakter för att nämna 
några. 

I det följande redovisas i korthet förutsättningarna i miljöbalken 
och plan- och bygglagen för tillståndspliktiga vindkraftsanlägg-
ningar så som de såg ut innan prövningen enligt plan- och bygglagen 
togs bort för tillståndspliktiga vindkraftverk och reglerna om kom-
munal tillstyrkan fördes in i miljöbalken. 

3.1.1 Fysisk planering  

Den fysiska planeringen i Sverige utgår från att kommunerna be-
stämmer över mark- och vattenanvändningen inom kommunens 
gränser. Staten begränsar kommunernas bestämmanderätt genom 
bland annat hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. miljöbalken. Syftet 
med plan- och bygglagens bestämmelser om planering och be-
byggelse är enligt lagens portalparagraf att med beaktande av den en-
skilda människans frihet främja samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 
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livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande ge-
nerationer. 

Av plan- och bygglagens första kapitel framgår att det är en kom-
munal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. 
Plan- och bygglagen, med sina bestämmelser om planläggning av 
mark och vatten samt om bygglov, hade därför stor betydelse för 
lokaliseringen av vindkraftverk före införandet av den kommunala 
tillstyrkan.  

Översiktsplaner 

Genom plan- och bygglagen uttrycks kommunens önskade markan-
vändning som politiskt antagna översiktsplaner. Översiktsplaner är 
obligatoriska men icke bindande, 3 kap. 1–2 §§. Plan- och bygglagen 
gäller inte för etablering av vindkraftverk i havet utanför svenskt ter-
ritorium (utanför territorialgränsen), det vill säga i den ekonomiska 
zonen.  

Det framgår av plan- och bygglagen att varje kommun ska ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översikts-
plan ska bland annat redovisa grunddragen i fråga om den avsedda 
användningen av mark- och vattenområden och hur kommunen ska 
tillgodose redovisade riksintressen enligt hushållningsbestämmel-
serna i miljöbalken, inklusive riksintresse vindbruk (energiproduk-
tion), 3 kap. plan- och bygglagen.  

En översiktsplan kan innehålla fördjupningar för en viss geogra-
fisk del av kommunen eller för ett särskilt intresse. Det senare ofta 
kallat för tematisk översiktsplan. De vindbruksplaner som tagits 
fram i flera kommuner, ofta med hjälp av ett tidigare stöd från 
Boverket,1 är exempel på tematiska översiktsplaner. 

Enligt 5 § hushållningsförordningen2 ska tillståndsmyndigheten 
vid en prövning göra en bedömning av om en verksamhet går att 
förena såväl med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna som med den för området gällande över-
siktsplanen. Översiktsplanen blir därigenom ett beslutsunderlag 
som kan ha stor inverkan på lokaliseringsbedömningen vid till-

 
1 Utvärdering och uppföljning av stöd till planeringsinsatser för vindkraft, Boverket, rapport 
2012:21 (cit. ”BV rapport 2012:21”). 
2 Förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. 
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ståndsprövningen enligt miljöbalken. Innan kommunal tillstyrkan 
infördes visades detta också i ett flertal vägledande domar.3 

Efter beslut i kommunfullmäktige om att anta översiktsplanen 
kan kommunens tänkta användning av mark och vatten konkretise-
ras och genomföras med hjälp av rättsligt bindande detaljplaner och 
områdesbestämmelser.  

Länsstyrelsen har en viktig roll i förhållande till kommunernas 
översiktsplaner. En kommun ska i sitt arbete med att ta fram en 
översiktsplan samråda med sin länsstyrelse och de ska i sin tur sedan 
granska översiktsplanen och lämna ett granskningsyttrande, 
3 kap. 16 § plan- och bygglagen. Granskningen omfattar bland annat 
hur olika riksintressen, exempelvis energiproduktion, hanteras av 
kommunen. Om kommunen inte ändrar de delar i planen som läns-
styrelsen inte kan godta ska det framgå av planen.  

Beslut om översiktsplaner kan endast överklagas av kommun-
medlemmar och det leder då till en laglighetsprövning enligt 13 kap. 
kommunallagen (2017:725). 

Detaljplaner 

Genom antagande av detaljplan prövar kommunen markens lämplig-
het och bebyggelsens utformning. Detaljplaner ska tas fram för ny 
sammanhållen bebyggelse och i vissa fall för enstaka byggnader eller 
bebyggelse som ska förändras eller bevaras, 4 kap. 2 § plan- och bygg-
lagen. Vid beslut om detaljplaner ska en avvägning göras mot andra 
enskilda intressen. Den styrande regleringen av markens användning 
och av bebyggelsen inom kommunen sker genom detaljplaner. 
Detaljplaner är rättsligt bindande inte bara gentemot exploatörer 
utan även för kommunen, det innebär exempelvis att om detalj-
planen följs är kommunen som huvudregel skyldig att senare bevilja 
bygglov. Vidare får som huvudregel inte tillstånd enligt miljöbalken 
som strider mot detaljplan meddelas, 2 kap. 6 § tredje stycket miljö-
balken. 

Plan- och bygglagen gav, innan kommunal tillstyrkan infördes, 
möjligheter för kommunen att upprätta detaljplan för vindkraftsan-
läggningar eller att anta områdesbestämmelser för vindkraft. Båda 

 
3 T.ex. Miljööverdomstolens domar i mål nr M 2966-04 och M 2602-07.  

126 ( 1317 )



Den kommunala tillstyrkan av vindkraft SOU 2021:53 

32 

alternativen för att säkerställa syftet med en översiktsplan eller att 
tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 

Hur omfattande regleringen i en detaljplan bör vara beror bland 
annat på vad man vill uppnå med planen och omgivningsfaktorer. 
För vindkraftverk fanns möjligheten att ställa krav på ett byggnads-
tekniskt utförande som minskade omgivningspåverkan, 8 kap. 2 § 
plan- och bygglagen. Planen får inte innehålla flera och mer detalje-
rade bestämmelser än vad som behövs i varje enskilt fall, 4 kap. 32 §. 

Kommuner skulle innan den kommunala tillstyrkan infördes 
upprätta detaljplan för sådana vindkraftsanläggningar som krävde 
bygglov med utgångspunkt i dåvarande 8 kap. 2 § första stycket 6 
plan- och bygglagen. Krav på detaljplan för att uppföra vindkrafts-
anläggningar var kopplade till de dåvarande kraven på bygglov för 
vindkraftverk med en rotordiameter på över två meter. Kommunen 
hade samtidigt ingen skyldighet att upprätta detaljplan och heller 
ingen skyldighet att meddela om den hade för avsikt att upprätta en 
detaljplan eller ej. 

Då framtagande av detaljplan och bygglovsprocessen innehålls-
mässigt till stor del motsvarar tillståndsprövningen enligt miljöbal-
ken betraktades detta av många som en dubbelprövning av tillstånds-
pliktiga vindkraftsanläggningar.4 

För vindkraftsanläggningar som bedömts kunna medföra en be-
tydande miljöpåverkan skulle även en miljökonsekvensbeskrivning, 
med syfte att kunna göra en miljöbedömning av detaljplanen, tas 
fram enligt 6 kap. miljöbalken. 

Bygglov för vindkraftverk 

Bygglovsplikten för vindkraftverk infördes den 1 januari 1982 av 
hänsyn till den omgivningspåverkan som vindkraftverken kan med-
föra.5 Vindkraftverk betraktades inte som en byggnad i den då gäl-
lande plan- och bygglagens mening utan som ”annan anläggning”. 
Det krävdes bygglov för att uppföra ett vindkraftverk om vindturbi-
nens diameter var större än två meter, om kraftverket placeras på ett 
avstånd från fastighetsgränsen som var mindre än kraftverkets höjd 
eller om kraftverket skulle monteras fast på en byggnad. Vissa 

 
4 Se exempelvis SOU 2008:86, Prövning av vindkraft, kap. 4, för resonemang och exempel. 
5 Prop. 1980/81:99. 
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mindre anläggningar var alltså undantagna från kravet på bygglov, 
8 kap. 2 § plan- och bygglagen. 

Fortfarande gäller bygglovskrav för vindkraftverk med rotordia-
meter över tre meter för vindkraftsanläggningar som inte kräver till-
stånd enligt miljöbalken. 

3.1.2 Miljöbalken 

Miljöbalkens syfte är enligt portalparagrafen att främja en hållbar ut-
veckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I 2 kap. miljöbalken finns 
de allmänna hänsynsreglerna och i 2 kap. 6 § lokaliseringsprincipen 
med innebörden att en plats för en verksamhet ska vara lämplig både 
med hänsyn till ändamålet, människors hälsa och miljön. När en eta-
blering också innebär att markanvändningen ändras, ska tillstånds-
myndigheten dessutom tillämpa hushållningsreglerna i miljöbalken. 
Miljöbalken tillåter inte att tillstånd eller dispens ges i strid med en de-
taljplan eller områdesbestämmelser, förutom om avvikelserna är små. 

Tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar 

Ett vindkraftverk är genom sin omgivningspåverkan en miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken. Beroende på storlek kan vindkraft-
verket vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken.  

För vindkraftverk på land krävdes förut tillstånd av länsstyrelsen 
om den sammanlagda uteffekten var minst 25 megawatt. Enstaka 
vindkraftverk eller en gruppstation för vindkraftverk med tre eller 
flera vindkraftsaggregat i ett vattenområde skulle tillståndsprövas av 
miljödomstolen om den sammanlagda uteffekten var minst 1 mega-
watt. För anmälningspliktiga verksamheter gjordes en enskild pröv-
ning i varje enskilt fall för att avgöra om anläggningen ändå skulle 
tillståndsprövas. 

Regeringen fick enligt miljöbalken förbehålla sig prövningen av 
tillåtligheten av en verksamhet under de förutsättningar som ges i 
17 kap. 4 a § miljöbalken. Gruppstationer för vindkraft med tre eller 
flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 mega-
watt kunde bli föremål för regeringens tillåtlighetsprövning om 
kommunfullmäktige begärde det. Regeringen fick endast tillåta verk-
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samheten om kommunfullmäktige hade tillstyrkt det. Om det från 
nationell synpunkt var synnerligen angeläget att verksamheten kom 
till stånd, fick regeringen tillåta verksamheten även om kommun-
fullmäktige hade avstyrkt. Möjligheten för regeringen att förbehålla 
sig prövningen av vindkraftsanläggningar kvarstår nu bara för de fall 
som omfattas av 17 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga om verksam-
heten har särskilt stor miljöpåverkan eller kan orsaka inte obetydlig 
skada på ett så kallat Natura 2000-område.  

3.2 Införandet av den kommunala tillstyrkan 

3.2.1 Förnybar energi utreds 

Regeringen tillsatte 2007 en särskild utredare för att utreda och fö-
reslå de organisations- och författningsändringar som behövdes för 
en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt miljö-
balken och plan- och bygglagen.6 Senare samma år fick utredaren 
tilläggsdirektiv rörande författningsändringar för bland annat förny-
bar energi.7 Utredningens tredje delbetänkande skulle enligt tilläggs-
direktiven handla om prövning av vindkraft. 

I delbetänkandet Prövning av vindkraft (SOU 2008:86) föreslog 
Miljöprocessutredningen att kraven på bygglov och detaljplan för 
tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar som huvudregel skulle tas 
bort. Syftet med denna förändring var att åstadkomma en effektivare 
prövning av vindkraftsanläggningar. Utredningen var av den be-
stämda uppfattningen att kommunernas inflytande över lokalisering 
av vindkraften ändå i praktiken skulle förbli oförändrat. Utred-
ningen grundade sin inställning på att det genom översiktsplaner, 
kommunernas talerätt och kommunernas starka ställning som re-
missinstans i vindkraftsärenden enligt miljöbalken inte heller fort-
sättningsvis skulle ges tillstånd för en vindkraftsutbyggnad mot den 
berörda kommunens vilja.8 

 
6 Dir. 2007:94. 
7 Dir. 2007:184. 
8 SOU 2008:86, s. 283. 
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3.2.2 Drivkrafterna bakom en kommunal tillstyrkan 

Ett borttagande av prövningen enligt plan- och bygglagen, i enlighet 
med ett av förslagen i SOU 2008:86, ansågs av regeringen vara ett 
för stort ingrepp i kommunernas självstyre.9 Regeringen ville ändå 
gå vidare med Miljöprocessutredningens olika förslag och ett förslag 
till utformning av en kommunal tillstyrkan för tillståndspliktiga 
vindkraftsanläggningar togs fram av Miljödepartementet. På så vis 
stärktes det kommunala självstyret så att förslaget om att ta bort 
prövningen enligt plan- och bygglagen kunde läggas fram. Förslaget 
knöts till förhandlingarna om den energiöverenskommelse som slöts 
mellan partierna i alliansregeringen 2009.10 Denna tidslinje förklarar 
också varför en lagändring, med som det visade sig ganska stora ef-
fekter, infördes trots att frågan bara beretts internt på Regerings-
kansliet. Regeringen kunde nu med ett tillägg om kommunal tillstyr-
kan föreslå riksdagen Miljöprocessutredningens förslag enligt Pröv-
ning av vindkraft (SOU 2008:86) inklusive att ta bort prövningen 
enligt plan- och bygglagen för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar. 

Underlåtenhet att ta fram detaljplan 

Som beskrivs ovan i 3.1.1 krävdes förut detaljplan för bygglovsplik-
tiga vindkraftsanläggningar. Det förekom att en kommun som inte 
önskade att en etablering av vindkraft skulle komma till stånd avstod 
från att ta fram den detaljplan som behövdes. Och fanns det ingen 
detaljplan kunde kommunen inte heller bevilja något bygglov.  

Genom att inte ta fram den detaljplan som reglerna föreskrev be-
hövdes, men som kommunen inte var tvungen att ta fram hade kom-
munen alltså möjlighet att hindra oönskade vindkraftsetableringar. 
Därutöver tillkom möjligheterna att påverka etableringar genom 
översiktsplan och miljöbalkens tillståndsprocess.  
  

 
9 Prop. 2008/09:146, s. 40. 
10 E-brev från Elisabet Falemo, tidigare statssekreterare, 11 maj 2021. 
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Tillkomsten av den kommunala tillstyrkan 

Miljödepartementet tog fram ett förslag till kommunal tillstyrkan 
och det presenterades i propositionen Prövning av vindkraft och då 
som en ny 4 § i miljöbalkens 16 kapitel. Regeringens förslag om 
kommunal tillstyrkan motiveras med ett säkerställande av ett långt-
gående kommunalt inflytande över mark och vatten även efter det 
att prövningen av tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar enligt plan- 
och bygglagen togs bort i samma proposition.11  

Kommunal tillstyrkan fanns inte bland de förslag Miljöprocess-
utredningen la i sitt delbetänkande Prövning av vindkraft12 och som 
föregick propositionen. Inga andra källor till förslaget presenterades 
i propositionen och ändringen i miljöbalkens 16 kap. som införde 
kommunal tillstyrkan har inte beretts utanför Regeringskansliet. 
Detta får enligt utredningen också ses som en del av förklaringen till 
att vägledande texter för hur en kommun ska tillämpa regeln är väl-
digt begränsade i den utsträckning de alls finns. 

Dagens regelverk om kommunal tillstyrkan innebär att kommu-
nala politiska beslut utan formkrav kan avbryta en tillståndsprövning 
enligt miljöbalken ända fram tills att beslut om tillstånd vunnit laga 
kraft genom att återta ett tidigare tillstyrkande.  

Inför överlämnandet till riksdagen granskades regeringens förslag 
till proposition av Lagrådet. Lagrådet lämnade lagförslaget om kom-
munal tillstyrkan utan erinran. Med utgångspunkt i vad Lagrådets 
granskning ska avse (8 kap. 22 § regeringsformen), där det framgår 
att Lagrådet bland annat ska beakta kraven på rättssäkerhet, om la-
gens syften tillgodoses och om problem vid tillämpningen kan upp-
stå, finner utredningen det överraskande. 

Riksdagen beslöt i enlighet med propositionen och regeln i miljö-
balken 16 kap. 4 § började gälla den 1 augusti 2009.  

  

 
11 Prop. 2008/09:146 s. 40. 
12 SOU 2008:86. 
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3.3 Vägledning om kommunal tillstyrkan 

Bakgrund 

Förarbetena till införandet av kommunal tillstyrkan innehåller inte 
mycket information kring tillämpningen av den kommunala tillstyr-
kan även om regeringen i propositionen uttryckte vikten av att kom-
muner som är negativa till en vindkraftsetablering tydligt redogör 
för detta redan under samrådsprocessen enligt 6 kap. miljöbalken.  

Oklarheterna kring hur tillämpningen av bestämmelsen borde gå 
till och hur de i praktiken tillämpades fick Energimyndigheten att 
agera och med syfte att få till stånd en mer enhetlig hantering av be-
stämmelsen och för att underlätta och effektivisera prövningspro-
cessen för vindkraftsärenden tog de fram en vägledning. Arbetet 
skedde i samråd med Naturvårdsverket. Även Sveriges kommuner 
och landsting (i dag Sveriges kommuner och regioner) och Nätver-
ket för vindbruk medverkade i arbetet med vägledningen. I februari 
2015 publicerade Energimyndigheten rapporten Vägledning om kom-
munal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.13 

Innehåll 

Vägledningen vänder sig till kommuner, tillståndsmyndigheter och 
vindkraftsprojektörer och innehåller såväl de frågor som bedömts 
viktigast att klargöra som rekommendationer för hur de kan lösas. 

Följande frågeställningar såg Energimyndigheten som de mest 
angelägna att hantera i vägledningen. 

 Roller och ansvarsfördelning. 

 Hantering av begäran om tillstyrkan. 

 Rimlig svarstid. 

 Vem i kommunen fattar beslutet. 

 Vad kommunens beslut omfattar. 

 Beslut behöver motiveras. 

 Villkor ska inte ingå i beslut om tillstyrkan. 
 

13 Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk, Statens energi-
myndighet, rapport ER 2015:05 (cit, ”Rapport ER 2015:05”). 
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 Tillstyrkan ska inte vara beroende av ersättning. 

 Beslut kan ej prövas i sak. 

Att alla dessa frågor behöver hanteras i en vägledning visar tydligt på 
bristen på styrning i bestämmelsen och förarbeten. Även vägled-
ningen14 – likt propositionen15 – lyfter fram vikten av att kommuner 
som är negativa till en etablering klargör detta i ett tidigt skede. 

Naturvårdsverket: vägledningen används för lite 

Energimyndighetens vägledning har inte kommit till så stor använd-
ning. Det visar framför allt Naturvårdsverkets utvärdering från 201716 
där erfarenheterna av vägledningen från kommuner, prövnings-
instanser och projektörer analyseras. Utvärderingens inriktning var 
tydligt kvalitativ och den skulle också tjäna som underlag till det 
gemensamma uppdrag som regeringen gett Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket.  

Med en så öppen formulering som bestämmelsen i miljöbalken 
16 kap. 4 § har så blir det svårt för den som skriver en vägledning att 
hävda att just en viss tolkning har större stöd i lagstiftningen än nå-
gon alternativ tolkning. Naturvårdsverket sammanfattar utvärde-
ringen med att vägledningen i stort sett är bra och relativt välkänd 
men det finns samtidigt en enighet bland de tillfrågade om att väg-
ledningen inte har någon större effekt på hur kommunal tillstyrkan 
tillämpas i praktiken.17  

Vad utredningen känner till har varken användningen eller tillämp-
ningen av vägledningen förändrats märkbart efter att utvärderingen 
presenterades 2017. 

  

 
14 Rapport ER 2015:05, s. 5. 
15 Prop. 2008/09:146, s. 39. 
16 Kommunal tillstyrkan av vindkraft. Hur fungerar det idag?, Naturvårdsverket, rapport 6769, 
2017 (cit. ”NV rapport 6769”). 
17 NV rapport 6769, s. 7. 
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3.4 Dagens prövning av vindkraft 

Tillstånd enligt miljöbalken till vindkraft på land krävs om sju eller 
fler vindkraftverk som är högre än 120 meter (inklusive rotorblad) 
ska uppföras tillsammans, om ett vindkraftverk högre än 120 meter 
ska uppföras där sju eller fler verk över 120 meter planeras, eller om 
ett vindkraftverk över 120 meter ska uppföras där minst sex andra 
vindkraftverk redan är i drift (21 kap. 13–14 §§ miljöprövningsför-
ordningen). För sådana vindkraftverk krävs inte bygglov (eller de-
taljplan), men bygganmälan enligt 6 kap. 5 § plan- och byggförord-
ningen ska lämnas in. Även om detaljplan eller bygglov inte krävs får 
vindkraft inte uppföras i strid med detaljplan eller områdesbestäm-
melser.18 För vindkraftverk som inte är tillståndspliktiga gäller en 
ordning liknande den som gällde före införandet av den kommunala 
tillstyrkan, det vill säga med bygglovskrav i stället för kommunal till-
styrkan.  

Den som vill bygga en tillståndspliktig vindkraftspark på land 
måste ansöka om tillstånd vid en länsstyrelse (miljöprövningsdelega-
tion)19 enligt 1 kap. 6 § miljöprövningsförordningen. Tillståndspliktiga 
vindkraftverk och -parker ska enligt 6 § miljöbedömningsförord-
ningen (2017:966) alltid antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 
6 kap. 20 § första stycket 2 miljöbalken och en specifik miljöbedöm-
ning ska därför alltid göras. Det innebär bland annat att en (fullständig) 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram i enlighet med 6 kap. 35 § mil-
jöbalken efter ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken.  

Det finns inga bestämmelser om när den kommunala tillstyrkan 
ska inhämtas eller lämnas, men eftersom tillstånd inte får meddelas av 
miljöprövningsdelegationen förrän kommunen tillstyrkt det måste 
det i vart fall ske innan beslut fattas.  

Samtidigt med ansökan om tillstånd kan det vara nödvändigt att 
ansöka om sådant som dispens från områdesskyddsföreskrifter eller 
tillstånd att vidta åtgärder som kan påverka ett Natura 2000-område20 
enligt 7 kap. miljöbalken. Prövningen måste ske samlat.21 En an-

 
18 MÖD M 6960-14. 
19 Att det ska finnas ett visst antal miljöprövningsdelegationer som ska vara självständiga organ 
inom länsstyrelserna framgår av länsstyrelsernas instruktionsförordning (2017:868) och av för-
ordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer.  
20 Ett särskilt bevarandeområde enligt rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter eller ett särskilt skyddsområde enligt europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar.  
21 NJA 2013 s. 613 ”Bunge-målet” och EU-domstolens dom i t.ex. mål C‑404/09 ”Alto-Sil”.  
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knytande fråga är den om artskyddet för enskilda arter, som delvis 
följer av samma EU-direktiv som reglerna om Natura 2000-område, 
men som också har nationell rättslig grund. Dessa bestämmelser 
finns i artskyddsförordningen (2007:845). Tillämpningen av artskydds-
förordningens bestämmelser har varit föremål för mycket debatt, i 
synnerhet gällande skogsbruket,22 men i relation till nya vindkrafts-
projekt får praxis sägas vara förhållandevis stabil.  

I och med att någon prövning enligt plan- och bygglagen inte 
längre sker är allmänhetens och miljöorganisationers möjligheter att 
påverka tillståndsprocessen begränsade till miljöbalkens regler för 
det. Det innebär dels att berörd allmänhet ska ges möjlighet att delta 
i avgränsningssamrådet, dels att tillståndsbeslutet kan överklagas av 
den det går emot eller av miljöskyddsorganisationer.  

Det är oklart om bygglov trots undantaget för själva vindkraft-
parken ändå kan krävas för transformatorstationer, upplag eller bygg-
nader som hör till en vindkraftspark, även om många verkar anta att 
så är fallet.23  

För en vindkraftspark som ska anslutas till det allmänna elnätet 
kan det också krävas nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:757) 
med tillhörande miljöprövning, men såväl ledningar inom parken 
som från parken till en transformatorstation kan vara undantagna 
från koncessionsplikten genom förordningen (2007:215) om undan-
tag från kravet på nätkoncession enligt ellagen.24  

Värt att nämna i detta sammanhang är att EU-kommissionen dri-
ver ett överträdelseärende mot Sverige avseende bristfälligt genom-
förande av det så kallade MKB-direktivet 2011/92/EU, vilket kan 
komma att leda till ändringar i den svenska miljöprövningslagstift-
ningen.25   

 
22 Se t.ex. MÖD 2018:18 för genomgång av problematiken vid pågående verksamhet.  
23 Se t.ex. sökandebolagets antagande i MÖD M 1064-15 där det anfört inför miljöprövnings-
delegationen att bygglov för en byggnad på området ska sökas separat eller MÖD M 1859-14 
där kommunen i sitt yttrande påminner sökandebolaget om att bygglov krävs för bodar och 
vissa teknikanläggningar. 
24 Se t.ex. MÖD 2018:5. 
25 Kommissionens promemoria INF/20/1212 och regeringens skrivelse 2019/20:115, bil. 2, s. 148. 
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3.4.1 Havsbaserad vindkraft 

Genomgången ovan av hur miljöprövningen går till i dag avser en-
bart vindkraft på svensk mark. Havsbaserad vindkraft hanteras enligt 
delvis andra regler, särskilt om den placeras utanför svenskt territo-
rialvatten. Det finns i dag fem aktiva vindkraftparker till havs.  

För vindkraftparker till havs, på svenskt territorialvatten, och i 
sjöar krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. 
Ansökan görs då vid mark- och miljödomstol och inte hos länssty-
relse. Kommunal tillstyrkan krävs också. 

Kommunal tillstyrkan krävs inte för en verksamhet till havs 
utanför det svenska territoriet, eftersom dessa vindkraftsparker inte 
behöver tillstånd enligt miljöbalken. Bygglov eller detaljplan krävs 
heller inte, eftersom det utanför svenskt territorium inte finns några 
kommuner.  

För en vindkraftpark inom den svenska ekonomiska zonen krävs 
tillstånd av regeringen enligt 5 § lagen (1992:1140) om Sveriges eko-
nomiska zon. Vid prövningen ska 2–4 kap., 5 kap. 3 § samt 16 kap. 
5 § miljöbalken tillämpas och en miljökonsekvensbeskrivning ska tas 
fram enligt 6 a § lagen om Sveriges ekonomiska zon. Vad gäller 
undersökningar av havsbotten och nedläggning av kablar krävs till-
stånd enligt 2 b och 3 §§ lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. 
2 kap. miljöbalken gäller även utanför territorialgränsen för verk-
samheter som omfattas av kontinentalsockellagen (2 a §) och vid 
prövning av tillstånd enligt lagen ska 2 kap. och 5 kap. 3–5 §§ miljö-
balken tillämpas. Även reglerna om Natura 2000-tillstånd i 7 kap. 
miljöbalken ska tillämpas, enligt 3 a § kontinentalsockellagen. Om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket 
ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken, ska en specifik miljöbedöm-
ning göras.  

3.5 Miljöprövningen av andra 
elproduktionsanläggningar 

3.5.1 Allmänt om prövningen 

Tillstånd krävs enligt miljöbalken för miljöfarliga verksamheter om 
regeringen meddelat föreskrifter om tillståndsplikt, 9 kap. 6 § miljö-
balken. Begreppet miljöfarlig verksamhet är brett och omfattar an-
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vändning av mark, byggnader eller anläggningar på så sätt att dessa 
fasta störningskällor orsakar utsläpp, förorening eller olägenheter 
för omgivningen i sådan utsträckning att det åtminstone föreligger 
risk för negativ påverkan, 9 kap. 1 § miljöbalken. I stort sett vilken 
typ av utsläpp eller olägenhet som helst räcker för att en anläggning 
ska utgöra miljöfarlig verksamhet, såsom utsläpp av växthusgaser el-
ler påverkan på landskapsbilden.26 Miljöprövningsförordningen regle-
rar i vilken utsträckning tillstånd krävs för en specifik verksamhetstyp. 
För verksamheter som innebär någon form av arbeten i vatten krävs 
normalt tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Vissa 
verksamheter kräver enbart anmälan, 19 § förordningen (1998:1388) 
om vissa vattenverksamheter. Kärnkraftverk prövas enligt lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 

Kommunerna får reglera användningen av mark- och vattenom-
råden inom kommunen genom detaljplaner, 4 kap. 1 § plan- och 
bygglagen. En detaljplan ska tas fram bland annat när nya bygglovs-
pliktiga byggnadsverk ska uppföras och byggnadsverket eller dess 
användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 
råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, 4 kap. 2 § 
plan- och bygglagen. Värt att notera att betydande inverkan på om-
givningen är ett lägre ställt krav än miljöbalkens betydande miljö-
påverkan och att ett projekt som når upp till det senare därför alltid 
bör förutsätta detaljplan om övriga förutsättningar är uppfyllda.27 
Bygglov krävs som huvudregel för uppförande, tillbyggnad eller änd-
ring av byggnader, 9 kap. 2 § plan- och bygglagen. Enligt plan- och 
byggförordningen (2011:338) krävs också bygglov för vissa anlägg-
ningar som inte är byggnader i lagens mening, exempelvis upplag, 
cisterner, vindkraftverk och transformatorstationer. Vindkraftverk 
som har tillstånd enligt miljöbalken omfattas inte av bygglovskravet. 
Även verksamheter som inte förutsätter bygglov eller detaljplan kan 
stoppas av en detaljplan eller områdesbestämmelser, på så vis att en 
verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken inte får tillåtas i 
strid med detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt 2 kap. 6 § 
3 stycket miljöbalken.  
  

 
26 Prop. 1997/98:45, del II, s. 108 samt Michanek, Gabriel och Zetterberg, Charlotta, Den 
svenska miljörätten, Iustus förlag, digital version hämtad från JUNO 7 december 2020, s. 256 f, 
(cit. ”Michanek/Zetterberg”). 
27 Prop. 1992/93:60, s. 22. 
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Prövningen av miljötillstånd eller tillstånd för vattenverksamhet 
kan också inkludera frågor om exempelvis dispens från reservatsfö-
reskrifter, dispens från strandskydd, tillstånd till verksamhet eller åt-
gärd som på ett betydande sätt kan påverka ett Natura 2000-områdes 
miljöer. Utgångspunkten är att en samordnad prövning kan och ska 
ske för hela verksamheten av samtliga tillstånd och dispenser enligt 
miljöbalken.28 Om ett beslut enligt plan- och bygglagen också krävs 
kan det samordnas med prövningen enligt miljöbalken i vart fall i 
högre instans.29 

3.5.2 Prövning av de olika kraftslagen 

Elproduktionen i Sverige utgörs i huvudsak av vattenkraft, kärn-
kraft, vindkraft och kraftvärme. Solkraften växer snabbt, men är än 
så länge marginell.30 

Kärnkraft prövas alltså enligt en särskild lag, även om den hänvi-
sar till vissa kapitel och bestämmelser i miljöbalken. Utöver det krävs 
tillstånd av regeringen enligt miljöbalken, samt bygglov och ibland 
detaljplan för de byggnader som uppförs.  

Vattenkraftverk kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 
miljöbalken. Prövningen liknar den som gäller för miljöfarliga verk-
samheter enligt miljöbalken men vissa speciella regler finns i form av 
exempelvis skydd av fiskebestånd och krav om att verksamheten ska 
utföras så att den inte försvårar annan framtida verksamhet i samma 
vattentillgång. Dessutom finns särskilda bestämmelser avseende vat-
tenkraftverk som bedrivs utan stöd av tillstånd i miljöbalken eller 
genom dom eller beslut som inte är äldre än fyrtio år. Vattenkraft-
verk prövas av mark- och miljödomstol som första instans. Vatten-
kraftverk förutsätter normalt inte i sig något beslut enligt plan- och 
bygglagen, men tillhörande byggnader och transformatorstationer 
kräver bygglov och verksamheten får inte lokaliseras så att den står i 
strid med detaljplan. Kommunen kan enligt 17 kap. 4 a § 12 låta re-
geringen förbehålla sig prövning av vattenkraftverk med minst 20 
megawatt installerad effekt. Liksom gäller för kärnkraften så byggs i 
princip ingen ny vattenkraft i Sverige i dag, men en omfattande över-

 
28 MÖD 2007:50. 
29 Jfr prop. 2009/10:215, s. 84. 
30 Energiläget 2020, Statens energimyndighet, rapport ET 2020:01, s. 12. 
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syn av befintliga verksamheter pågår31 och återinvesteringar i dem, 
inklusive utbyggnader, förekommer.  

Kraftvärmeverk omfattas av tillståndsplikt eller anmälningsplikt 
enligt miljöbalken beroende på vilket bränsle som används och hur 
stor effekt anläggningen har. Första instans för prövningen kan där-
för vara mark- och miljödomstol, miljöprövningsdelegation, eller 
kommunal nämnd (anmälan) beroende på anläggningens omfatt-
ning. Ett kraftvärmeverk är normalt beläget i en byggnad som kräver 
bygglov. Kraftvärmeverk förläggs som regel i närheten till samlad 
bebyggelse och alltså i detaljplanelagt område och även i annat fall 
får åtminstone annat än väldigt små anläggningar en sådan påverkan 
på sin omgivning att detaljplan bör krävas. För stora kraftvärmeverk, 
minst 200 megawatt i tillförd effekt, har kommunen en form av ve-
torätt för de fall regeringen förbehållit sig prövning på eget eller kom-
munfullmäktiges initiativ, enligt 17 kap. 4 a och 6 §§ miljöbalken. En 
rad industriverksamheter omfattas av vetorätten, men enbart kraft-
värmen är relevant här genom sin elproduktion. 

Solkraftverk omfattas inte av krav på tillstånds- eller anmälnings-
plikt enligt miljöbalken och inte heller av bygglovskrav enligt plan- 
och bygglagen. Bygglov kan dock krävas för kringanläggningar. 
Upplag och transformatorstationer kräver bygglov. Kommunen har 
också möjlighet att genom detaljplan reglera markanvändningen på 
ett sådant sätt att solkraftverk inte kan anläggas var som helst.  

Sammanfattningsvis är prövningen av olika typer av elproduk-
tionsanläggningar både likartad och särskild. Likartad såtillvida att 
prövningen sker i enlighet med miljöbalken och, i lite olika utsträck-
ning, plan- och bygglagen och att systematiken i de två regelverken 
därför gäller för alla anläggningar (med visst undantag för kärnkraf-
ten). Samtidigt är prövningen särskild för varje typ av anläggning ef-
tersom det finns särregler och därför att själva uppbyggnaden av 
både miljöbalken och plan- och bygglagen leder till att lagarna får 
olika effekter för olika anläggningstyper.  

 
31 Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att anta Statens energimyndighets, Affärsverket 
svenska kraftnäts och Havs- och vattenmyndighetens förslag till nationell plan för ompröv-
ning av vattenkraft, dnr M2019/01769/Nm m.fl.  
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3.6 Det kommunala självstyret 

Av 1 kap. 1 § regeringsformen framgår att den svenska folkstyrelsen 
förverkligas genom ett parlamentariskt statsskick och genom kom-
munalt självstyre. En inskränkning av det kommunala självstyret ska 
enligt 8 kap. 2 § göras genom lag och enligt 14 kap. 3 § regeringsfor-
men bör inskränkningar vara proportionerliga.  

Det kommunala självstyret är sålunda nära sammanbundet med 
och ett sätt att genomföra folkstyret i Sverige.32 Syftet med självsty-
ret är att ge medborgarna inflytande över angelägenheter som berör 
dem särskilt, med hänsyn till lokala förhållanden,33 det vill säga en 
form av decentralisering av makten. Vad det kommunala självstyret 
består i och hur det förhåller sig till statsmakten är omstritt. Själv-
styret är en grundpelare i det svenska statsskicket, men kommunerna 
förväntas samtidigt följa beslut som staten tagit.34 Ett skäl till att 
självstyret inte är mer preciserat än vad det är i regeringsformen är 
att det ska kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen.35 Det är 
inte självklart i den juridiska litteraturen om självstyret omfattar en-
bart det som inte regleras med särskild lag eller om det även omfattar 
det så kallade obligatoriska, särskild reglerade, området (se särskilt 
nedan om planmonopolet).36 

Det utrymme kommunerna har att fatta beslut ges dels av olika 
lagar med uppdrag till kommunerna, dels genom 14 kap. 2 § reger-
ingsformen och 2 kap. 1 § kommunallagen där det sägs att kommu-
ner själva får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens eller regionens område eller deras med-
lemmar. Kommunens självstyre begränsas av 2 kap. 2 § kommunal-
lagen till att gälla bara sådant som inte någon annan kommun, region 
eller staten ska ha hand om. 

Inskränkningar av det kommunala självstyret bör alltså inte gå ut-
över vad som är nödvändigt. Vad som sägs i förarbetena är att hu-
vudsyftet med bestämmelsen i 14 kap. 3 § regeringsformen är att 
man i beredningen av förslag tydligt väger in påverkan på det kom-

 
32 Isberg, Magnus och Eliason, Marianne, Grundlagarna, Norstedts Juridik, JUNO version 3A, 
hämtad den 8 december 2020, kommentar till 1 kap. 1 § regeringsformen, (cit. ”Isberg/Eliason”). 
33 Prop. 1973:90, s. 188. 
34 Warnling Conradson, Wiweka, Bernitz och Hedvig, Sandström, Lena, Statsrättens grunder, 
e-bok, Norstedts Juridik, 2018, JUNO version 6, s. 47. 
35 Isberg/Eliason, kommentar till 1 kap. 1 § regeringsformen. 
36 Jfr Bohlin, Alf, Kommunalrättens grunder, Wolters Kluwer Sverige AB, 7:1 u., 2016, Stockholm, 
s. 26 (cit. ”Bohlin”) med det material som hänvisas till i noterna närmast ovan.  

140 ( 1317 )



Den kommunala tillstyrkan av vindkraft SOU 2021:53 

46 

munala självstyret, men att det slutligen är upp till riksdagen att av-
göra om proportionalitetskravet är uppfyllt och att någon lagpröv-
ning av det inte ska kunna göras i efterhand.37 Att inte uttryckligen 
förbjuda oproportionerliga inskränkningar av det kommunala själv-
styret kan förstås ses främst som ett sätt att möjliggöra just sådana 
inskränkningar,38 men ett huvudsyfte kan också ha varit att undvika 
en överföring av makt från den folkvalda riksdagen till domstolarna 
och deras lagprövning.39  

Även inskränkningar på det obligatoriska, särskilt lagreglerade, 
området omfattas av reglerna om inskränkningar av det kommunala 
självstyret. Det är förhållandevis tydligt i dag, sedan 14 kap. 2 § in-
fördes i regeringsformen, men gällde även dessförinnan.40  

Utöver den nationella regleringen har Sverige också ratificerat 
den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse.41 Kon-
ventionen stadgar inledningsvis bland annat att undertecknande sta-
ter är övertygade om att det är på lokal nivå som medborgares rätt 
att delta i skötseln av de offentliga angelägenheterna kan utövas mest 
direkt och att kommuner med ett verkligt ansvar kan åstadkomma 
en effektiv förvaltning som ligger nära medborgaren. Med kommu-
nal självstyrelse menas enligt konventionens art. 2 kommunernas 
rätt och möjlighet att inom lagens gränser reglera och sköta en vä-
sentlig del av de offentliga angelägenheterna i den lokala befolkning-
ens intresse. I art. 4.3 sägs att offentliga uppgifter normalt i första 
hand ska utövas av myndigheter som ligger så nära medborgaren som 
möjligt. I den svenska proposition där riksdagen föreslås godkänna 
ratifikationen framhöll regeringen genomgående att Sveriges ord-
ning mötte kraven i konventionen.42  

 
37 Prop. 2009/10:80, s. 213. 
38 Nergelius tycks mena det och är mycket kritisk till bestämmelsen: Nergelius, Joakim, Svensk 
statsrätt, Studentlitteratur AB, u. 4:1, 2018, Lund, s. 362 f, (cit. ”Nergelius”). 
39 Eka, Anders, Svensk juristtidning och statsrätten, Svensk juristtidning 100 år (festskrift), s. 374. 
Se dock Eliasson, Maria, Ändrad grundlagsreglering av den kommunala självstyrelsen – Hur gick 
det sen?, Allmänt och enskilt – offentlig rätt i omvandling; Festskrift till Lena Marcusson s. 97–
108, Iustus Förlag AB, 2013, Uppsala, s. 103 som ifrågasätter om ändringen lyckats. 
40 Se t.ex. prop. 1991/92:170 bil. 1, s. 162, och lagrådets yttrande som bilaga till bet. 1991/92:UbU22. 
41 Prop. 1988/89:119, SÖ 1989:34. 
42 Prop. 1988/89:119, s. 9–13. 
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3.6.1 Det kommunala planmonopolet 

Kommunerna har som huvudregel ensamrätt på att anta planer och 
bestämma om planläggning ska ske eller inte.43 Planmonopolet är ett 
viktigt uttryck för det kommunala självstyret44 och det har länge, i 
vart fall sedan 1874, varit kommunerna (städerna) och inte privata 
markägare som haft att bestämma över hur mark ska användas i tät-
bebyggt område och från början av 1960-talet även i glesbygd.45 
Ungefär samtidigt som kommunernas ställning i planeringen på 
landsbygden stärktes utökades också de statliga möjligheterna att in-
gripa i planeringen, exempelvis för att underlätta för storskaliga in-
dustrietableringar eller skydda friluftslivet.46 Planmonopolet är en 
del av kommunernas obligatoriska uppgifter, alltså uppgifter som 
styrs genom olika speciallagar.47  

Kommunen har alltså såväl skyldighet som ensamrätt att styra 
över användningen av mark inom kommunens gränser, och kan låta 
bli att agera.48 Ensamrätten begränsas emellertid på olika sätt, dels 
genom de regler som finns i plan- och bygglagen för vad en detalj-
plan ska innehålla och hur den ska utformas, dels genom undantag i 
samma lag från bygglovsplikt eller detaljplaneplikt såsom för så kal-
lade attefallshus och för vindkraftparker, 9 kap. 3 § (motsatsvis) och 
9 kap. 4 § plan- och bygglagen. Ensamrätten begränsas också av ex-
empelvis statliga utpekanden av riksintresseområden enligt 3 och 
4 kap. miljöbalken.49  

Slutligen finns möjligheten för staten att på eget initiativ se till att 
kommunens beslut ändras om kommunen inte tar tillräcklig hänsyn 
till exempelvis de utpekanden av riksintressen som staten gjort. 
Länsstyrelsen kan på eget initiativ överpröva ett beslut att anta, 
ändra eller upphäva detaljplan, och i vissa fall bygglov, enligt 
11 kap. 10 och 12 §§ plan- och bygglagen. Det gäller bland annat om 
riksintressen inte beaktats eller miljökvalitetsnormer inte efterlevts. 

 
43 T.ex. NJA 2016 s. 868, p. 7. 
44 Prop. 2017/18:266, s. 42. Bohlin verkar dock tvärtom enbart se det som ett utökande av 
kommunernas kompetens till något som de annars inte skulle få ägna sig åt, Bohlin, s. 181 f. 
45 Tobé, Erik, Det kommunala planmonopolet, Civibus et rei publicæ: festskrift till Georg 
Andrén på sjuttioårsdagen 10 december 1960, Almqvist & Wiksell, Kungl. Vetenskapssam-
hällets i Uppsala Handlingar 8, s. 484, (cit. ”Tobé”). 
46 Stenseke, Marie, Hållbarhetsaspekter i den fysiska planeringen, Samhällsplaneringens teori 
och praktik, s. 86–96, Liber, Stockholm, 2020, s. 87. 
47 För genomgång se SOU 2020:8, s. 119 ff. 
48 Jfr SOU 2019:9, s. 43. 
49 Kommunerna måste ta hänsyn till dessa i sin planering, jfr 11 kap. 10 § 2 st. 1 PBL. 
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Att länsstyrelsen får möjlighet att bedöma en detaljplans förenlighet 
med utpekade riksintressen har visat sig i praxis vara mycket vik-
tigt.50 En än mer ingripande åtgärd, det enda sättet att påtvinga en 
kommun en ny detaljplan, är ett så kallat planföreläggande enligt 
11 kap. 15–16 §§ plan- och bygglagen. Regeringen kan då förelägga 
kommunen att ändra, anta eller upphäva en detaljplan eller områdes-
bestämmelser, eller att låta länsstyrelsen ta fram förslag till reger-
ingen på kommunens bekostnad om kommunen vägrar. Regeringens 
möjligheter att på detta sätt tvinga fram en ny detaljplan var större 
förr, och gäller i dag bara för att se till att riksintressen tillgodoses eller 
att markanvändning som angår flera kommuner kan samordnas.51 
Bestämmelserna om planföreläggande har i sin nuvarande form (sedan 
1987) ännu inte tillämpats mot en kommun, men blotta hotet kan ha 
lett till att kommuner ändrat sig i den av staten önskade riktningen.52  

3.7 Effekterna av införandet av den kommunala 
tillstyrkan 

Konsekvenserna av införandet av den kommunala tillstyrkan, såsom 
de förutsågs bli, beskrevs i propositionen vid införandet.53 När nu 
ett antal år har gått sedan införandet finns förutsättningar att be-
skriva effekterna såsom de faktiskt blev.  

Ett flertal aktörer har försökt fånga effekterna av den kommunala 
tillstyrkan. Utredningar och rapporter har tagits fram av statliga 
myndigheter, regionala aktörer, branschorganisationer och andra.  

Regelverket som införde kommunal tillstyrkan är väldigt kort – 
en bestämmelse i miljöbalken – och har inte kompletterats med några 
regler avseende hur bestämmelsen ska tillämpas. Bristen på tillämp-
ningsregler och praxis försvårar när det gäller att undersöka vilka 
konsekvenser regeln lett till. 

 
50 T.ex. MÖD 2020:3 där Statens energimyndighet efter det att en detaljplan överklagats av två 
företag pekade ut det ena företagets verksamhet som varande av riksintresse, vilket föranledde 
ett upphävande av detaljplanen för att säkerställa att länsstyrelsen fick möjlighet att väga det nya 
riksintresseutpekandet mot ett redan befintligt och överväga om detaljplanen skulle överprövas.  
51 Prop. 1985/86:1, s. 351. 
52 Didón, Lars Uno m.fl., Plan- och bygglagen, digital version, Norstedts Juridik, kommentar till 
11 kap. 15–16 §§, hämtad från JUNO den 14 december 2020, (cit. ”Didón m.fl.”). 
53 Prop. 2008/09:146, s. 48 ff. 
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3.7.1 Konsekvenser för kommuner 

Det kommunala självstyret 

Införandet av den kommunala tillstyrkan av vindkraft i 16 kap. 4 § 
miljöbalken gjordes för att kompensera för förlusten av inflytande 
genom plan- och bygglagen.54 Kommunal tillstyrkan bedömdes av 
regeringen medföra en viss men godtagbar inskränkning i kommu-
nens självstyre. Inskränkningen förväntades bestå i en mer begrän-
sad möjlighet för kommunen att förfoga över sitt planmonopol.55 
Det är svårt att se att den kommunala självstyrelsen inskränktes i 
någon egentlig mening av förslaget, eftersom kommunen behöll sin 
rätt att stoppa vindkraft, i vissa avseenden till och med i högre ut-
sträckning än tidigare i och med att möjligheten till statligt ingri-
pande för att värna bland annat riksintressen minskade. Miljö- och 
jordbruksutskottet menade dock att det innebar en viss begräns-
ning.56 Lagrådet uttalade sig inte över avskaffandet av detaljplane- 
och bygglovskravet för vindkraftparker eller om införandet av kom-
munal tillstyrkan. 

Kommunens hantering och resursanvändning 

Det kan ta lång tid från det att frågan om tillstyrkan för en vind-
kraftsetablering ställs till dess att kommunen tar beslut i frågan. Långa 
handläggningstider blir möjliga tack vare att dagens regelverk inte 
reglerar vare sig någon tidsgräns för kommunens hantering av ären-
det eller vem som ska ta beslutet för kommunens räkning. Att 
ärenden drar ut på tiden bidrar enligt utredningen till att det lättare 
bildas en lokal opinion, som är nästan undantagslöst negativ, i frågan. 

Underlag till Energimyndighetens vägledning från 2015 visar att 
framför allt vindkraftsprojektörer upplever att vissa kommuner gör 
en egen form av miljöprövning inför beslut om kommunal tillstyr-
kan. Det är en bild som utredningen under arbetets gång fått bekräf-
tad ett flertal gånger. Detta går stick i stäv med intentionerna av in-
förandet av kommunal tillstyrkan vars syfte var att kompensera för 
borttagandet av den kommunala prövningen enligt plan- och bygg-

 
54 Prop. 2008/09:146, s. 39 f. 
55 Prop. 2008/09:146, s. 49. 
56 Bet. 2008/09:MJU27, s. 12. 
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lagen för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar och bidra till den 
förväntade effektiviseringen av regelverket.  

Även om markanvändning i vindkraftsfallet rimligen kan sägas 
omfatta påverkan från vindkraftsanläggningen på kringliggande verk-
samheter genom anläggningens höjd så innebär det inte att kom-
munen förväntas väga in exempelvis påverkan på naturvärden i beslut 
om tillstyrkan. Frågor som rör omgivningspåverkan prövas senare 
av tillståndsgivande myndighet. 

Det är också utredningens uppfattning att dagens oreglerade si-
tuation leder till att kommuner ofta begär in tämligen omfattande 
underlag inför sitt beslut om tillstyrkan. Detta medför ytterligare 
tidsåtgång och att vindkraftsprojektörer behöver lägga resurser på 
att ta fram mer underlag innan de vet om ett projekt kan bli möjligt. 
Det medför också att kommunen använder mer resurser än vad som 
behövs och kan anses ineffektivt ur ett samhällsperspektiv. 

Utredningen har också stött på exempel där kommuner tar beslut 
om tillstyrkan på befintliga underlag och då kan det ske både snabbt 
och effektivt. Ofta har kommunen då utgått från sin översiktsplan. 
Den kommunala tillstyrkan innebär samtidigt att behovet av att ta 
fram en detaljplan och senare bygglov försvunnit och det innebär 
minskad belastning på de kommunala planeringsfunktionerna. 

Utredningen anser att det varierar stort hur mycket resurser en 
enskild kommun använder för att hantera dagens regelverk och att 
det beror på hur kommunen väljer att hantera en fråga om tillstyr-
kan. Utredningens uppfattning är vidare att kommunernas samlade 
resursåtgång för att hantera tillståndspliktiga vindkraftsetableringar 
i dag inte skiljer sig på något avgörande sätt från tidigare ordning. 

3.7.2 Konsekvenser för elbranschen 

När ordningen med kommunal tillstyrkan av vindkraftsetableringar 
infördes beskrevs enbart konsekvenserna för företag inom vind-
kraftbranschen.57 Dessutom beskrevs enbart de kostnadsmässiga 
konsekvenserna, och detta genom att från Miljöprocessutredningens 
delbetänkande Prövning av vindkraft (SOU 2008:86) hämta beräk-
ningar av kostnaderna för bygglov och detaljplan och utifrån det 
konstaterades kort att ett borttagande av bygglovs- och detaljplane-

 
57 Prop. 2008/09:146, s. 50. 
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kravet skulle innebära besparingar för företagen. Någon bedömning 
av eventuella kostnader eller andra konsekvenser för företagen av in-
förandet av den kommunala tillstyrkan redovisades inte. Kostna-
derna i samband med detaljplaneändringar uppskattades till 400 000–
600 000 kronor som genomsnitt. Företagens kostnader för bygglov 
bedömdes inte, förutom själva ansökningsavgiften om 1 560 kronor. 

Vindkraftsföretag 

Den kommunala tillstyrkan som sådan är inte förenad med några di-
rekta kostnader för företagen. Formellt sett räcker det med att be 
kommunen tillstyrka vindkraftparken. Kostnader uppstår i stället 
när företagen måste tidigarelägga undersökningar inför en ansökan 
om tillstånd, när kommunen ändrar eller bestämmer sig sent i till-
ståndsprocessen, i form av (ibland ekonomiska) motkrav från kom-
munen och i form av en risk för att projektet inte får tillstyrkan. 
Kostnaderna kan dock alltså variera stort beroende på vad olika 
kommuner vill ha för underlag inför sitt beslut och om motpresta-
tion begärs. En tydlig skillnad, vilket påverkar risknivån i ett projekt, 
mot den tidigare ordningen är att förutsebarheten såväl som möjlig-
heten att klaga över ett beslut för vindkraftsprojektören minskade.58 
En möjlig fördel för vindkraftsprojektörer är att systemet med kom-
munal tillstyrkan formellt sett kan ge mycket snabbare besked från 
kommunerna än vid detaljplan och bygglov. Med det dock inte sagt 
att kommunerna faktiskt ger snabbare besked än tidigare.  

En effekt av införandet av den kommunala tillstyrkan är vidare 
att vindkraftens utbyggnad i högre grad än för andra energislag un-
derställs kommunens politiska prövning. Även detaljplaner omfattas 
av kommunens politiska beslut, men beslut om att anta detaljplaner 
överklagas till mark- och miljödomstol enligt 13 kap. 2 a § plan- och 
bygglagen av den beslutet gått emot och prövas på ett mer omfat-
tande sätt än vid en laglighetsprövning, medan beslut om kommunal 
tillstyrkan av vindkraft (på samma sätt som beslut att inte anta de-
taljplan) kan överklagas endast av kommunmedlem och laglighets-
prövas vid förvaltningsdomstol. Detta gör att det inte sker någon 
praxisbildning kring vilka vindkraftsprojekt som en kommun måste 
tillåta, eftersom laglighetsprövningen enbart avser om beslutet kom-

 
58 Jfr NV rapport 6769, s. 60 f. 
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mit till på lagligt sätt och eftersom den som velat få till stånd en till-
styrkan inte får överklaga. Med en plan- och bygglagsordning hade 
överprövningen i vart fall kunnat kopplas till förekommande riksin-
tressen. Kommunen har samtidigt en vid beslutanderätt även inom 
ramen för framtagande av detaljplan, och framför allt att inte ta fram 
någon detaljplan, varför skillnaden mot den prövningsordning som 
gäller för verksamheter som underställs plan- och bygglagens system 
inte ska överdrivas (se vidare avsnitt 3.6.1).  

Ekonomiska motkrav från kommunen kan göras på olika sätt. 
Det finns exempel på att en kommun skriftligen krävt att det ska 
införas en lokal återföring av resurser från vindkraftsanläggningen 
för att den ska kunna komma ifråga.59 

Andra elproducenter 

Övergången från en prövning enligt både miljöbalken och plan- och 
bygglagen till en prövning enligt enbart den förra innebar att vind-
kraften prövades på ett annat sätt än konkurrerande kraftslag och 
andra verksamheter överhuvudtaget. Visserligen följer i viss mån 
även vattenkraften och i synnerhet kärnkraften också prövningssy-
stem som avviker från huvudlinjen, men det förekommer eller för-
utses inte heller någon större utbyggnad av något av dessa kraftslag. 
I inget av fallen undantas heller verksamheterna från prövning enligt 
plan- och bygglagen i och för sig, även om det är byggnader och lov-
pliktiga anläggningar och inte de kraftproducerande verksamheterna 
i sig själva som omfattas av bygglovskrav. 

Utredningen anser att det är rimligt att anta att införandet av den 
kommunala tillstyrkan av vindkraften därigenom påverkat konkur-
rensen på energimarknaden, eftersom elmarknaden i huvudsak är en 
och samma för olika typer av elproducenter.60 El är en vara som dels 
måste framställas och användas samtidigt, dels är helt oberoende av 
produktionssätt. För kunden gör det, kvalitativt, ingen skillnad om 
elen som används kommer från kärnkraft eller vindkraft och det 
finns heller inget sätt att styra över vilken el som faktiskt levereras 

 
59 Brev från Ydre kommun 2012-08-31 till Triventus Wind Power AB (brevet saknar diarie-
nummer). 
60 Diskussioner om konkurrensen mellan energiproducenter (inklusive vindkraften) fördes re-
dan i de första SOU-serierna, t.ex. SOU 1924:39, Sveriges vattenkrafttillgångar och vattenkraft-
produktion, s. 87 ff. 
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till en viss kund vid ett givet tillfälle. Däremot är det möjligt för en 
kund att betala extra för att mer förnybar el ska tillföras den totala 
produktionen. Ett styrmedel som påverkar ett visst elproduktions-
sätt positivt påverkar, något förenklat, övriga elproduktionssätt ne-
gativt. Om vindkraften gynnats eller missgynnats av införandet av 
den kommunala tillstyrkan jämfört med andra kraftslag kan inte ut-
redningen avgöra. Det finns många styrmedel på elmarknaden61 och 
det går därför inte dra några entydiga slutsatser om exempelvis i vil-
ken grad det ena eller det andra kraftslaget dragit till sig investeringar 
som följd av den ena eller den andra åtgärden. 

Att enbart ta bort kravet på prövning enligt plan- och bygglagen, 
som Miljöprocessutredningen föreslog i sitt delbetänkande Pröv-
ning av vindkraft (SOU 2008:86) hade otvetydigt inneburit ett gyn-
nande av vindkraften på viss bekostnad av andra elproducenter. Om 
den kommunala tillstyrkan är mer eller mindre gynnsam för vind-
kraften än den tidigare plan- och bygglagsprövningen är svårt att 
säga. Vindkraftbranschen själv verkar mena att det var en försäm-
ring, eller i vart fall ingen förbättring.62  

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att införandet av den 
kommunala tillstyrkan i stället för en prövning enligt plan- och 
bygglagen haft negativa ekonomiska konsekvenser för vindkrafts-
branschen men utredningen kan inte se några tydliga konkurrens-
mässiga konsekvenser för vare sig vindkraftsbranschen eller dess 
konkurrenter. Processen har blivit mindre förutsebar, rättssäker och 
transparent. 

3.7.3 Konsekvenser för utbyggnaden av vindkraft 

Regelverket om kommunal tillstyrkan förde in ett stort mått av osä-
kerhet i utbyggnaden av vindkraft i Sverige. 

I ett underlag som utredningen tagit fram (se nedan) framgår att 
av 255 avgjorda vindkraftsansökningar har kommunerna genom att 
inte tillstyrka stoppat 24 procent av ansökningarna i dess helhet, tre 
procent av ansökningar har delvis stoppats medan 74 procent har 
tillstyrkts. Hur många av de projekt som stoppats då de inte fått till-

 
61 Konjunkturinstitutet, Miljö, ekonomi och politik, KI-NR 2018:26, 2018, s. 28 ff. KI:s för-
teckning är ambitiös men trots det inte fullständig. 
62 NV rapport 6769, s. 40 ff. 
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styrkan som i slutändan annars skulle fått tillstånd enligt miljöbalken 
är däremot svårt att säga.  

Det framgår också tydligt av de rapporter som hänvisas till nedan 
att antalet ansökningar om tillstånd minskar över tid och den starka 
utbyggnad som ses nu kommer därmed att mattas av. Utredningen 
bedömer att kommunal tillstyrkan bidrar till det minskande antalet 
ansökningar.  

Utpekade områden i översiktsplanerna ingen garanti 
för tillstyrkan 

Det är vanligt att kommuner använder sig av sin översiktsplan för att 
peka ut områden som de anser vara lämpade för vindkraftsetable-
ringar. Ett stort antal kommuner har också fördjupat sitt arbete med 
att peka ut områden för vindkraft genom tematiska tillägg, vind-
bruksplaner, till sina översiktsplaner. Vad gäller kommunernas han-
tering av vindbruk i sina översiktsplaner är det utredningens upp-
fattning att det tidigare stödet från Boverket har varit av stor betydelse 
för att öka kunskapen och få kommunerna att planera för vindkraft.63 

Som utredningen beskrivit under 3.1.1 var ett utpekande i över-
siktsplanen, innan kommunal tillstyrkan infördes, av stor betydelse 
för tillståndsprövningen. Ett utpekande av ett område för vindkraft 
i en översiktsplan gav alltså en något större trygghet för vindkrafts-
företagen när det gällde möjligheten att få tillstånd. 

Kommunal tillstyrkan har minskat värdet av ett utpekande av 
områden för vindkraftsutbyggnad i översiktsplanen i både teorin och 
praktiken. I teorin genom att kommunen när som helst i en pröv-
ningsprocess kan besluta sig för att inte ge tillstyrkan till en vind-
kraftsetablering oavsett vad som står i översiktsplanen. I praktiken 
har det också visat sig att kommunerna inte gett tillstyrkan till pro-
jekt trots att de varit planerade till områden som pekats ut som lämp-
liga i översiktsplaner. 

I studien Hur många fick lov?64 från april 2020 framgår att projekt 
som inte fått tillstyrkan är den vanligaste avslagsgrunden vid till-
ståndsprövningar för vindkraft. Rapporten studerar inte särskilt den 
kommunala tillstyrkan men säger ändå att kommunal tillstyrkan och 

 
63 BV rapport 2012:21. 
64 Darpö, Jan, Hur många fick lov? Och varför fick de andra nobben? Statistik och betraktelser 
över tillstånd till vindkraft på land och till havs, Uppsala universitet, 2020, Uppsala. 
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Försvarsmaktens stoppområden troligen har en betydligt större 
hindrande effekt – genom att ansökningar aldrig lämnas in – för ut-
byggnaden av vindkraft än vad som framgår av statistiken från till-
ståndsmyndigheterna.  

Företagen Vattenfall och wpd Sverige publicerade i mars 2021 
rapporten Statistik över beslut gällande vindkraftsparker i miljö-
prövningsdelegationen åren 2012–2019. I majoriteten av de ärenden 
som fått avslag i miljöprövningsdelegationen genom att de inte fått 
tillstyrkan har kommunen inte redovisat någon motivering för sitt 
beslut. Av de projekt som fått avslag på grund av den kommunala 
tillstyrkan var 35 procent planerade till områden som i kommunens 
översiktsplan var utpekade för vindbruk. Siffran är enligt utredningen 
osäker då den inkluderar projekt som var planerade till mark belägen 
både i och utanför utpekade vindbruksområden. 

Nytt underlag visar hur vindkraftsutbyggnaden påverkas av 
kommunernas översiktsplaner och den kommunala tillstyrkan 

Utredningen har låtit ta fram ett underlag för att närmare kunna ana-
lysera effekterna av den kommunala tillstyrkan på utbyggnaden av 
vindkraft. Westander Klimat och Energi (Westander) fick i uppdrag 
att ta fram ett statistiskt underlag för hur kommunernas översikts-
planer och Energimyndighetens riksintresseanspråk vindbruk har 
hanterats vid kommunal tillstyrkan och i tillståndsprocessen. Rap-
porten bygger på ett vidareutvecklat underlag av den statistikbase-
rade promemoria som Energimyndigheten lät ta fram under hösten 
2020.65 Statistiken baseras på slutligt avgjorda tillståndsansökningar 
som avgjorts i första instans efter den 1 januari 2014 och inkluderar 
ärenden där ansökan dragits tillbaka när projektören förstått att 
kommunen inte skulle ge tillstyrkan. Uppdraget slutredovisades till 
utredningen den 3 maj 2021 och redovisas i sin helhet som bilaga 2 
till detta betänkande. 

Av rapporten framgår bland annat att av de ansökningar som legat 
helt inom utpekade områden i översiktsplanerna har 76 procent fått 
kommunal tillstyrkan och 49 procent fick tillstånd. För ansökningar 
som rörde områden helt utanför översiktsplanernas utpekade områ-
den är motsvarande siffror 68 procent tillstyrkan och 32 procent till-

 
65 Westander Klimat och Energi, Det kommunala vetot – En statistikbaserad promemoria om 
kommuners tillstyrkande och veto avseende vindkraftsansökningar, 2020-10-27. 
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stånd. För båda kategorier av ansökningar fick också drygt tio pro-
cent tillstånd i miljöprövningen som avsåg färre vindkraftverk än det 
sökta antalet. Det har alltså varit något mer vanligt att kommunerna 
tillstyrkt ett projekt om området pekats ut i översiktsplanen som 
lämpligt för vindkraft, jämfört med om projektet legat utanför så-
dana områden. Statistiken visar också att kommunerna verkar beakta 
ett utpekande i översiktsplanen i lägre grad än vad tillståndsmyndig-
heterna gör.  

Siffrorna ovan visar att kommunerna inte fäster så stor betydelse 
vid sina översiktsplaner vid beslut om tillstyrkan. Däremot framgår 
att översiktsplanen har större betydelse för tillståndsmyndighetens 
prövning. Sammantaget ökar ett utpekande i översiktsplanen möj-
ligheten för att till slut få tillstånd för projektet. Se också figur 3.1.  

Det kan samtidigt uppfattas som en låg siffra att bara hälften av 
de projekt som låg inom utpekade områden i översiktsplanerna fick 
tillstånd. Men eftersom många kommunala vindbruksplaner eller ut-
pekanden i översiktsplaner härrör från tiden kring 2010 (då det fanns 
ett statligt planeringsstöd) samtidigt som teknikutvecklingen varit 
snabb är siffrorna enligt utredningen inte så förvånande. 

Figur 3.1 Ansökningar om tillstånd för vindkraft, förekomst i översiktsplan 
och utfall av ansökan 

Andel ansökningar som fått tillstånd, delvis tillstånd  
eller ej tillstånd, totalt sett och i relation till status i ÖP 

 
Källa: Westanders underlagsrapport (bilaga 2).  
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Westanders rapport visar också att över tid har betydelsen av att ett 
projekt ligger helt eller delvis i ett utpekat område för vindkraft 
minskat. För perioden 2014–2018 tillstyrkte kommunerna 81 pro-
cent av dessa men under 2019–2020 endast 53 procent. Även här är 
troligen teknikutvecklingen och plandokumentens ålder till stor del 
avgörande. Enligt utredningen visar detta bland annat på betydelsen 
av att kommuner arbetar aktivt med sina översiktsplaner och håller 
dem uppdaterade. Det är också något som lagstiftaren tydligt ut-
tryckt genom ändringar i plan- och bygglagen så sent som 2020, som 
ställer krav på att kommunerna under varje mandatperiod aktuali-
tetsprövar sina översiktsplaner för att de ska behålla sin vägledande 
betydelse.66 

Omvänt förhållande mellan områden för riksintresse vindbruk 
och möjlighet till tillstånd 

Rapporten från Westander omfattar även statistik kring hur riksin-
tresseanspråk vindbruk fått genomslag i kommuner och miljöpröv-
ningsdelegationer. Överraskande är att statistiken i rapporten visar 
att det råder ett omvänt samband mellan riksintresse vindbruk och 
vindkraft, se fig. 3.2. Det är alltså större chans att få ja till en vind-
kraftsanläggning utanför ett riksintresse vindbruk än inom det-
samma. Det gäller både för kommunal tillstyrkan och i tillstånds-
prövningar. 

 
66 Prop. 2019/20:52.  
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Figur 3.2 Ansökningar om tillstånd för vindkraft och riksintresse 

Slutligt utfall av ansökningar i relation till riksintresse 

 
Källa: Westanders underlagsrapport (bilaga 2). 

 
 

Det framgår inte av underlaget om det funnits konkurrerande riks-
intressen (som vid en avvägning bedömts viktigare) eller andra legala 
skäl för kommunen att inte låta riksintresseanspråket för vindbruk 
slå igenom eller för tillståndsmyndigheten att inte beakta riksintres-
seanspråket vid prövning. Fördjupad förståelse av hur riksintresse-
anspråk för vindbruk hanterats vid utbyggnaden av vindkraften un-
der senare år borde kunna ge värdefull information och också vara 
användbart för utvecklingen av planeringsuppdraget i den strategi 
för en hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket lämnat över till regeringen (se avsnitt 4.3.1).  

Svårt att kvantifiera minskningen av vindkraftsutbyggnaden 

Att en planerad etablering av en vindkraftsanläggning fått nej av en 
kommun trots utpekande i en översiktsplan innebär inte per auto-
matik att den skulle ha blivit byggd om kommunen i stället tillstyrkt. 
Samtidigt ökar sannolikheten för ett positivt tillståndsbeslut om 
området i sin helhet är utpekat som lämpligt för vindkraft i över-
siktsplanen.  
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Utredningen gör bedömningen att den kommunala tillstyrkan 
påverkar utbyggnaden av vindkraft i negativ riktning men kan inte 
ta ställning till omfattningen. 

3.7.4 Konsekvenser för miljön 

Vilka konsekvenser införandet av kommunal tillstyrkan fått på mil-
jön är nära förknippade med effekterna på utbyggnaden av vind-
kraften.  

Som en förnybar energikälla är vindkraftens största bidrag till en 
bättre miljö att den bidrar, jämfört med alternativen, till en minskad 
klimatpåverkan från tillkommande elproduktion. Se avsnitt 5.2.4 för 
ett mer utvecklat resonemang i frågan. En minskad utbyggnad av 
vindkraft kan försvåra och fördyra för Sverige att nå det långsiktiga 
miljömålet om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthus-
gaser år 2045.  

Förseningar i utbyggnaden av vindkraftsanläggningar leder per 
automatik till att de positiva miljöeffekter som vindkraft kan bidra 
till skjuts framåt i tiden. Samtidigt är det så att en minskad utbygg-
nad av vindkraft leder till mindre intrång i naturmiljön, i vart fall så 
länge inte motsvarande elproduktion byggs ut som har lika stor eller 
större påverkan på naturmiljön. Om den kommunala tillstyrkan i 
slutändan leder till att ett mindre antal vindkraftverk behöver byggas 
– då teknikutvecklingen gör att effekt och storlek för de enskilda 
verken fortsätter öka samtidigt som etableringar skjuts på framtiden 
– så kommer de fysiska intrången i naturmiljön att totalt sett minska.  

Att kvantifiera dessa effekter låter sig inte göras i detta samman-
hang. 

Utredningen bedömer att det är troligt att klimatpåverkan från 
energiproduktionen i Sverige i någon mån har ökat på grund av den 
kommunala tillstyrkan. Orsaken till det är det minskade antalet pro-
jekt som kunnat slutföras genom att tid och resurser har lagts ned i 
projekt som inte kunnat slutföras.  
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3.7.5 Rättssäkerhetsaspekter 

En återkommande kritik mot ordningen med kommunal tillstyrkan 
är att det inte är ett rättssäkert system.67 Kommunerna behöver inte 
motivera sina beslut att tillstyrka eller neka tillstyrkan och möjlig-
heterna att överklaga är begränsade till en så kallad laglighetspröv-
ning där enbart kommunmedlemmar är klagoberättigade (13 kap. 1–
2 § kommunallagen) och där prövningen enbart omfattar frågan om 
beslutet fattats i laglig ordning. Ett beslut ska upphävas om det stri-
der mot lag,68 men det finns ingen praxis avseende möjligheten att få 
en kommuns beslut att tillstyrka tillstånd till en vindkraftpark upp-
hävt på grund av att det står i strid med lag. Ett skäl till att det saknas 
relevanta avgöranden torde vara att det normalt inte är möjligt för 
vindkraftsprojektören att klaga över beslut om nekad tillstyrkan69  

Som jämförelse gäller att ett beslut om bygglov, eller om miljö-
tillstånd, överprövas i sin helhet vid ett överklagande, det vill säga 
avseende såväl lämplighet som laglighet. När det gäller överklagande 
av detaljplanebeslut är prövningen begränsad i omfattning (13 kap. 
17 § plan- och bygglagen) och, liksom vid laglighetsprövning, som 
huvudregel kassatorisk (beslutet kan bara upphävas eller slås fast). 
Fram till strax efter att vindkraften lyfts ur plan- och bygglagens 
prövningssystem, 2011, var prövningens omfattning mer lik den 
lämplighetsprövning som sker av exempelvis miljötillståndsbeslut. 
Därefter begränsades överprövningens omfattning avseende detalj-
planer till att mer likna den som gäller vid laglighetsprövning. An-
ledningen till det var att överprövningen av detaljplanebeslut skulle 
ske i mark- och miljödomstol och inte hos regeringen. Syftet var att 
garantera kommunernas självbestämmanderätt förutom i de fall den 
begränsats i lag.70  

En överprövning av en detaljplan omfattar inte kommunens av-
vägningar mellan olika samhällsintressen, förutsatt att avvägningen 
ryms inom det handlingsutrymme som kommunerna har.71 Däremot 
omfattar de exempelvis hänsyn till hushållningsbestämmelserna i 

 
67 NV rapport 6769, s. 56 ff. Synpunkten har också framförts direkt till utredningen av Svensk 
Vindenergi, Världsnaturfonden, Svenska naturskyddsföreningen, Energiföretagen Sverige m.fl.  
68 T.ex. HFD 2015 ref. 29 och RÅ 1992 ref. 87. 
69 Jfr. Energimyndighetens statistik över ägande av anläggningar som godkänts för elcertifikat, 
www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/marknadsstatistik, uppdaterad t.o.m. 
den 18 januari 2021, hämtad den 18 januari 2021. 
70 Prop. 2009/10:215, s. 87 ff. 
71 MÖD 2014:12. 
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miljöbalken.72 Likheten mellan hur detaljplaner överprövas och en 
laglighetsprövning av kommunala tillstyrkansbeslut fungerar talar 
för att en överprövning av ett tillstyrkansbeslut kan omfatta frågan 
om kommunen fattat beslut i strid med allmänna intressen som 
kommunen inte svarar för, till exempel riksintressen. Avsaknaden av 
en uttrycklig bestämmelse eller förarbetsuttalande om detta talar 
samtidigt emot att en sådan ordning gäller och frågan har aldrig prö-
vats. En skillnad mot överprövning av detaljplanebeslut är att dessa 
kan samordnas med överprövningen av ett tillståndsbeslut enligt 
miljöbalken och att båda under alla omständigheter överprövas av 
mark- och miljödomstol, medan så inte kan ske för ett beslut om 
kommunal tillstyrkan.  

Kommunen är inte ålagd att avge sin mening i tillstyrkansfrågan 
vid något särskilt tillfälle, även om handläggningen av ärendet ska 
vara så effektiv och enkel som möjligt enligt förvaltningslagen 
(9 § 1 st.).  

Ibland framförs meningen att de krav som kommuner i vissa fall 
ställer för att tillstyrka ett projekt, i form av ekonomisk ersättning 
eller på viss utformning av projektet, utgör otillbörliga påtryck-
ningar eller angränsar till mutor.73 Utredningen har inte gjort någon 
bedömning av i vilken grad det stämmer. Att kommunen använder 
sitt planmonopol, eller för vindkraften numera sin tillstyrkan, som 
påtryckningsmedel mot exploatörer för att exempelvis få ersättning 
är ingalunda något nytt utan har förekommit så länge som planmo-
nopolet funnits.74 Kommunen hade en stark ställning innan kommu-
nal tillstyrkan infördes och har behållit den.  

En större förändring med införandet av kommunal tillstyrkan var 
att möjligheten till att överklaga beslut om att upprätta eller ändra 
detaljplan för vindkraftsanläggningarna togs bort (eftersom detalj-
planekravet togs bort) så att numera kan inga beslut avseende kom-
munens inställning till en vindkraftsanläggning överklagas. Nu åter-
står endast möjligheten med laglighetsprövning och då enbart för 
kommunmedlem på samma sätt som gäller för många andra kommu-
nala beslut. Det går att ifrågasätta i vad mån denna ordning är fören-
lig med Europakonventionens krav om en rättvis rättegång (art. 6) 
och det går i synnerhet att ifrågasätta i vad mån begränsningen att 

 
72 Prop. 2009/10:215 s. 87 ff. 
73 NV rapport 6769, bl.a. s. 65. 
74 Tobé, s. 484 ff. 
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överklaga till kommunmedlemmar är förenlig med århuskonven-
tionens bestämmelser. Se om detta nedan, avsnitt 3.8. 

Ett annat betydande rättssäkerhetsproblem med den kommunala 
tillstyrkan är att kommunen inte är bunden vid sitt beslut ens sedan 
tillstånd meddelats.75 Denna ordning kan ifrågasättas i relation till 
europakonventionens första tilläggsprotokoll om skyddet av ägan-
derätten och dess skydd för så kallade berättigade förväntningar.76 
Det går att diskutera om även ett återtagande före det att tillstånds-
beslutet meddelats verkligen är förenligt med europakonventionen.  

Avskaffandet av prövningen enligt plan- och bygglagen och in-
förandet av den kommunala tillstyrkan innebar enligt utredningen 
en tydlig försämring av rättssäkerheten i vindkraftsprövningen. Att 
den som beslutet berör inte kan klaga över beslutet försvagar vind-
kraftsprojektörernas rättsliga ställning. Även om kommunernas 
ställning har stärkts när det gäller detaljplanebeslut (överprövningen 
har begränsats materiellt) är den förstärkningen inte av samma ka-
raktär som när det gäller inflytandet över vindkraftsanläggningar se-
dan införandet av den kommunala tillstyrkan. Det är enligt utred-
ningen möjligt att en överprövning av ett besluts laglighet där ett 
vindkraftsföretag klagat skulle kunna leda till upphävande av ett be-
slut när, exempelvis, en kommun inte beaktat ett utpekat riksin-
tresse. I och med att vindkraftsföretagen inte kan klaga och att vad 
domstolen får bedöma (13 kap. 7 § kommunallagen) är kraftigt be-
gränsat finns dock ingen möjlighet till sådan praxisbildning. 

Något skäl till varför kommunens inflytande över den miljöfar-
liga verksamheten vindkraft ska vara större och mindre transparent 
än för andra miljöfarliga verksamheter har lagstiftaren inte angett. 
Det framstår inte heller som att det var avsikten när ändringen genom-
fördes, utan enbart att det kommunala inflytandet skulle bevaras.77    

 
75 MÖD M 10193-19. 
76 Jfr t.ex. ”Bruncrona ./. Finland”, ansökan 41673/98 och se Nergelius, Joakim, De europeiska 
domstolarna och de svenska äganderättsskyddet, e-bok, Norstedts Juridik, JUNO version 1, 
s. 71 ff.  
77 Prop. 2008/09:146, s. 39 f.  
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3.8 EU-rätt och internationell rätt  

Enligt utredningens direktiv ska utredningen i betänkandet redovisa 
hur förslagen förhåller sig till EU-rätt och till internationell rätt. Ut-
redningen har identifierat framför allt fyra regelverk som kan ha be-
tydelse för utredningens bedömningar och slutliga förslag. Det är de 
EU-rättsliga så kallade förnybart- respektive MKB-direktiven, euro-
pakonventionen och århuskonventionen. Även andra regelverk kan 
ha betydelse för utredningen, i synnerhet när det gäller EU-rätten som 
i mångt och mycket genomsyrar hela det nationella rättssystemet.  

3.8.1 Sammanfattade slutsatser 

De fyra regelverk som beskrivs nedan har i varierande grad och på 
varierande sätt betydelse för utredningens arbete och förslag.  

MKB-direktivet bör, enligt utredningen, ha begränsad påverkan 
på utredningens förslag. 

Förnybartdirektivet är ännu inte genomfört i Sverige, men är pla-
nerat att bli det under 2021. Hur utredningens förslag påverkas beror 
därför på hur införandet slutligen blir. Utredningen bedömer att da-
gens kommunala tillstyrkan bör omfattas av tidsfristerna som stipu-
leras i förnybartdirektivet. En modell där den kommunala tillstyrkan 
är en processförutsättning behöver därmed inte nödvändigtvis om-
fattas av tidsfristerna. I direktivet finns också bestämmelser om icke-
diskriminering som kan påverka klagorätten. 

Europakonventionen kan ge rätt att överklaga beslut som inte är 
överklagbara enligt annan lag liksom en rätt att klaga över kränk-
ningar av konventionsrättigheter. Även omfattningen av överpröv-
ningen kan behöva vara större än dagens laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Utredningen bedömer att beslut om kommunal 
tillstyrkan troligtvis inte omfattas av europakonventionens rätt till 
en rättvis rättegång och någon kränkning av konventionsrättigheter 
bedömer utredningen inte uppstå vid kommunens beslut om kom-
munal tillstyrkan.  

Århuskonventionen ger miljöorganisationer och övrig berörd all-
mänhet klagorätt för vissa beslut om miljötillstånd. Utredningens 
bedömning är att organisationer och övrig berörd allmänhet skulle 
kunna grunda ett överklagande på konventionens bestämmelser. Be-
dömningen baseras till stor del på den europeiska och nationella ut-
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veckling av praxis för överklaganden som utvecklats under senare år. 
Det är mer osäkert om prövningen också behöver vara mer omfat-
tande (materiellt) än vad laglighetsprövningen förutsätter.  

3.8.2 Förnybartdirektivet och MKB-direktivet 

Miljörätten påverkas i hög grad av EU-rätt. På miljöområdet finns 
därför en mängd europeiska rättsakter, men mest relevanta för denna 
utredning om den kommunala tillstyrkan av vindkraft är det så kal-
lade förnybartdirektivet och så kallade MKB-direktivet. 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001  
av den 11 december 2018 om främjande av användningen  
av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet) 

Det reviderade förnybartdirektivet är ännu inte genomfört i svensk 
rätt. Genomförandet ska vara klart senast den 30 juni 2021 (art. 36.1), 
det vill säga samtidigt som utredningen senast ska redovisa sitt be-
tänkande för regeringen. De delar av direktivet som främst påverkar 
prövningen av vindkraftverk är art. 15–16. Medlemsstaterna ska sä-
kerställa att administrativa förfaranden förenklas så långt det är möj-
ligt och genomförs på lämplig administrativ nivå och att förutsebara 
tidsramar fastställs för prövningen av tillstånd till förnybar energi 
(art. 15.1(a)). Vidare ska tillståndsreglerna vara objektiva, transpa-
renta och proportionella, inte diskriminera mellan sökanden och 
vara utformade så att de tar fullständig hänsyn till särdragen hos 
olika teknikslag för energi från förnybara energikällor (art. 15.2(b)). 
Reglerna ska bidra till att principen om energieffektivisering först 
följs (art. 15.1).  

Artikel 16 (punkterna 1, 4, 5 och 7) ställer bland annat upp krav 
på införande av tidsfrister för prövningen, där prövningen av alla 
nödvändiga tillstånd och alla förfaranden får ta högst två år från det 
att ansökan tagits emot till dess beslut meddelas. Eller ett år, om det 
handlar om uppgradering av en anläggning eller om en liten anlägg-
ning (under 150 kilowatt). Tidsfristen kan förlängas med ett år i ex-
ceptionella fall. Tidsfristen ska inte omfatta domstolsprövningar, 
överklaganden eller prövningar mot EU:s miljörätt.  

159 ( 1317 )



SOU 2021:53 Den kommunala tillstyrkan av vindkraft 

65 

Regeringskansliet har remitterat en promemoria med förslag till 
genomförande av dessa bestämmelser.78 I promemorian föreslås 
bland annat att tidsfristen ska kunna förlängas med den tid som 
prövning mot EU:s miljörätt tar, och att den handläggande myndig-
heten ska göra den bedömningen eftersom EU:s miljörätt är så integ-
rerad med den nationella miljöprövningen och miljörätten att det är 
svårt att särskilja den på ett generellt plan.79 Den kommunala till-
styrkan nämns inte särskilt, men i promemorian föreslås att reger-
ingen bemyndigas att meddela föreskrifter om tidsfrister avseende 
kommunernas prövningar i den del de omfattas av förnybartdirekti-
vet.80 Tidsfristen föreslås räknas från det att ansökan är komplett.81 
Promemorian har lett till en proposition, men eftersom det mesta är 
tänkt att regleras i förordningar framgår det inte av propositionen så 
mycket om hur regeringen tänkt sig genomförandet.82 

Enligt förnybartdirektivet ska alltså tidsfristerna omfatta alla 
nödvändiga tillstånd från det att ansökan lämnas in (till en kontakt-
punkt) till dess beslut meddelas. Någon definition av vad ett tillstånd 
är eller när en ansökan ska anses inlämnad ges inte. Förnybartdirek-
tivets nya tidsfrister, med ett undantag för prövning mot EU-mil-
jörätt, passar dåligt med den svenska modellen för prövning. Den 
passar betydligt bättre med system där det finns en tydlig uppdel-
ning mellan administrativa tillstånd eller certifieringar och miljö-
prövningen.  

Bygglov ska omfattas enligt Regeringskansliets förslag, men inte 
detaljplan.83 Varför och på vilken grund detaljplaneprocesser undan-
tas framgår inte. Det vore visserligen mycket opraktiskt att låta de-
taljplaner ingå, bland annat för att de ofta omfattar mer än enbart det 
projekt som kräver tillståndsprövning och för att processen är skild 
från miljöprövningen, men det är trots det inte uppenbart att åt-
minstone vissa detaljplaneprocesser (och områdesbestämmelser) 
inte skulle kunna omfattas av förnybartdirektivets krav. 

Den kommunala tillstyrkan bör enligt utredningen i sin nuva-
rande form omfattas av förnybartdirektivets tidsfrister. Det spelar 
visserligen mindre roll, i och med att själva tillståndet som miljö-

 
78 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi, Infrastruktur-
departementet, dnr I2020/00279, (cit. ”PM tidsfrister I-dep”). 
79 PM tidsfrister I-dep, s. 18. 
80 PM tidsfrister I-dep, s. 13. 
81 PM tidsfrister I-dep, s. 17. 
82 Prop. 2020/21:181. 
83 PM tidsfrister I-dep, s. 16. 
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prövningsdelegationen har att pröva hur som helst faller under tids-
fristerna och är beroende av tillstyrkan. En modell där den kommu-
nala tillstyrkan i stället är en förutsättning för att ansökan alls skulle 
vara komplett torde däremot enligt utredningen inte omfattas av 
tidsfristerna (se avsnitt 8.2).  

I art. 15 sägs bland annat att medlemsstaternas ordningar inte får 
diskriminera mellan olika sökanden. Det går att hävda att omöjlig-
heten för andra vindkraftexploatörer än dem som är kommunmed-
lemmar att överklaga ett beslut om nekad tillstyrkan är diskrimine-
rande mot sökanden som inte är kommunmedlemmar och sålunda i 
strid med direktivet.84 I Finland, som i övrigt har en laglighetspröv-
ning som är mycket lik den svenska,85 är dels företag och organisa-
tioner med säte i kommunen också kommunmedlemmar, dels kan 
ett beslut överklagas av den det angår och går emot,86 vilket torde 
vara en ordning som är lättare att förena med förnybartdirektivets 
krav. Även på en mer generell EU-rättslig diskrimineringsgrund går 
det att ifrågasätta om dagens modell är diskriminerande i och med 
att det blir svårare för utländska företag än svenska att få till stånd 
en laglighetsprövning.87 Skillnaden mot svårigheten för svenska fö-
retag är dock begränsad. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den  
13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön  
av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet) 

MKB-direktivet innehåller minimiregler för hur och när miljöbe-
dömningar ska göras avseende projekt och vad miljökonsekvensbe-
skrivningar ska innehålla. Miljöbalken, främst 6 kap., ändrades 2018 
för att den svenska lagstiftningen skulle ligga närmare den euro-
peiska. Ändringarna omfattade begrepp och systematiken i 6 kap. 
miljöbalken men framför allt ändrades reglerna för när en (fullstän-
dig) miljökonsekvensbeskrivning skulle behöva tas fram. Det har 
också lett till att det för en del verksamheter numera bara krävs en 
liten miljökonsekvensbeskrivning.88  

 
84 Jfr EU-domstolens dom C-55/94 ”Gebhard”. 
85 Kommunallag, 410/2015, 16 kap.  
86 RP 268/2014 rd, s. 243 f. 
87 Jfr Langlet, David, Mahmoudi, Said, EU:s miljörätt, Norstedts Juridik, 3:1 u., Stockholm, 
2011, s. 88 f.  
88 Avseende hela stycket, se prop. 2016/17:200, s. 68. 
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Enligt MKB-direktivet ska vissa verksamheter alltid anses med-
föra betydande miljöpåverkan och då alltid förutsätta en miljökon-
sekvensbeskrivning medan andra verksamheter ska bedömas från fall 
till fall eller utifrån nationella gränsvärden, art. 4 MKB-direktivet. 
Vindkraftsanläggningar hänför sig till den senare kategorin. Det 
framgår av bilaga II till direktivet. Om en medlemsstat genom be-
dömning i det enskilda fallet eller baserat på gränsvärden bedömer 
att ett projekt kan antas medföra betydande miljöpåverkan aktiveras 
direktivets bestämmelser, det vill säga för sådana projekt måste vissa 
kriterier för prövningen vara uppfyllda. I Sverige gäller, som framgår 
av avsnitt 3.4, att alla vindkraftparker med fler än sju verk eller verk 
över 120 meters höjd ska antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Det kommunala beslutet att tillstyrka eller inte tillstyrka vind-
kraft bör inte påverkas av MKB-direktivets regler, eftersom kommu-
nens beslut inte utgör en del av miljöbedömningen. Reglerna om kla-
gorätt i direktivet avser enbart de tillstånd som direktivet reglerar, 
art. 11, och är ett delinförande av århuskonventionen i EU-rätten. 
Däremot berörs kommunerna på så sätt att de kan utgöra myndig-
heter som prövar tillstånd som påverkas av direktivet.  

3.8.3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna (europakonventionen) 

Europakonventionen utgör svensk lag89 och enligt 2 kap. 19 § reger-
ingsformen får inte lagar eller föreskrifter meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden enligt konventionen. Även EU har förbundit sig till kon-
ventionen genom art. 6.2 i EU-fördraget (i och med Lissabon-
fördraget) och enligt art. 6.3 utgör europakonventionens principer 
allmänna principer inom unionen.  

De artiklar i europakonventionen som främst är relevanta för ut-
redningens arbete är art. 6 om rätten till en rättvis rättegång och 
art. 8 om rätten till skydd för privat- och familjeliv. I viss mån hänger 
dessa ihop, men de behandlas ändå, av tydlighetsskäl, under varsin 
rubrik här. 

 
89 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna. 
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Artikel 6 – Rätt till en rättvis rättegång 

Vad gäller art. 6 om rätten till en rättvis rättegång så förutsätter arti-
keln en möjlighet till nationell domstolsprövning när en rättighet 
enligt nationell rätt kränkts, om klaganden på rimliga grunder kan 
hävda att en sådan rättighet kränkts.90 En tvist som omfattas av art. 6 
ska antas föreligga om det inte finns klara indikationer på mot-
satsen.91 En rättighet som omfattas av skyddet i europakonventionen 
föreligger emellertid inte nödvändigtvis om det som klaganden in-
vänder mot är ett beslut som den beslutande instansen haft att göra 
en skönsmässig bedömning av. Där ett gynnande beslut är något som 
inte i och för sig kan förväntas men som under vissa förutsättningar 
kan meddelas.92 Det är i sammanhanget viktigt att avgöra om den 
prövning eller det beslut som ska angripas kunnat vara gynnande 
men inte var det eller om det var ett missgynnande beslut eller icke-
beslut som inte kunde överprövas.93  

Intressant i relation till den kommunala tillstyrkan av vindkraft 
är att Europadomstolen har bedömt att beslut om byggnadstillstånd 
(enligt 1947 års byggnadslag), det vill säga motsvarande bygglov, 
omfattas av europakonventionens art. 6 och att en rätt till domstols-
prövning därför föreligger.94 En viktig grund för detta är att det i 
svensk rätt som utgångspunkt ges en rätt att välja var en ny byggnad 
ska placeras, även om den rätten begränsas av villkor.95 Av betydelse 
i byggnadstillståndsfallen har dock också varit att bedömningen som 
byggnadsnämnden haft att göra inte varit helt skönsmässig utan 
bunden av ett antal bestämmelser som beslutet skulle prövas mot 
(såväl materiellt som exempelvis allas likhet inför lagen).96 Den kom-
munala tillstyrkan av vindkraft är inte beroende av några särskilda 
bestämmelser om vad kommunen ska ta hänsyn till, men givetvis av 
grundläggande rättsliga principer.  

Om beslutet om kommunal tillstyrkan av vindkraft omfattas av 
art. 6 så måste det kunna överklagas av den som med rimligt fog upp-
lever sina rättigheter kränkta. Att den kommunala laglighetspröv-

 
90 Derlén, Mattias m.fl., Konstitutionell rätt, Norstedts Juridik, e-bok, 2 u., 2020, s. 434, (cit. ”Derlén 
m.fl.”). 
91 Europadomstolens dom ”Rolf Gustafson ./. Sverige”, ansökan 23196/94. 
92 Europadomstolens dom ”Boulois ./. Luxemburg”, ansökan 37575/04, stor sammansättning, 
särskilt punkterna 96–98.  
93 Europadomstolens dom ”Enea ./. Italien”, ansökan 74912/01, särskilt punkt 106. 
94 T.ex. Europadomstolens dom ”Allan Jacobsson ./. Sverige II”, ansökan 16970/90. 
95 Europadomstolens dom ”Skärby ./. Sverige”, ansökan 12258/86. 
96 Europadomstolens dom ”Skärby ./. Sverige”, punkt 28. 
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ningen härvid kan vara för begränsad togs upp av flera remissinstan-
ser vid införandet av den nya kommunallagen. Regeringens beslut 
att inte utvidga kretsen klagoberättigade motiverades då med att 
”[d]en rätt till domstolsprövning som kan följa av [e]uropakonven-
tionen och den primära unionsrätten gäller med företräde framför 
både lag och förordning”.97 Det vill säga att om någon har rätt att 
klaga skulle den vara hänvisad till den allmänna bestämmelsen i 3 § 
äldre förvaltningslagen (1986:223).98 Vid införandet av nya förvalt-
ningslagen (2017:900) togs bestämmelsen bort, eftersom den enbart 
fanns med som upplysning och rätten att klaga ändå kunde grunda 
sig direkt på europakonventionen.99  

Det är mycket tveksamt i vad mån en laglighetsprövning, som är 
begränsad till ett besluts förenlighet med lag (i snäv betydelse) och 
till formalian kring hur beslutet togs fram, är förenlig med en sådan 
process som förutsätts i art. 6 europakonventionen. Om en vind-
kraftsprojektör överklagar ett beslut om kommunal tillstyrkan och 
grundar sig direkt på europakonventionen och får en tillräckligt om-
fattande överprövning av beslutet kan det, även utan särskild regler-
ing om saken, vara en ordning som är förenlig med europarätten.100 

Det är alltså nödvändigt avseende art. 6 europakonventionen att 
först och främst fråga sig om beslutet om kommunal tillstyrkan är 
ett sådant beslut om en rättighet enligt nationell rätt som måste 
kunna överprövas av domstol på ett sådant tillräckligt sätt som art. 6 
förutsätter. Med hänsyn till att det kommunala självstyret är en 
grundläggande princip i det svenska rättssystemet, att planmonopo-
let är en viktig del av det kommunala självstyret och i och med att 
kommunen kan fatta ett beslut som frånsett grundläggande rätts-
statsprinciper är helt skönsmässigt, är utredningens bedömning att 
det kommunala beslutet om tillstyrkan av vindkraft inte omfattas av 
art. 6 europakonventionen. När det gäller positiva tillstyrkansbeslut 
kan man hur som helst inte med fog hävda att ett beslut fattats som 
drabbar någon på sådant sätt att det aktiverar art. 6 europakonven-
tionen, i och med att ingenting därmed är avgjort förutom att en 

 
97 Prop. 2016/17:171, s. 254. 
98 Jfr SOU 2015:24, s. 506. 
99 Prop. 2016/17:180, s. 43 ff.  
100 Jfr Derlén m.fl., s. 440 f. och se Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 
Norstedts Juridik, JUNO version 5, e-bok, s. 207 och där refererade rättsfall (cit. ”Danielius”).  
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förutsättning för att tillstånd alls ska kunna komma i fråga har upp-
fyllts.101 

Om slutsatsen vore den motsatta är utredningens bedömning att 
systemet med laglighetsprövning inte är tillräckligt för att säkerställa 
den nationella efterlevnaden av konventionen. Vindkraftsprojektö-
ren måste i så fall kunna överklaga beslutet och beslutet måste prövas 
på ett vidare sätt än vad den kommunala laglighetsprövningen med-
ger. Det är visserligen möjligt att den rätten tillförsäkras om en över-
klagan på sådana grunder väl kommer in, men det framstår som en 
svårbedömd väg för den enskilde.102 

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

Art. 8 europakonventionen är kortfattad i den punkt som slår fast 
den enskildes rätt: ”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och 
familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”. Den andra punkten i 
artikeln handlar om när och hur staten får inskränka rätten. Det 
finns dock för artikeln omfattande praxis, bland annat sådan som slår 
fast att artikeln kan förstås som rätten till en god eller hälsosam 
miljö. Det vill säga att om staten tillåter sådana naturmiljöskador 
som i negativ riktning påverkar en enskilds livsmiljö eller hälsa så kan 
det statliga agerandet eller icke-agerandet utgöra ett brott mot euro-
pakonventionens art. 8.103 En stat är vidare skyldig att enligt art. 13 
tillförsäkra var och en ett effektivt rättsmedel när den enskildes kon-
ventionsgrundade rättigheter kränkts. Det är tillräckligt att någon på 
rimliga grunder påstår sig ha fått en rättighet kränkt. Det är däremot 
inte nödvändigt att staten garanterar en domstolsprövning.104 

Vad gäller den kommunala tillstyrkan går det möjligen att argu-
mentera för att ett positivt tillstyrkansbeslut utgör ett sådant beslut 
som i ett enskilt fall kan leda till en försämrad livsmiljö för den en-
skilde som bor i närheten av en vindkraftpark. Det är däremot svårt 
att se att någon annan skulle kunna få sin rätt enligt art. 8 europa-
konventionen kränkt oavsett om kommunen fattat ett positivt eller 

 
101 Jfr HFD 2011 not. 26 angående regeringen tillåtlighetsprövning vid vägprojekt, där slutsat-
sen var den motsatta i och med att den översiktliga lokaliseringen slutligt avgjorts.  
102 Jfr Warnling-Nerep, Wiweka, Att överklaga förvaltningsbeslut – Innefattar det verkligen 
några problem?, Förvaltningsrättslig tidsskrift 2016 2, s. 279–302. 
103 T.ex. Europadomstolens dom i ”Lópes Ostra ./. Spanien”, ansökan 16798/90. I målet var 
det fråga om ett större lädergarveri som tillåtits nära klagandens bostad och spred gaser och buller.  
104 Danelius, s. 539. 
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negativt tillstyrkansbeslut. De som är närboende till en vindkraft-
park är i de flesta fall också kommunmedlemmar och har alltså kla-
gorätt (1 kap. 5 § och 13 kap. 1 § kommunallagen). Att någon skulle 
vara drabbad på ett så ingripande sätt att art. 8 aktiveras samtidigt 
som vederbörande varken bor eller äger fastighet i den aktuella kom-
munen framstår som sällsynt. Ett exempel kan vara människor som 
är närboende till en planerad vindkraftpark, men i grannkommunen. 
Möjligen kan man också tänka sig, om man argumenterar för att en 
viss vindkraftpark skulle vara gynnsam ur klimatsynpunkt, att en rätt 
att klaga över negativa tillstyrkansbeslut behöver ges genom art. 8 
tillsammans med art. 13 eftersom den globala miljön påverkas.105  

Vad gäller prövningens omfattning och art. 13 så bedömer utred-
ningen att laglighetsprövningen är tillräcklig enligt den artikeln, om 
inte i sig själv så genom att själva tillståndsbeslutet också är över-
klagbart i sin helhet.  

Det är hur som helst mycket tveksamt om ett positivt beslut om 
kommunal tillstyrkan av vindkraft alls kan sägas leda till negativa 
följder för den enskilde när det finns ett mycket mer omfattande till-
ståndsbeslut kvar att fatta.  

3.8.4 Konventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser  
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 
(århuskonventionen) 

Århuskonventionen ratificerades och trädde i kraft i Sverige 2005.106 
Konventionen är framtagen av Förenta nationerna (FN) med grund 
i princip 10 i den så kallade riodeklarationen från FN:s konferens om 
miljö och utveckling 1992.107 Även EU har tillträtt konventionen108 
och den tillämpas av EU-domstolen när det gäller unionens mil-
jörätt.109 Århuskonventionen syftar till att säkerställa allmänhetens 
tillgång till information och prövning när det gäller miljöskydds-
frågor.  

 
105 Jfr Ebbesson, Jonas, Klimatprocesser mot staten – runt om i världen och i Sverige, Juridisk 
Tidskrift Nr 1 2020/21, s. 106–137. 
106 SÖ 2005:28. 
107 Rio Declaration on Environment and Development, A/CONF.151/26 (Vol. I).  
108 Rådets beslut av den 17 februari 2005 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av 
konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och till-
gång till rättslig prövning i miljöfrågor (2005/370/EG). 
109 T.ex. i mål C‑115/09 ”Trianon” angående omfattningen av miljöorganisationers talerätt. 
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Miljöorganisationer har över tid fått en allt större rätt att klaga 
över olika miljörelaterade beslut genom 16 kap. 13 § miljöbalken, 
men utvecklingen är i hög grad också driven av praxis. Det gäller i 
synnerhet för beslut som inte omfattas av 16 kap. 13 §. Domstolarna 
låter organisationer överklaga grundat på en konventionskonform 
tolkning av 42 § förvaltningslagen eller motsvarande bestämmelser 
som stadgar att den får överklaga som ett beslut har gått emot.110 

Klagokretsen brukar avgöras med hänvisning till 16 kap. 13 § miljö-
balken som ställer upp vissa fasta kriterier som organisationer ska 
uppfylla för att ha klagorätt. Kraven sänktes efter att Högsta dom-
stolen (efter ett förhandsavgörande från EU-domstolen) funnit dem 
oförenliga med århuskonventionen,111 men inte heller de i dag gäl-
lande kraven ska enligt samma domstol ses som absoluta utan som 
”hållpunkter”.112 Det görs i konventionen ingen skillnad på enskilds 
talerätt eller organisationers talerätt (jfr. art. 2).  

Det man enligt århuskonventionens art. 9.2 ska ha rätt att få över-
prövat, om man befunnits klagoberättigad, är den ”materiella och 
formella riktigheten av ett beslut, en handling eller en underlåten-
het” som omfattas av art. 6 i konventionen. Enligt 9.3, som är vidare, 
ska den allmänhet som ”uppfyller eventuella kriterier i nationell rätt 
[ha] rätt att få handlingar och underlåtenheter av […] myndigheter 
som strider mot den nationella miljölagstiftningen prövade av dom-
stol eller i administrativ ordning”.  

De tillståndspliktiga vindkraftverksamheterna omfattas av art. 6 i 
århuskonventionen, eftersom de enligt svensk rätt kan antas med-
föra betydande påverkan på miljön. Det innebär inte nödvändigtvis 
att det administrativa beslutet om tillstyrkan som kommunen fattar 
är ett sådant beslut som omfattas av art. 9.2. Att beslutet om tillstyr-
kan bara är ett av flera beslut som krävs för att få tillstånd att bygga 
en vindkraftpark innebär dock inte heller i sig att århuskonventio-
nens krav i art. 9 inte gör sig gällande.113 Det finns enbart ett fåtal 
avgöranden från de svenska underrätterna där frågan om århuskon-
ventionen alls diskuterats i relation till laglighetsprövningen och där 
har domstolarna avfärdat begäran om lämplighetsprövning med att 

 
110 T.ex. HFD 2011 not. 26, tillåtlighetsbeslut av regeringen, eller MÖD M 2080-18, nätkon-
cession, eller HD Ö 6017-18, bygglov, eller HFD 2018 ref 10 II, kulturmiljö.  
111 NJA 2010 s. 419. 
112 HD T 5637-19. 
113 EU-domstolens dom I mål nr C-470/16 ”North East Pylon Pressure Campaign and Sheehy”. 
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en sådan inte ska göras enligt kommunallagen.114 Inte heller frågan 
om miljöorganisationers klagorätt i frågan synes ha prövats.  

Om ett beslut om kommunal tillstyrkan omfattas av art. 9.2 år-
huskonventionen måste det kunna överklagas av den allmänhet som 
berörs. För enskilda är det i regel ett mindre problem, i och med att 
de normalt är kommunmedlemmar. Ett undantag är när enskilda 
som drabbas bor i grannkommunen, och därför i dag saknar klago-
rätt även om de kan påverkas lika mycket som dem som bor i den 
aktuella kommunen. Miljöorganisationer är en annan tydlig grupp 
som måste ha klagorätt om beslutet omfattas av art. 9.2. Därtill ska 
överprövningen alltså avse såväl beslutets materiella som formella 
riktighet. Formuleringen är sådan att det finns anledning att anta att 
det innebär att prövningen inte får begränsas till en laglighetsprövning.  

Om beslutet om kommunal tillstyrkan inte omfattas av art. 9.2 
århuskonventionen är frågan i stället om det omfattas av art. 9.3. Där 
lämnas åt nationell rätt att avgöra kretsen klagoberättigade, vilket de 
svenska domstolarna alltså gjort på ett tämligen generöst vis. Det 
som ska kunna prövas enligt art. 9.3 är dock också om handlingar 
eller underlåtenheter strider mot nationell miljölagstiftning. Slutli-
gen räcker det enligt art. 9.3 att saken ”prövas”,115 vilket är ett lägre 
krav än det som följer av art 9.2 och laglighetsprövning bör i det av-
seende enligt utredningen vara tillräckligt. Vad gäller kretsen klago-
berättigade så ligger det nära till hands, i ljuset av senare års praxis 
på området, att mena att miljöorganisationer bör tillerkännas klago-
rätt även avseende beslut om kommunal tillstyrkan av vindkraft. Ar-
gumentet mot ett sådant synsätt är främst att miljöorganisationer 
inte bör ha något av århuskonventionen skyddat intresse av att över-
klaga negativa tillstyrkansbeslut och att positiva tillstyrkansbeslut 
bara är en förutsättning för ett tillståndsbeslut som sedermera kan 
överklagas av organisationen. Det kan emellertid, enligt utredningen, 
inte uteslutas att det förekommer fall där miljöorganisationer har 
beaktansvärda skäl att klaga över negativa tillstyrkansbeslut och att 
ett positivt beslut inte är ett slutligt beslut i tillståndsfrågan bör inte 
påverka miljöorganisationers klagorätt.  

 
114 T.ex. Förvaltningsrätten i Härnösands domar i mål nr 4196-13 och 1928-14 eller förvalt-
ningsrätten i Faluns dom i mål nr 1519-14. Den senare domen framstår som märkligt formu-
lerad avseende hela tillstyrkandsinstitutet. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd i 
något av fallen. 
115 Jfr Darpö, Jan, Article 9.2 of the Aarhus Convention and EU Law – Some Remarks on 
CJEUs Case-Law on Access to Justice in Environmental Decision-Making, Journal for Euro-
pean Environmental & Planning Law, 11, Groningen, 2014, s. 387. 
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Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning betraktar dagens 
kommunala tillstyrkan som ett till tillståndsprövningen nära kopplat 
beslut. Tillstyrkan är inte en förutsättning för att en ansökan ska 
kunna tas upp för prövning, utan för att ett tillstånd ska kunna med-
delas. Det är därför ett rimligt antagande att beslutet om kommunal 
tillstyrkan är ett sådant som omfattas av art. 9.2 århuskonventionen 
och att därför klagorätten bör vara vidare än den är i nationell rätt 
och att laglighetsprövningen inte är tillräcklig i materiellt hänseende. 
Emot en sådan slutsats talar dels avsaknaden av nationell praxis trots 
att frågan om århuskonventionen ändå lyfts i några fall, dels att nå-
got beslut om kommunal tillstyrkan inte alls behöver fattas. Att 
inget beslut fattas omöjliggör visserligen tillstånd, men det är inte 
samma sak som ett nekande beslut i en fråga där det måste fattas ett 
beslut. Beslutet, eller icke-beslutet, måste i vart fall enligt utred-
ningen omfattas av art. 9.3 århuskonventionen, vilket i vissa fall bör 
kunna påverka klagorätten, men inte prövningens omfattning. 
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4 Tidigare föreslagna förändringar 
av bestämmelsen om kommunal 
tillstyrkan 

4.1 Inledning 

För att sätta utredningens arbete i rätt sammanhang är det lämpligt 
att gå igenom de olika förslag och arbeten som lämnats och gjorts 
gällande möjliga förändringar av systemet med kommunal tillstyr-
kan sedan det infördes. I detta kapitel finns en sådan genomgång.  

4.2 Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket 
och Statens energimyndighet  

Både Energimyndigheten och Naturvårdsverket fick i sina respek-
tive regleringsbrev för 2016 i uppdrag av regeringen att utvärdera ef-
fekterna av den vägledning som myndigheterna tagit fram (se avsnitt 
3.3) och de gavs även möjlighet att föreslå åtgärder för att underlätta 
tillståndsprocessen för vindkraftsanläggningar. 

Uppdragen hade följande lydelse:  

För att få tillstånd till att uppföra vindkraftverk krävs enligt 16 kap. 4 § 
miljöbalken att den kommun som verken ska uppföras i tillstyrker eta-
bleringen. Med syfte att underlätta och effektivisera planerings- och till-
ståndsprocessen vid etablering av vindkraft har Statens energimyndighet i 
samråd med Naturvårdsverket tagit fram en vägledning om kommunal 
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk. Naturvårdsverket ska 
tillsammans med Statens energimyndighet följa upp och analysera hur 
planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft utvecklats, 
efter att vägledningen om kommunal tillstyrkan tagits fram. Om myn-
digheterna mot bakgrund av analysen bedömer att behov föreligger för 
ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen bör de föreslå 
sådana, inklusive författningsförslag. 
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Uppdragen resulterade i den gemensamma rapporten Kommunal 
tillstyrkan av vindkraft1 och redovisades till Miljö- och energidepar-
tementet i juni 2017. 

Underlagsrapport från Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket tog som ett underlag till det gemensamma arbetet 
fram en separat rapport2 kring hur den kommunala tillstyrkan fun-
gerat. På grund av begränsade erfarenheter, hänfört till den relativt 
korta tid som vägledningen varit bruk, valde Naturvårdsverket ett 
vidare perspektiv än vad regeringsuppdraget hade formulerat och ut-
värderade utöver vägledningen även den kommunala tillstyrkan från 
det att den infördes den 1 augusti 2009 fram till författandet av rap-
porten. 

Rapportens fokus låg på vad olika aktörer ansåg om den kommu-
nala tillstyrkan, inklusive vägledningen, samt hur kommunens roll 
skulle kunna förbättras. Utvärderingen utfördes som en kvalitativ 
studie baserad på ett tjugotal djupintervjuer med olika aktörer samt 
publicerat material på temat. 

Av utvärderingen framgår att aktörerna anser att vägledningen är 
bra men öppen för många tolkningar. Vägledningen verkar även vara 
välkänd men ingen av intervjupersonerna tror att den har någon 
större styreffekt. 

Vad gäller den kommunala tillstyrkan så kom Naturvårdsverket i 
utvärderingen i stort sett fram till detsamma som tidigare studier, 
nämligen att det nya regelverket inte verkar ha lett till effektivise-
ring. Detta även om flera aktörer ser det som fördelaktigt att kom-
munen inte längre behöver upprätta en detaljplan. Tidsåtgången för 
tillståndsprocessen verkar heller inte ha minskat, utan har om något 
ökat marginellt jämfört med innan.  

Intressant att notera är att utvärderingen fann att den så kallade 
dubbelprövningen (att tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar tidi-
gare prövades enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen) i 
stort sett verkar ha fortsatt även om kommunens prövning inte 

 
1 Naturvårdsverket och Statens energimyndigheten, Kommunal tillstyrkan av vindkraft, ären-
denr NV-00099-16 resp. EM 2016-4752, 2017, (cit. ”Rapport kommunal tillstyrkan NV och 
STEM”). 
2 NV rapport 6769.  
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längre är en formell prövning utan enbart utgör ett underlag för 
kommunens tillstyrkansbeslut.3 

4.2.1 Naturvårdsverket och Energimyndighetens rapport 
Kommunal tillstyrkan av vindkraft 

Upplägg och inriktning 

För arbetet med Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rap-
port Kommunal tillstyrkan av vindkraft skapades en gemensam styr-
grupp med tillhörande arbetsgrupp. En referensgrupp knöts också till 
uppdraget och där ingick representanter från mark- och miljödomstol, 
miljöprövningsdelegationer, branschorganisationer och kommuner. 

Enligt uppdraget från regeringen skulle fokus vara på att utvär-
dera den vägledning som Energimyndigheten i samråd med Natur-
vårdsverket tagit fram. Vägledningen hade bara funnits i tio månader 
när uppdraget att utvärdera den gavs. De processer som vägled-
ningen riktar sig mot är både komplexa och tämligen utsträckta i ti-
den så det fanns begränsat med erfarenheter att utvärdera och analy-
sera när uppdraget gavs.4  

Myndigheterna vidgade därför rapporten till att omfatta tiden 
från införandet av den kommunala tillstyrkan 2009 till det att rap-
porten skrevs och fokus flyttades därmed också från att utvärdera 
vägledningen till att, utgående från bestämmelserna kring kommunal 
tillstyrkan, underlätta tillståndsprocessen för vindkraft.  

Mål och syfte 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska, i enlighet med sina 
instruktioner, verka för en utbyggnad av vindkraft. Vid etablering av 
vindkraft är frågan om att hitta en lämplig lokalisering av central be-
tydelse både vad gäller vindkraftens påverkan på omgivningen och 
för att uppnå ett effektivt utnyttjande av vindresursen. 
  

 
3 NV rapport 6769, s. 7. 
4 Vägledningen publicerades februari 2015 och uppdraget att utvärdera den gavs i december 2015. 
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Regeringens uppdrag till myndigheterna rörde enbart den del av 
tillståndsprocessen som är kopplad till bestämmelsen om kommunal 
tillstyrkan. Energimyndigheten och Naturvårdsverket tolkade målet 
för regeringsuppdraget som att tillståndsprocessen för etablering av 
vindkraft ska underlättas och blir mer rättssäker än i dag.5  

Problembild och åtgärdsförslag i den myndighetsgemensamma 
rapporten 

Rapporten listar en rad åtgärder för att lösa den problematik kring 
kommunal tillstyrkan som också presenteras i rapporten. De framtagna 
åtgärdsförslagen analyserades och rapporten utmynnade i ett ställ-
ningstagande för det åtgärdsförslag som bedömts vara mest effektivt. 

Rapportens problembild 

Beroende på vem man frågar får man enligt rapporten relativt mång-
skiftande svar och det som en aktör ser som ett problem kan mycket 
väl uppfattas som en möjlighet av en annan. Följande problem och 
oklarheter vad gäller kommunal tillstyrkan listas och behandlas kort 
i rapporten: 

 Vindkraften får en särställning i miljöbalken. 

 Beslutskriterier och krav på motivering av beslut saknas. 

 Föreskrifter för när kommunens beslut ska fattas saknas. 

 Tillstyrkansbeslut kan ändras under tillståndsprocessens gång. 

 Kommunens handläggningstider förlänger tillståndsprocessen. 

 Sakinnehåll i tillstyrkansbeslut kan inte överklagas. 

 Osäkerhet kring vad kommunen ska pröva. 

 Tillstyrkansbeslut innehåller ibland villkor för verksamheten. 

 Otydligt var beslutet ska tas i kommunen. 

 Frågetecken kring tillstyrkansbeslut vid ändringstillstånd. 

 
5 Rapport kommunal tillstyrkan NV och STEM, s. 10. 
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 Tillämpningen av bestämmelsen varierar mellan kommuner. 

 Frågan om ekonomisk ersättning kan bli ett påtryckningsmedel. 

Åtgärdsförslag 

I regeringsuppdraget ingick att vid behov föreslå åtgärder, inklusive 
författningsförslag, för att underlätta tillståndsprocessen. Myndig-
heterna tog i det inledande utredningsarbetet fram en rad tänkbara 
åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen och öka rättssäker-
heten. Åtgärderna behandlas inledningsvis översiktligt och efter 
prövning mot kriterier fördjupades analysen för några förslag. I det 
inledande arbetet med rapporten studerades ytterligare två åtgärder 
men dessa bedömdes orimliga. 

Följande åtgärder bedömde myndigheterna initialt som möjliga 
att genomföra: 

1. förtydligande av vägledningen, 

2. införa föreskrifter avseende 16 kap. 4 § miljöbalken, 

3. avstyrkan inom tidsram i stället för tillstyrkan, 

4. tidig tillstyrkan med förstärkt remissroll, 

5. tidig tillstyrkan, 

6. upphäv miljöbalken 16 kap. 4 § och stärkt kommunal remissroll, 

7. upphäv miljöbalken 16 kap. 4 §. 

Varför rapporten inte omfattar ett förslag om återinförande av pröv-
ning enligt plan- och bygglagen framgår inte. 

De olika åtgärdsförslagen prövades sedan mot fyra kriterier och 
därefter gick förslag 5, tidig tillstyrkan, och förslag 7, upphäv miljö-
balken 16 kap. 4 §, vidare till fördjupad analys. 

Rapportens förslag 

Utifrån en fortsatt rättslig analys, en samhällsekonomisk konsekvens-
analys och en jämförelse av de utvalda åtgärderna bedömde Energi-
myndigheten och Naturvårdsverket att åtgärd 7, upphäv miljöbalken 
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16 kap. 4 §, var den mest lämpliga åtgärden för att nå uppdragets mål 
om att tillståndsprocessen ska underlättas och bli mer rättssäker. 

Myndigheterna konstaterar att de två åtgärderna som prövades 
mot de fyra uppsatta kriterierna har olika tyngdpunkt. I åtgärden ti-
dig tillstyrkan beaktas det kommunala planmonopolet i högre grad. 
I åtgärden upphäv miljöbalken 16 kap. 4 § ligger tyngdpunkten på 
att underlätta och bidra till en mer rättssäker miljöprövningsprocess. 
Myndigheterna valde den åtgärd som myndigheterna bedömde gav 
större tyngd åt rättssäkerheten, det vill säga att upphäva miljöbalken 
16 kap. 4 §. 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket överlämnade gemen-
samt rapporten till Miljö- och energidepartementet i juni 2017 med 
förslaget att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § mil-
jöbalken skulle tas bort. Inga ytterligare författningsförslag lämnades. 

4.2.2 Remissutfall vid Regeringskansliets remittering 
av rapporten 

Miljö- och energidepartementet remitterade rapporten i september 
2017. Inga särskilda frågor ställdes till remissinstanserna. Av 105 re-
missinstanser svarade 76. 29 spontana remissvar kom också in. 

En majoritet av svaren var positiva till ett upphävande av miljö-
balken 16 kap. 4 §. Av de remissinstanser som var negativa till att ta 
bort regeln var en tydlig majoritet kommuner eller verksamheter 
med nära koppling till kommunal verksamhet, exempelvis regioner. 
Huvudargumenten för att behålla den kommunala tillstyrkan var be-
tydelsen av det kommunala självstyret och kommunens planmono-
pol. Av de kommuner som var positiva till att behålla den kommu-
nala tillstyrkan var det ett flertal som samtidigt förde fram behovet 
av att reglera tillämpningen av regeln. 

Sveriges Kommuner och Landsting (nuvarande Sveriges Kommu-
ner och Regioner, SKR) var negativa till ett upphävande och ansåg 
också att Energimyndighetens vägledning skulle förtydligas och ut-
vecklas i samråd med kommunsektorn. 

Länsstyrelserna var mer positiva till ett upphävande: nio av fjor-
ton tillstyrkte och endast en var emot. Den länsstyrelse som var 
emot upphävande förordade, i likhet med ytterligare fyra länsstyrel-
ser, tidig tillstyrkan. En länsstyrelse förordade en återgång till pröv-
ning enligt plan- och bygglagen. 
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Med ett undantag förordade samtliga inkomna svar från närings-
livsrelaterade remissinstanser att 16 kap. 4 § miljöbalken skulle tas 
bort. 

4.3 Naturvårdsverkets och Energimyndighetens 
fortsatta arbete med vindkraft 

Avsnittet beskriver den strategi som presenterades i januari 2021 och 
särskilt förslaget till en ändrad kommunal tillstyrkan.  

4.3.1 Energimyndigheten och Naturvårdsverket tar fram 
en strategi för vindkraft 

Sverige har ett klimatmål om att nettoutsläpp av växthusgaser till at-
mosfären ska ha upphört till 20456 och ett mål om en 100 procent 
förnybar elproduktion till år 20407. Med utgångspunkt i sina respek-
tive instruktioner har sedan myndigheterna i uppdrag att arbeta med 
vindkraft. Exempelvis ska Energimyndigheten verka för att de energi- 
och klimatpolitiska målen nås och Naturvårdsverket ska verka för en 
hållbar utbyggnad av vindkraft. Naturvårdsverket och Energimyn-
digheten har därför, efter den gemensamma rapporten 2017, fortsatt 
arbeta med frågor kring en hållbar vindkraftsutbyggnad.  

De båda myndigheterna presenterade de första tankarna kring att 
ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad under våren 
2018 och en gemensam arbetsgrupp skapades. Arbetet med att ta 
fram strategin har därefter skett genom en bred samverkan och ett 
flertal möten med en mängd aktörer. 

I oktober 2019 publicerades en första version av en nulägesbe-
skrivning. Av den senaste versionen av nulägesbeskrivningen8 fram-
går att nekad tillstyrkan från berörd kommun var den största enskilda 
orsaken till avslag för tillståndsansökan för vindkraftsanläggningar. 

Den 28 januari 2021 lanserades strategin och samtidigt lämnades 
rapporten över till Miljödepartementet för vidare hantering.9  

 
6 Proposition 2016/17:146. 
7 Proposition 2017/18:228. 
8 Statens energimyndighet och Naturvårdsverket, Nulägesbeskrivning – vindkraftens förutsätt-
ningar, 27 januari 2021. 
9 Nationell strategi för en hållbar Vindkraftsutbyggnad, Statens energimyndighet, rapport ER 2021:2, 
(cit. ”ER rapport 2021:2”). 

176 ( 1317 )



Tidigare föreslagna förändringar av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan SOU 2021:53 

82 

4.3.2 Strategins innehåll 

Strategins fokus ligger på en utvecklad planeringsprocess för vind-
kraft men den innehåller också ett förslag till ett reviderat regelverk 
om kommunal tillstyrkan. En studie av åtgärder för lokal och re-
gional nytta av vindkraft presenteras också tillsammans med förslag 
på ytterligare insatser för att främja en hållbar vindkraftsutbyggnad. 

En utvecklad och sammanhållen planeringsprocess 
för landbaserad vindkraft 

Myndigheterna anser att det är viktigt att utbyggnaden av vindkraft 
fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån ett el-
försörjningsperspektiv och med hänsyn till andra markanvändnings-
intressen.  

En regional fördelning av det nationella utbyggnadsbehovet ingår 
i förslaget till ny planeringsprocess. Ett särskilt framtaget nationellt 
kartunderlag, inklusive intressekonflikter, var ett av underlagen i 
framtagandet av de regionala utbyggnadsbehoven och är också tänkt 
att användas i länsstyrelsernas fortsatta arbete. Detta ska i sin tur 
underlätta för den kommunala planeringen av vindkraft. 

Som en central del av den nya planeringsprocessen föreslår myn-
digheterna att regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att tillsam-
mans med kommuner och andra berörda aktörer ta fram regionala 
planeringsunderlag som identifierar vilka områden som är bäst läm-
pade för vindkraft i respektive län. Det tydliggörs då vilken roll den 
enskilda kommunen har för att i sin fysiska planering bidra till det 
nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion. Myndighe-
terna bedömer att detta skapar en bättre lokalt förankrad utbyggnad 
och därmed ökad acceptans. Förhoppningen från myndigheterna är 
att detta skapar bättre förutsättningar för vindkraftsföretagens ar-
bete med projektering och tillståndsansökningar för ny vindkraft. 

Den tänkta planeringsprocessen rimmar väl med utredningens 
förslag om att öka betydelsen av den kommunala planeringen av 
mark- och vattenanvändning. 
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En förändrad kommunal tillstyrkan 

Strategin föreslår en förändrad modell för kommunal tillstyrkan: ti-
dig tillstyrkan. En tidig tillstyrkan ska inte kunna ändras under pro-
cessens gång. Myndigheternas förslag innebär att den kommunala 
tillstyrkan blir en processförutsättning, det vill säga att en ansökan 
om tillstånd inte ska få tas upp till prövning om kommunen inte till-
styrkt det. De närmare bestämmelserna om hur beslutsförfarandet 
ska gå till föreslås regleras i en särskild författning.  

Skillnaderna mot dagens ordning avseende hur tillstyrkan ska 
hanteras består i att en tidsgräns införs, att begäran bara ska innehålla 
viss information, att tillstyrkan bara ska avse vissa aspekter av ett 
projekt, att beslutet i viss grad kopplas till kommunens översiktsplan 
och att beslutet görs bindande viss tid. 

Tidsgränsen för kommunens hantering föreslås vara sex månader 
i normalfallet och fyra månader för vissa mindre anläggningar. Det 
senare för att anpassa processen till förnybartdirektivet. Tiden räk-
nas från det att projektören begär kommunens besked i frågan.  

Beslutet kopplas i myndigheternas förslag indirekt också till 
översiktsplanen i det att kommunen ”ska” tillstyrka ”en plats” om 
ändamålet är förenligt med en lämplig mark- och vattenanvändning. 
Det framgår av författningskommentaren att här avses en koppling 
till översiktsplanen. Hur den kopplingen skulle kunna utformas in-
går inte i förslaget.  

Beslutet om tillstyrkan föreslås göras bindande i, exempelvis, tre 
år om inte ansökan om tillstånd dessförinnan kungjorts. Om ansö-
kan kungörs gäller tillstyrkan till dess tillståndsansökan slutligt av-
slås eller avvisas eller till dess tillståndet upphör att gälla. Myndighet-
erna föreslår ingen ändring i överprövningsmöjligheterna avseende 
beslut om kommunal tillstyrkan. 

Myndigheternas förslag och underlag vad gäller tidig tillstyrkan har 
varit värdefulla i arbetet med framtagandet av utredningens förslag. 
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5 Ett avskaffande av kommunal 
tillstyrkan 

5.1 Inledning 

I utredningens direktiv sägs följande:  

Det är av stor vikt att tillståndsprocessen för vindkraft är effektiv och 
rättssäker för att främja en hållbar utbyggnad. Med tanke på att bestäm-
melsen om kommunal tillstyrkan har fått stark kritik och den spretiga 
inställning som framkommit i remissvaren, bör förutsättningarna för att 
ta bort bestämmelsen undersökas. 

Utredningens har förstått sina direktiv på så vis att den först och 
främst ska analysera och, om lämpligt, föreslå ett avskaffande av den 
kommunala tillstyrkan. Eventuellt kombinerat med något annat sätt 
att tillgodose det kommunala inflytandet. I detta kapitel går utred-
ningen igenom vad avskaffande av den kommunala tillstyrkan, utan 
införande av något som ersätter tillstyrkan, skulle innebära och om 
kommunerna skulle kunna få sitt inflytande tillgodosett ändå.  

5.2 Effekterna av att kommunal tillstyrkan tas bort 
utan vidare ändringar i regelverket 

I detta avsnitt finns en bedömning av vilka effekter ett avskaffande 
av den kommunala tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalken skulle få ur 
ett antal aspekter. Utgångspunkten för analysen är ett avskaffande 
utan införande av någon annan liknande eller alternativ ordning, när 
inget annat sägs. I nästa kapitel finns en genomgång av olika möjlig-
heter för att möta direktivens krav på lösningar som ger kommunalt 
inflytande på andra sätt.  
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5.2.1 Det kommunala självstyret 

Utredningen har i avsnitt 3.6 gått igenom hur det kommunala själv-
styret kopplar till den kommunala tillstyrkan av vindkraft. 

Det är inledningsvis inte alldeles självklart att upphävandet av 
16 kap. 4 § miljöbalken alls utgör en inskränkning av det kommunala 
självstyret på så sätt att upphävandet måste göras i lag och att upp-
hävande bör eller ska vara proportionerligt, 8 kap. 7 § och 14 kap. 3 § 
regeringsformen. Om man intar ståndpunkten att det kommunala 
självstyret, det som skyddas i 1 kap. 1 § regeringsformen, enbart be-
står i de oreglerade delarna av det som kommunerna gör1 så är det 
möjligt att avskaffa 16 kap. 4 § utan vidare. Utredningen ansluter sig 
emellertid inte till dem som gör den bedömningen.2 Även inskränk-
ningar av befogenheter på det obligatoriska området är inskränk-
ningar av självstyret.3  

I propositionen inför införandet av den kommunala tillstyrkan 
konstateras gällande självstyret helt kort att det minskar i viss ut-
sträckning i och med att detaljplanekravet försvinner. Den först ef-
ter remittering införda kommunala tillstyrkan kommenteras inte alls 
i det sammanhanget.4 I betänkandet som föregick propositionen me-
nar Miljöprocessutredningen att graden av kommunalt självstyre vis-
serligen formellt minskar vid avskaffande av detaljplanekravet, men 
att graden av kommunalt inflytande förblir konstant eftersom över-
siktsplaneringen finns kvar för kommunen.5 Utredningen En rätts-
säker vindkraftsprövning delar inte den bedömningen. Översiktspla-
ner hade betydelse vid prövningen enligt plan- och bygglagen genom 
praxis.6 Men i och med att den kommunala tillstyrkan genom sin ut-
formning till stora delar satt översiktsplanens betydelse ur spel har 
det för prövningsmyndigheten bara blivit fråga om att titta på över-
siktsplanen när kommunen tillstyrkt att vindkraft ska byggas. Kom-
munen har då redan för andra gången (första gången var genom över-
siktsplanen) bedömt platsens lämplighet för vindkraft.  
  

 
1 Bohlin, s. 26. Se också avsnitt 3.6 i detta betänkande.  
2 Se avsnitt 3.6 och där angivna källor. 
3 Jfr även. prop. 2017/18:210, s. 24, avseende inskränkning på plan- och byggområdet.  
4 Prop. 2008/09:146, s. 49. 
5 SOU 2008:86, s. 282 f. 
6 T.ex. MÖD 2005:66 och MÖD 2008:41. 
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Den kommunala tillstyrkan innebär en i det närmaste total rätt 
för kommunerna att avgöra om en viss vindkraftpark ska byggas eller 
inte byggas på en viss plats i kommunen.7 Något avgörande från 
domstol som bekräftar att den begränsade laglighetsprövningen är 
tillräcklig finns visserligen inte, men det beror å andra sidan på att 
domstolarna inte tar upp frågan till prövning.8 Argument har också 
förts fram om att systemet med kommunal tillstyrkan är självför-
stärkande och därmed allt svårare att ändra, i det att det institutio-
naliseras över tid och försvaras allt hårdare av dem (kommunerna) 
som innehar befogenheterna.9 

Ett avskaffande av den kommunal tillstyrkan av vindkraft, utan 
införande av någon annan lika stark möjlighet att styra över markan-
vändningen i kommunen, skulle enligt utredningen innebära en in-
skränkning av det kommunala självstyret. En sådan inskränkning bör 
endast göras om det är motiverat med hänsyn till de ändamål som 
har föranlett inskränkningen, det vill säga vara proportionerlig. Det 
är enligt utredningen tveksamt i ljuset av ordalydelsen i 14 kap. 3 § 
regeringsformen om det går att göra inskränkningen proportionerlig 
genom att kommunerna ges befogenheter på ett annat område eller 
kompenseras på något annat sätt. Det vore slutligen upp till riksda-
gen att avgöra såväl om inskränkningen är proportionerlig som om 
den behöver vara det.10 

5.2.2 Lokal opinion kring vindkraft 

Ett avskaffande av systemet med kommunal tillstyrkan innebär att 
möjligheten att påverka de lokala politikerna för att få till stånd ett 
kommunalt nej till en ny vindkraftpark försvinner. De som bor eller 
verkar närmast vindkraftparken skulle behålla möjligheten att på-
verka genom samråd i tillståndsprocessen och genom att överklaga 
ett tillståndsbeslut.  
  

 
7 Regeringen kan i vissa fall förbehålla sig prövningen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken.  
8 Se avsnitt 3.6.  
9 Pettersson, Maria, Path Dependence in the Legal System – Implications for the Development of 
Wind Power, Nordisk miljörättslig tidsskrift 2011:2, s. 43–44 och 49–50. 
10 Jfr Isberg/Eliason, kommentar till 14 kap. 3 § regeringsformen.  
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Opinionen för vindkraft i Sverige är generellt sett positiv. Men 
att det finns en positiv opinion till vindkraft på ett energipolitiskt 
plan innebär inte att det finns en positiv opinion till vindkraft i ett 
konkret markanvändningssammanhang.11  

Vid utbyggnaden (och fortsatt i dag) av vattenkraften grundade 
sig motståndet framför allt i skadorna på biotoper. Vid kärnkrafts-
utbyggnaden på risken för en framtida katastrof. Det motstånd som 
finns mot vindkraft, som främst är lokalt,12 grundas framför allt i den 
vardagliga påverkan på människors livsmiljö.13 Motståndet mot på-
verkan på landskapsbilden bör bero på vilken anknytning till platsen, 
platsidentitet, som de som påverkas av en vindkraftsetablering har. 
Det vill säga, uppförande av vindkraft i en miljö som präglas av natur 
påverkar de boendes uppfattning på ett annat sätt än uppförande av 
vindkraft i en miljö som redan är industrialiserad.14 Detta har lett till 
att det lokala vindkraftsmotståndet ibland sammanfattas som ett ut-
tryck för fenomenet NIMBY,15 det vill säga att de som är emot ett 
projekt är emot det bara därför att det ska byggas nära just dem. Det 
finns också studier som tyder på att om man är negativt inställd till 
ett vindkraftsprojekt i sin närmiljö så blir man också negativt inställd 
till vindkraft på ett generellt plan.16 En del av motståndet kan också 
bestå i upplevelsen av orättvisa i att de visuella intrången drabbar 
människor i de glesbefolkade delarna av landet till gagn framför allt 
för människor i tätbefolkade delar.17 
  

 
11 Liljenfeldt, Johanna och Mels, Sanna, Vindkraftsplanering och lokal anpassning, 
Samhällsplaneringens teori och praktik, s. 340–348, Liber, Stockholm, 2020, s. 348, 
(cit. ”Liljenfeldt/Mels”). 
12 Persson, Jesper och Fernqvist, Fredrik, Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetable-
ring och tillämpningen av vindbonus – en kunskapssammanställning, Sveriges lantbruksuniver-
sitet, Alnarp, 2016, s. 18, (cit. ”Persson/Fernquist”). 
13 Anshelm, Jonas, Kraftproduktion och miljöopinion – Kritiken av vindkraftens miljöpåverkan 
och den som riktats mot övriga kraftslag, Naturvårdsverket, rapport 6571, 2013, Stockholm s. 63 f. 
14 Persson/Fernquist, s. 27. 
15 ”Not in my backyard”, ung. “inte på min bakgård”. 
16 Waldo, Åsa, Klintman, Mikael, Attityder och delaktighet vid etablering av vindkraft till havs, 
Naturvårdsverket, rapport 6351, Stockholm, 2010, s. 40. 
17 T.ex. Saglie, Inger-Lise m.fl., What shapes municipalities’ perceptions of fairness in windpower 
developments?, Local Environment DOI, 2020, (cit. “Saglie m.fl.”) eller Corvellec, Hervé, Ett 
bra vindläge – Industrialisering och nyliberal kommersialisering av blåsiga platser, Lunds univer-
sitet, Lund, 2006, s. 16 f.  
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Den lokala opinionen påverkas dels av upplevelsen av nytta (och 
skada) av vindkraft,18 dels av möjligheterna att påverka19 och vara 
delaktig i20 beslutsprocessen. I Norge tycks ett minskat kommunalt 
inflytande ha lett till en sådan svängning i opinionen kring vindkraft 
att den norska regeringen aviserat en omläggning av lagstiftningen 
till ett system som liknar en svensk plan- och bygglagsprövning pa-
rallellt med miljöprövningen. Samtidigt har utbyggnaden avstan-
nat.21 I vart fall i norsk kontext synes det vara rättviseaspekter och 
ekonomiska aspekter som avgör kommunens inställning till lokal 
vindkraft,22 vilken förstås inte behöver motsvara den lokala opinionen. 

Ett aktuellt svenskt exempel där kommunens inställning tycks 
skilja sig från den lokala opinionen är Malung-Sälens kommuns be-
slut att med hänvisning till klimatomställningen och till ekonomiska 
orsaker (arrendeavgifter) gå emot utslaget i en kommunal folkom-
röstning och tillstyrka en vindkraftsetablering.23 Omröstningen illu-
strerade också i någon mån de skillnader som kan finnas mellan olika 
platser och invånare inom en kommun. I hela kommunen röstade 
52,1 procent mot en tillstyrkan och 44,6 procent för. Valdeltagandet 
var 61 procent. I valdistriktet vid den planerade parken röstade 71 pro-
cent mot en tillstyrkan och en övervägande andel positiva röstande 
fanns bara i ett valdistrikt som innefattar halva centralorten Malung 
och mer glesbefolkade områden jämförelsevis långt från den pla-
nerade vindkraftparken (52 procent för).24 

5.2.3 Val av lokalisering 

När en plats för en ny vindkraftspark ska väljas är det många olika 
aspekter som spelar in. Det är vindkraftsprojektören som avgör var 
den vill ansöka om tillstånd för att bygga en vindkraftsanläggning, 

 
18 Liljenfeldt/Mels, s. 347. 
19 T.ex. Ledec, George C, Rapp, Kennan W, Aiello, Roberto G, Greening the Wind – Environ-
mental and Social Considerations for Wind Power Development, The World Bank, Washington, 
2011 s. 58 eller Khan, Jamil, Local Politics of Renewable Energy: Project Planning, Siting Con-
flicts and Citizen Participation, Lunds universitet, Lund, 2004, s. 13 f. samt Liljenfeldt/Mels. 
20 Ryberg Bengtsson m.fl., The Effects of Wind Power on Human Interests, Naturvårdsverket, 
rapport 6545, Stockholm, 2013, s. 106 ff. samt Liljenfeldt/Mels.  
21 St. Meld. nr 28 (2019-2020), s. 1 ff. Jfr äv. Darpö, Jan, Should locals have a say when it’s 
blowing? The influence of municipalities in permit procedures for windpower installations in 
Sweden and Norway, Environmental Law Journal 2020:1, s. 59–79. (cit. “Darpö ELJ”). 
22 Saglie m.fl. 
23 Kommunfullmäktigeprotokoll för den 25 januari 2021 och Politikerna väljer att gå emot folk-
omröstningen kring vindkraftsparken, Falu Kuriren den 26 januari 2021. 
24 Malung-Sälens kommun, Folkomröstningen 27 september 2020 – Sammanställning slutresultat.  
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det vill säga det finns inte någon central planering eller utlysning av 
områden där vindkraft får byggas.25 Däremot är det förstås rimligt 
och brukligt att projektören tar hänsyn till sådant som statliga och 
kommunala utpekanden av såväl områden lämpliga för vindkraft 
som av motstående intressen för att öka chanserna att få parken till-
styrkt av kommunen och för att få tillstånd enligt miljöbalken.  

Den kommunala tillstyrkan påverkar i dag projektören i plane-
ringsstadiet på så vis att projektörer kan undvika en kommun som 
gjort sig känd för att inte tillstyrka projekt.26 Det vanliga är att tidig 
kontakt tas med kommunerna för att få veta deras inställning, eller 
ibland för att försöka påverka dem att vara positiva till ett projekt.27 
Något som ofta påtalas av vindkraftsbranschen när det gäller kom-
munal tillstyrkan är bristen i förutsebarhet och att en kommun kan 
fatta ett, ur projektörens synpunkt, irrationellt beslut senare i pro-
cessen.28 Det förekommer också att projektörer fortsätter driva ett 
projekt trots att kommunen tidigt meddelat att den inte kommer att 
tillstyrka projektet.29 

Ett avskaffande av den kommunala tillstyrkan skulle medföra att 
projektörerna inte längre behövde säkerställa att kommunen är po-
sitiv till en etablering av en vindkraftpark, i synnerhet om parken är 
förenlig med översiktsplan. Om vindkraftparken inte är förenlig 
med kommunens översiktsplan är det troligtvis så att projektören i 
de flesta fall ändå skulle behöva lägga kraft på att få kommunen att 
stödja projektet, eftersom risken annars vore att tillståndsmyndig-
heten bedömde platsen som olämplig. Å andra sidan skulle en kom-
muns motvilja inte alltid vara tillräcklig, i och med att en översiktsplan 
inte är rättsligt bindande i tillståndsprövningen. Om en lokalisering 
bedömdes vara lämplig av prövningsmyndigheten, trots att kom-
munen i sin översiktsplan inte ansett det, så skulle tillstånd kunna ges. 

Ett avskaffande av den kommunala tillstyrkan för vindkraft skulle 
sannolikt leda till att en del för vindkraft särskilt lämpliga platser 
som i dag stoppas av kommuner kunde bebyggas. Det hindrar inte 
att de platser som kommunen annars skulle ha tillstyrkt också kom-

 
25 Så är exempelvis fallet för havsbaserad vindkraft i Danmark, 3 kap. 22 § lov om fremme af 
vedvarende energi, nr 1392 av 27/12/2008. 
26 Uppgift från Svensk Vindenergi per e-post den 9 februari 2021.  
27 Uppgift från Piteå kommun per telefon den 9 februari 2021 och från Kristianstads kommun 
per e-post den 10 februari 2021. 
28 Uppgift från Svensk Vindenergi per e-post den 9 februari 2021. 
29 Uppgift från Piteå kommun per telefon den 9 februari 2021 angående fortsatta förfrågningar 
om Blåsmark (se MÖD M 9183-17).  
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mer att bebyggas. Arbetet med att planera för var en vindkraftsetabler-
ing ska förläggas blir hur som helst något mer förutsebart för pro-
jektören. Även tillståndsprocessen kan resultera i ett nej, och ett 
ännu senare nej än kommunal tillstyrkan, men för tillståndsproces-
sen är det mer kända faktorer att förhålla sig till och det finns även 
praxis att hitta stöd i. Tidiga kontakter med kommunerna skulle san-
nolikt fortsatt att tas, eftersom kommunerna är viktiga såväl för att 
få en god lokal förankring av projektet, som för att kommunen i sig 
är en viktig aktör när den yttrar sig om en vindkraftsetablering i till-
ståndsprocessen. I synnerhet om etableringen inte görs inom ett 
område som pekats ut som lämpligt i översiktsplanen.  

Sammanfattningsvis är utredningens bedömning att arbetet med 
att välja var en vindkraftpark ska placeras skulle förändras till det 
bättre vad gäller förutsebarhet men i övrigt inte särskilt mycket om 
den kommunala tillstyrkan avskaffades. I vissa enskilda fall skulle 
det kunna ge möjligheten att få tillstånd för lämpliga platser mot 
kommunens vilja.  

5.2.4 Uppfyllande av de energi-, miljö- och klimatpolitiska 
målen 

Energipolitiken syftar till att förena försörjningstrygghet, konkur-
renskraft och ekologisk hållbarhet. Till år 2040 ska Sverige ha 100 pro-
cent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som 
förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft 
med politiska beslut. Vidare ska Sverige ha 50 procent effektivare 
energianvändning år 2030 jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer 
av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten.30  

De klimatpolitiska målen är flera, men det övergripande är att 
Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
för att därefter nå nettominskningar.31  

Även på EU-nivå och internationell nivå finns mål eller åtaganden 
som Sverige är bundet till, men dessa ska avspeglas i nationell rätt 
och det finns inte anledning att ingående gå igenom dem här.32  

 
30 Prop. 2017/18:228, s. 1. 
31 Prop. 2016/17:146, s. 1.  
32 För genomgång av EU:s och FN:s klimatmål se prop. 2016/17:146, s. 19 ff., och för viss 
översikt gällande EU:s energipolitiska mål se prop. 2017/18:228, s. 13. 
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Det är svårt att jämföra olika elproduktionssätts totala påverkan 
på klimatet. Än svårare att bedöma deras totala miljöpåverkan.33 All-
deles självklart är det inte heller att ett avskaffande av den kommu-
nala tillstyrkan utan andra ändringar skulle leda till en ökad utbygg-
nad av vindkraft,34 även om det är utredningens mening att så är fallet 
(se strax nedan). Vad gäller det energipolitiska målet om 100 procent 
förnybar elproduktion 2040 anges i utredningens direktiv att vind-
kraftens utbyggnad är central för att målet ska kunna nås. Det saknas 
därför anledning för utredningen att kommentera det målet i rela-
tion till en ökad vindkraftutbyggnad som följd av en avskaffad kom-
munal tillstyrkan.  

En ökad andel vindkraft i elsystemet gör att systemet blir mer 
väderberoende och att frågan om effekttillgång blir mer aktuell.35 Ef-
tersom kärnkraften, med en hög och stabil effekt i södra Sverige, 
samtidigt minskar i omfattning kan detta påverka energipolitikens 
mål om försörjningstrygghet. Att bygga mer vindkraft i södra Sverige 
skulle kunna bidra till att upprätthålla effektbalansen, även om det 
måste kombineras med balanserande åtgärder som efterfrågeflexi-
bilitet eller energilagring.36 Även mer vindkraft i norra Sverige kan 
bidra till att upprätthålla effektbalansen, men det förutsätter ökade 
elöverföringsmöjligheter från nord till syd.37 En decentralisering av 
elproduktionen har också fördelar ur försörjningstrygghetssyn-
punkt. Vindkraften har låga produktionskostnader38 och en ökad ut-
byggnad av vindkraft kan därför väntas tränga undan dyrare elpro-
duktion såsom kraftvärme eller kärnkraft.39 Om tillgången till lokalt 
tillgänglig effekt minskar, därför att den konkurreras ut av vindkraft, 
kan försörjningstryggheten minska. Om däremot vindkraften byggs 
ut i tillräcklig omfattning, på rätt platser och kombinerat med 
energilagring, elnätsutbyggnad och efterfrågeflexibilitet är det möjligt 

 
33 Framtidens el – så påverkas klimat och miljö, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 
Stockholm, 2016, särskilt s. 7 f. 
34 Rapport kommunal tillstyrkan NV och STEM, s. 56. 
35 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion, Affärsverket svenska 
kraftnät, rapport 2015/929, s. 23 ff.  
36 Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, Energimarknadsinspektionen, 
rapport Ei R 2016:15, s. 24 ff.  
37 100 procent förnybar el Delrapport 2 – Scenarier, vägval och utmaningar, Statens energimyn-
dighet, rapport ER 2019:06, s. 33. 
38 Produktionskostnader för vindkraft i Sverige, Statens energimyndighet, rapport ER 2016:17, 
s. 42 ff.  
39 Som skedde exempelvis i Stockholm och Malmö 2019,  
www.regeringen.se/artiklar/2019/11/initiativ-for-okade-investeringar-i-elnaten-och-okad-
regional-effekt, hämtad den 28 december 2020. 
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att undvika en minskning av försörjningstryggheten totalt sett.40 En 
för försörjningstryggheten positiv effekt av mer vindkraft i systemet 
kan också vara att bränsle för att framställa el genom kärnkraft, och 
i viss mån kraftvärme, inte behöver importeras i lika hög grad som 
i dag, det vill säga energisystemets importberoende minskar. Vis-
serligen kan samtidigt behovet av elimport vid vissa tidpunkter öka. 

Det energipolitiska delmålet om konkurrenskraft avser konkur-
renskraftiga energipriser.41 Kostnaden för el (inklusive elnät) är ur 
ett europeiskt perspektiv låg i Sverige och den har inte ökat, snarare 
minskat något, de senaste femton åren.42 Eftersom vindkraft är en 
billig produktionsmetod bör en ökad utbyggnad av vindkraft leda till 
relativt sett lägre elpriser. Med förväntad utbyggnad av elnäten ökar 
kostnaden för distributionen av elen. Om elpriset minskar mer än 
nätkostnaden ökar är mycket svårt att säga och beror på var vind-
kraft byggs ut, vilka lösningar för effektförsörjning och lagring som 
erbjuds och hur nätet byggs ut och prissätts.  

Delmålet om ekologisk hållbarhet kopplar till det så kallade ge-
nerationsmålet med sina sju strecksatser och de sexton miljömål som 
hör till generationsmålet.43 Den enda strecksats för vilken utveck-
lingen är positiv gäller förnybar energi och energieffektivisering.44 
För de flesta miljömål går utvecklingen åt fel håll, eller i vart fall inte 
åt rätt håll.45 Sveriges elproduktion har redan i dag låg klimatpåver-
kan och Sverige producerar årligen mer el än som används i landet, 
varför en utökad vindkraftsutbyggnad inte nödvändigtvis innebär 
någon väsentlig förbättring i det avseendet. Om industrins och trans-
portsektorns klimatpåverkande utsläpp ska minska genom en ökad 
elektrifiering kommer elanvändningen i Sverige att öka46 och ett sätt 
att bibehålla låg klimatpåverkan i elproduktionen är att täcka den 
ökade användningen med vindkraftsel.  
  

 
40 Jfr Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem – Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges 
förutsättningar, Statens energimyndighet, rapport ER 2018:16, s. 41. 
41 Prop. 2017/18:228, s. 15 f. 
42 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 21, s. 14 f. 
43 SOU 2017:2, s. 148. 
44 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 20, s. 21. 
45Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, Naturvårdsverket, 2019, s. 90 f. 
46 Scenarier över Sveriges energisystem 2018, Statens energimyndighet, rapport ER 2019:07, s. 37 ff.  
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Vindkraften kan ha relativt sett positiva effekter, alltså jämfört 
med att framställa energi på ett annat sätt, men den på EU-nivå över-
ordnade principen för energisektorn är energieffektivisering först,47 
och det finns också andra sätt än vindkraft att framställa energi och 
el med låg klimatpåverkan.48 Vindkraften har samtidigt en negativ 
påverkan på miljömål, exempelvis Storslagen fjällmiljö49 och flera av 
de mål som rör den biologiska mångfalden. Mer vindkraft kan alltså 
ha en negativ påverkan på olika miljömål oavsett om effekten är positiv 
eller negativ för klimatmålen. Visserligen ingår påverkan på natur-
värden i tillståndsprövningen, men om mer vindkraft skulle byggas om 
tillstyrkan avskaffades måste ändå slutsatsen bli en högre faktisk på-
verkan på ett antal motstående intressen än annars. Att göra det 
enklare att bygga vindkraft trots lokala motstående intressen eller 
lokalt motstånd kan göra det lättare att bibehålla en låg klimatpåverkan 
i elproduktionen, men liksom vid all utbyggnad av energiproduktion 
(eller de flesta andra verksamheter) kommer motstående intressen att 
påverkas negativt och uppnåendet av de mål som är kopplade till dessa 
intressen alltså försvåras.  

Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning antar alltså att en 
avskaffad kommunal tillstyrkan skulle leda till mer vindkraft i Sverige 
och därmed till en högre faktisk påverkan på motstående intressen. 
Mot den slutsatsen kan anföras att ett avskaffande av den kommunala 
tillstyrkan kan leda till bättre lokaliseringar av vindkraftparker, men 
trots allt medför en ökad mängd vindkraft i landet och på fler platser 
en ökad påverkan på motstående intressen.  

Sammanfattningsvis är det svårt att bedöma hur ett avskaffande 
av den kommunala tillstyrkan skulle påverka uppfyllandet av de 
miljö- och energipolitiska målen, eftersom det finns alternativa sätt 
att nå målen och ett gynnande av vindkraften indirekt missgynnar 
andra produktionsslag och också kan minska incitamenten att ener-
gieffektivisera i och med att det blir enklare att producera billig el.  

 
47 Kommissionens meddelande Ren energi för alla i Europa, KOM(2016)860. Principen lyfts 
fram också bland annat i förnybartdirektivets skäl 74 och art. 15.  
48 Se t.ex. Vindkraftens resursanvändning – Ett livscykelperspektiv på vindkraftens resursanvänd-
ning och växthusgasutsläpp, Statens energimyndighet, 2021, s. 15 f.  
49 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, Naturvårdsverket, 2019, 2019, s. 118 f. 
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5.2.5 Rättssäkerhet, effektivitet och förutsebarhet 

Utredningen ska verka för att prövningen av vindkraft, med avse-
ende på den kommunala tillstyrkan är rättssäker, effektiv och förut-
sebar.  

Ett avskaffande av den kommunala tillstyrkan, utan att andra 
motsvarande eller kompenserande befogenheter ges till kommu-
nerna, skulle göra tillståndsprocessen mer effektiv och förutsebar. 
I och med att en beslutsinstans skulle tas bort skulle tid och resurser 
kunna sparas och den oförutsebarhet som ligger i att ett beslut fattas 
av en politisk organisation utan grund i transparenta kriterier skulle 
försvinna. Ökad förutsebarhet innebär i sin tur lägre risk för projek-
törerna. Förutsebarhet är svår att kvantifiera. Den tidsåtgång som 
kommunernas tillstyrkansberedningar tar går visserligen att be-
räkna, men varierar stort från fall till fall och kommun till kommun 
och dessutom är det inte nödvändigtvis så att den kommunala pro-
cessen lägger någon kalendertid till den totala tillståndstiden, ef-
tersom den kan ske parallellt och oberoende av tillståndsprocessen. 
Med hänsyn till vad branschföreträdare framfört om saken är det 
ändå rimligt att anta en inte obetydlig effektivitetsvinst.50 

När det gäller rättssäkerhet är bilden lite mer komplicerad. För 
vindkraftsprojektörerna skulle den tydlig stärkas, i och med att de 
inte längre blir beroende av att en politisk organisation ska fatta ett 
visst, oreglerat, beslut som projektören inte kan överklaga. För kom-
munmedlemmar kan man möjligtvis hävda att rättssäkerheten för-
svagas, i och med att det inte längre blir möjligt att få den del av 
lokaliseringsaspekterna som en kommun bestämmer om överprö-
vad. Men det är snarare så att det som försvagas är det kommunala 
självstyret och därmed den lokala demokratin och förankringen, inte 
rättssäkerheten.  

5.3 Sätt att tillgodose det kommunala inflytandet 

Om utredningen föreslår att den kommunala tillstyrkan ska tas bort 
ska den också, enligt direktiven, föreslå hur kommunalt inflytande 
ändå kan tillgodoses. Kommunernas inflytande över utbyggnaden av 
vindkraft kan inte helt och hållet tillgodoses om den kommunala till-

 
50 NV rapport 6769. 
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styrkan tas bort, med mindre än att en lika oinskränkt möjlighet att 
stoppa vindkraft införs på annat sätt vilket i sin tur skulle förfela 
syftet med borttagandet. Kommunerna skulle kunna kompenseras 
på olika sätt, antingen med inflytande på andra områden eller genom 
ekonomisk ersättning, men själva innebörden av avskaffandet av den 
kommunala tillstyrkan av vindkraft är att det kommunala inflytandet 
minskar. Utredningen går därför i detta avsnitt igenom olika mo-
deller för att kompensera kommunerna för deras minskade infly-
tande eller att lindra det.  

Ökat fokus på kommunens inställning i tillståndsprocessen 

Ett sätt att mildra effekten, ur kommunernas synpunkt, av att ta bort 
den kommunala tillstyrkan av vindkraft vore att stärka kommuner-
nas roll i tillståndsprövningen. Det kan göras på flera olika sätt. 

Det vore möjligt att införa en ny punkt eller ett nytt stycke i 
6 kap. 35 § miljöbalken med innebörden att en miljökonsekvensbe-
skrivning ska innehålla en redogörelse för hur kommunala syn-
punkter om lokaliseringen av verksamheten ska tillgodoses om verk-
samheten är en tillståndspliktig vindkraftsverksamhet. Alternativt 
att en särskild motivering från sökandens sida ska krävas för de fall 
där kommunen motsatt sig en lokalisering. Det skulle i viss mån lyfta 
fram kommunens roll. I praktiken bör dock skillnaden mot att inte 
ha en sådan regel vara begränsad.  

Det skulle också vara möjligt att byta ut nuvarande 16 kap. 4 § 
miljöbalken mot en ny bestämmelse med innebörden att tillstånd 
inte får ges till vindkraft om inte kommunens yttrande först inhäm-
tats av tillståndsmyndigheten. Det skulle också sätta ljus på vikten 
av kommunens synpunkter. Det är dock i sak svårt att se att en sådan 
ordning skulle tillföra särskilt mycket, eftersom kommunen ändå 
har möjlighet att yttra sig i ärendena och översiktsplanen vid ett av-
skaffande av den kommunala tillstyrkan lär få större betydelse än 
den har i dag.  
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5.3.1 Kommunalt inflytande över riksintresseanspråk 

Det är en uppgift för olika statliga myndigheter att enligt förord-
ningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
peka ut områden som myndigheterna bedömer är av riksintresse en-
ligt bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken. Riksintressena ska synlig-
göra områden av särskild betydelse för vissa typer av aktiviteter, vär-
den eller verksamheter så att dessa särskilt kan beaktas när en ny 
verksamhet ska tillåtas eller en plan ska tas fram. Riksintressen är 
avsedda att vara avstyrande, det vill säga styra bort för området 
mindre lämpliga verksamheter,51 men det finns exempel där de även 
haft viss tillstyrande effekt.52 Riksintresseutpekanden är inte i sig 
bindande utan det är upp till prövande myndighet att avgöra om ett 
område är av riksintresse eller inte.53 Om ett område utgör riksin-
tresse för flera konkurrerande användningar ska en avvägning mellan 
dessa göras, enligt 3 kap. 10 § miljöbalken.  

Som utredningen redogjort för i avsnitt 3.6.1 ska kommunerna 
beakta riksintresseutpekanden i sin planläggning och om det inte 
görs kan staten, genom länsstyrelsens överprövning av detaljplane-
beslut eller regeringens planföreläggande, se till att ett riksintresse 
ändå får genomslag.  

Det finns ingenting som säkerställer kommunalt inflytande över 
utpekanden av riksintressen, vilket är naturligt med tanke på att syftet 
är att säkra statligt inflytande över markanvändningen.54 De ansvariga 
myndigheterna arbetar på olika sätt med sina riksintresseutpekanden 
och kriterierna för desamma,55 men det är vanligt att involvera olika 
intressenter genom samråd eller arbetsgrupper.56  

Ett sätt att stärka det kommunala inflytandet över lokaliseringar 
av vindkraft även utan en ordning med kommunal tillstyrkan vore 
därför att föreskriva om kommunalt deltagande i arbetet med att 
peka ut riksintressen. I sin mest avgränsade utformning skulle det 

 
51 Jfr Prop. 1997/98:45, s. 240 ff., det framgår dock redan av bestämmelsernas ordalydelser.  
52 T.ex. MÖD M 7639-11. 
53 Bengtsson m.fl., Miljöbalken – en kommentar, Norstedts Juridik, JUNO version 19, kommentar 
till 3 kap. miljöbalken, (cit. ”Bengtsson m.fl.”). Jfr äv. MÖD 2015:15. Se äv. prop. 1997/98:45, 
s. 242. 
54 Ds Bo 1984:3 Förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. s. 111. 
55 Översyn kriterier riksintressen, Boverket, rapport 2020:26, 2020, s. 22 ff. 
56 T.ex. Statens energimyndighet inför utpekande av områden för befintliga vattenkraftverk som 
riksintresse för energiproduktion,  
www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/250-vattenkraftverk-bor-skyddas-genom-att-
bli-riksintresse. 
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enbart avse Energimyndighetens utpekanden av riksintressen för 
energiproduktion (vindbruk), men mer ändamålsenligt vore att även 
inkludera samma myndighets utpekanden av riksintresse för energi-
distribution och möjligen därtill Riksantikvarieämbetets utpekan-
den av riksintressen för kulturmiljö eftersom det där finns en nära 
koppling till kommunens generella beslutanderätt när det gäller pla-
nering av bebyggelse. 

En sådan modell skulle på ett reellt sätt kunna ge kommunerna 
ett ökat inflytande över hur mark används i kommunen, även om 
den slutliga bestämmanderätten skulle ligga hos staten och till-
ståndsmyndigheterna. En nackdel med modellen är att det redan 
i dag är så att kommunerna brukar ha möjlighet att ge synpunkter på 
riksintresseutpekanden och det skulle därför krävas någon slags för-
stärkt rätt till det för att ändringen skulle få någon effekt.
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6 Andra modeller 
för kommunalt inflytande 
över vindkraftsetableringar 

Enligt utredningens direktiv ska den, om den bedömer att det inte 
finns förutsättningar att avskaffa bestämmelsen om kommunal 
tillstyrkan, analysera och föreslå alternativa förslag. Utredningen har 
förstått sina direktiv som att ett avskaffande skulle innebära ett 
sådant avskaffande som Naturvårdsverket och Statens energimyn-
dighet föreslog 2017 (se avsnitt 4.2), det vill säga att det inte är 
16 kap. 4 § miljöbalken i sig som avses utan dagens modell med 
kommunal tillstyrkan i sin helhet. Även ett införande av ett system 
med prövning enligt plan- och bygglagen, som nämns i direktiven 
som ett alternativt förslag, skulle annars innebära ett avskaffande av 
den kommunala tillstyrkan.  

I detta kapitel går utredningen igenom några olika modeller för 
fortsatt kommunalt inflytande över vindkraftsetableringar och ana-
lyserar dem. I kapitel 8 finns utredningens förslag. Vad som sam-
manfattningsvis kan sägas om varför ingen av modellerna nedan 
föreslås av utredningen är att de brister i förutsebarhet och rätts-
säkerhet (tidig tillstyrkan och avstyrkan) eller i effektivitet (pröv-
ning enligt plan- och bygglagen eller särskilda vindbruksplaner). 
Förutom modellen med prövning enligt plan- och bygglagen säker-
ställer de inte heller att kommunen endast bedömer användningen 
av mark- och vatten vilket utredningen anser är önskvärt. Vissa delar 
av det som beskrivs nedan har emellertid också tagits in i utred-
ningens slutliga förslag.  

194 ( 1317 )



Andra modeller för kommunalt inflytande över vindkraftsetableringar SOU 2021:53 

100 

6.1 Ändringar och varianter med utgångspunkt 
i dagens modell (tidig tillstyrkan eller avstyrkan) 

Tidig tillstyrkan tas då och då upp som en alternativ modell till 
dagens kommunala tillstyrkan. Tidigheten kan uppnås på olika sätt, 
men bygger alltid på att beslutet om tillstyrkan kommer tidigare än 
i dag. Andra justeringar och varianter med utgångspunkt i dagens 
modell för kommunal tillstyrkan är bland annat kommunal avstyrkan 
och överklagandebestämmelser. I detta avsnitt går utredningen igenom 
olika sätt att ändra eller komplettera i den kommunala tillstyrkan för 
att förbättra den.  

6.1.1 Tidpunkten 

Tidig tillstyrkan är inget fast uttryck men i själva begreppet ligger att 
tillstyrkan ska komma tidigare än i dag. I dag finns inget krav på när 
i processen kommunen ska meddela sitt beslut eller på att ett beslut 
alls måste meddelas. Den enda hållpunkten som finns, vilken förut-
sätter att kommunen är positiv till projektet, är att tillstånd inte får 
meddelas förrän kommunen tillstyrkt det. Att kommunen dröjer 
med besked kan antingen stoppa upp arbetet med att ta fram en 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen, eller göra att tid och 
resurser som lagts ner i projektet blir bortkastade genom att kom-
munen i ett sent skede meddelar att den inte tillstyrker projektet.1  

Från kommunalt perspektiv kan det omvänt behövas noggranna 
bedömningar och diskussioner för att kunna sluta sig till om pro-
jektet ska tillstyrkas eller inte. Kommunen kan vilja att ansökan till 
prövningsmyndigheten ska vara helt eller i det närmaste färdigställd 
för att kunna ta ställning till projektet och därför inte vilja meddela 
sitt beslut förrän sent i processen.2  

Tidpunkten behöver bestämmas på ett sätt så att det dels passar 
väl in i tillståndsprocessen och i vindkraftprojektörernas processer, 
dels så att det är tydligt när tidpunkten är så att det står klart för alla 
när ett beslut från kommunen måste komma. Ett sätt är att knyta 
tidpunkten för tillstyrkansbeslutet till en händelse eller ett moment 
som alltid förekommer i tillståndsprocessen och som regleras i lag, 

 
1 Rapport ER 2021:2, bilaga B, s. 57. 
2 Det har exempelvis företrädare för Kristianstads respektive Gävle kommuner framfört i möten 
med utredningen den 2 respektive 11 februari 2021. 
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till exempel avgränsningssamrådets (6 kap. 30 § miljöbalken) på-
börjande eller avslutande, eller till när ansökan lämnas in. Det går också 
att införa ett särskilt moment i processen där projektören tidigast får 
begära kommunens beslut, exempelvis efter påbörjat avgränsnings-
samråd och att kommunen från det att frågan ställs ha viss tid på sig 
att ge besked. En fördel med att knyta tidpunkten till ett existerande 
moment är att samordning möjliggörs, vilket har effektivitetsför-
delar. Ett särskilt moment har i sin tur fördelen att det ger projek-
tören större frihet att bestämma tidpunkten utifrån förutsättning-
arna i det enskilda fallet, utan att för den skull ha någon betydande 
påverkan på kommunen. Det går också att tänka sig en modell där 
projektören själv avgör när frågan till kommunen ska ställas och att 
tidsgränsen för kommunens beslut börjar löpa från när begäran når 
kommunen (se avsnitt 8.5).  

En risk med en tidig tillstyrkan är att den leder till att kom-
munerna blir mindre benägna än i dag att tillstyrka projekt, eftersom 
de vet mindre om projektet. Arbetet med utredningar och planering 
har inte kommit så långt och kommunen kan uppleva att den, så att 
säga, köper grisen i säcken om den tillstyrker projektet. Kommunen 
kan också vilja ge opinionen möjlighet att uttrycka sig, vilket kan ta tid.3  

Ett annat syfte med utredningen är emellertid att öka förutse-
barheten i tillståndsprövningen för vindkraft. För det ändamålet är 
en tidig tillstyrkan i viss utsträckning positiv, i det att företaget och 
närboende tidigare än i dag vet vad som gäller. Visserligen skulle 
beslutet fortfarande kunna vara skönsmässigt och utan motivering, 
men att det kommer tidigt i processen gör att vindkraftsföretaget 
inte behöver lägga tid och resurser på ett projekt som är lönlöst att 
satsa på, vilket innebär att en modell med tidig tillstyrkan ökar 
effektiviteten i tillståndsprövningen.  

För att komma till rätta med rättssäkerhetsproblemen krävs 
ytterligare justeringar utöver att tidigarelägga tillstyrkan.  

Även den tid inom vilken kommunen ska fatta beslut kan behöva 
regleras, för att undvika inaktivitet från kommunens sida och för att 
säkerställa att beskedet verkligen kommer tidigt. Det vill säga att 
kommunen dels ska yttra sig senast vid ett visst skede i tillstånds-
processen, dels att kommunen efter det att den fått frågan om sin 
inställning ska yttra sig senast inom viss tid. Att kommuner behöver 

 
3 Detta framförde företrädare för Gävle kommun till utredningen i möte den 11 februari 2021 
och det nämndes även i möte med SKR:s samhällsbyggnadschefsnätverk den 12 februari 2021. 
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förhålla sig till tidsfrister är för beslut är inte ovanligt, utan före-
kommer exempelvis i plan- och bygglagen för planbesked, 5 kap. 4 §.  

Vad gäller tidsfristernas längd så behöver det kommunala intres-
set av att få tid på sig att bereda ett beslut balanseras mot vind-
kraftsprojektörens intresse att få besked. Kommunernas uppfatt-
ningar varierar när det gäller vilka tidsfrister som de anser rimliga. 
Företrädare för olika kommuner har framfört olika tidsfrister som 
rimliga.4 SKR har vid fler tillfällen framfört till utredningen att 
organisationen anser att fyra månader vore en för kort tid. 

Kombinationen av tidig tillstyrkan och en tidsfrist för kommu-
nens beslut skulle kunna leda till att företag skickar in fler begäran 
om tillstyrkan än vad de egentligen är intresserade av, enbart för att 
få veta vilka platser kommunen kan eller inte kan godta. Det skulle i 
onödan belasta den kommunala administrationen, men utredningen 
bedömer att den risken är begränsad.  

I bilaga B till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapport 
ER 2021:2 (se avsnitt 4.3) föreslår myndigheterna ingen särskild 
tidpunkt för när tillstyrkan ska ske. Däremot föreslås tillstyrkan bli 
en processförutsättning och alltså behöver beslut fattas innan pro-
jektören kan lämna in ansökan om tillstånd. Dessutom föreslås en 
tidsfrist om sex månader för kommunens svar, som ska utgå från det 
att projektören lämnar in en begäran om tillstyrkan. Utredningen En 
rättssäker vindkraftsprövning ser positivt på införandet av en tids-
gräns, men är samtidigt tveksam till myndigheternas bedömning att 
det går att pausa beräkningen av hur lång tid en hantering av ett 
tillstånd tar i förnybartdirektivets mening, eftersom det skulle möj-
liggöra för medlemsstater att ha ordningar som kringgick syftet med 
direktivet, alltså att förkorta handläggningstider och samla processer.5 
Att det vore ett problem beror i sin tur på om beslutet som sådant 
ska underställa förnybartdirektivets krav, vilket utredningen inte 
anser men myndigheterna verkar förutsätta. 

Myndigheterna verkar inte se tillstyrkan som ett beslut i egentlig 
mening utan som ett beslut som ”inte skapar några direkta rättig-
heter eller skyldigheter gentemot den projektör som har initierat 

 
4 Utredningen har haft möten med bl.a. Piteå kommun (20 januari 2021), Strömsunds kom-
mun (17 februari 2021), Eskilstuna kommun (12 februari 2021) och Kristianstads kommun 
(2 februari 2021) som alla berört ämnet. 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor, se t.ex. skäl 51. 
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ärendet genom att begära kommunens tillstyrkan”.6 Utredningen 
delar inte den bedömningen.  

6.1.2 Beslutets omfattning och vad tillstyrkan ska avse 

Från såväl vindkraftsbranschen7 som Naturvårdsverket och Energi-
myndigheten8 har framförts synpunkten att en (tidig) tillstyrkan 
inte bör få avse alla delar av ett vindkraftsprojekt. Det vill säga att 
kommunens tillstyrkan inte ska avse ett visst antal verk med viss 
höjd och placering som uppförs av en viss projektör, utan avse 
exempelvis enbart ett visst område.  

Liksom generellt med tidig tillstyrkan finns det en risk att inför-
andet av begränsningar av vad tillstyrkan ska avse gör kommunerna 
mindre benägna att tillstyrka vindkraftsprojekt. Motsatt effekt är 
dock också tänkbar, alltså att kommunerna blir mer benägna att 
tillstyrka projekt om omfattningen och precisionen i beslutet blir 
mindre. Kommunen kan då uppleva att den inte har samma ansvar 
för processen och kan i högre grad lämna frågan om ett projekt till 
tillståndsprövningen.  

En begränsning av tillstyrkansbeslutets omfattning skulle spara 
tid och resurser för projektörer, som då kan hålla underlagens 
detaljeringsgrad på en lägre nivå när begäran om tillstyrkan lämnas 
in. Processen blir alltså effektivare och förenad med lägre risk för 
projektören. Däremot löses inte rättssäkerhetsproblemen i någon 
större utsträckning, även om en begränsning av tillstyrkansbeslutets 
omfattning skulle innebär att beslutet påverkade processen och pro-
jektören mindre än i dagens modell. Ur kommunal synpunkt kan 
också en begränsning av vad tillstyrkan avser upplevas som en in-
skränkning av kommunernas möjlighet att påverka vindkraftsutbygg-
naden, särskilt om projektören inte behöver binda sig när det gäller 
vindkraftverkens höjd. Det är ofta påverkan på landskapet, och 
därigenom på kringliggande markanvändning, som är särskilt viktig 
för kommunerna när de fattar sina tillstyrkansbeslut.  
  

 
6 Rapport ER 2021:2, bilaga B, s. 67. 
7 Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening, Regeringen tillsätter utredning om borttagande av 
kommunalt veto mot vindkraft, hämtad från www.svenskvindenergi.org den 17 februari 2021. 
8 Rapport ER 2021:2, bilaga B, s. 59. 
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Det går att tänka sig olika omfattning av kommunens tillstyrkan. 
En är alltså att endast ett visst område tillstyrks. En begränsning som 
samtidigt nämnts är att en tillstyrkan också ska ha en begränsning i 
tiden, alltså att beslutet inte ska vara bindande för kommunen under 
obegränsad tid.9 Det går också att till exempel bestämma att även 
antal verk ska inkluderas. Ju fler aspekter av en park som får omfattas 
av tillstyrkansbeslutet, desto mer liknar modellen dagens system där 
kommunen i praktiken kan begära en helt färdig ansökan med hög 
detaljeringsgrad på ingående uppgifter.  

Företrädare för kommunala intressen har framfört till utred-
ningen att det är komplicerat att finna rätt balans mellan de kom-
munala intressena av att få information inför ett beslut och företagens 
intresse av att få ett tidigt beslut. Risken för färre tillstyrkanden vid 
större osäkerhet för kommunen är uppenbar. En risk är också att 
kommunerna fortsätter att begära in lika mycket material som tidi-
gare och kräva att få information om exempelvis verkens höjd och 
antal för att en tillstyrkan ska ges, även om det skulle vara reglerat 
vad en bedömning ska omfatta. Det vill säga att dessa frågor hanteras 
såsom bygdepengen i dag: informellt och vid sidan av de lagbundna 
processerna.  

I Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapport ER 2021:2 
föreslår myndigheterna att begäran om tillstyrkan bara ska omfatta 
information om det område som maximalt kommer tas i anspråk, 
verkens maximala höjd och maximala antal. Detta motsvaras sedan 
av att kommunens beslut om tillstyrkan ska innehålla de uppgift-
erna. Utredningen ser fördelar med en ordning där kommunens 
ställningstagande begränsas till sådant som framför allt är kommu-
nala intressen, det vill säga hur kommunen vill planera för mark- och 
vattenanvändning. Det finns emellertid, i myndigheternas förslag, 
ingenting som hindrar kommunen att neka tillstyrkan på vilka grun-
der som helst eller att kräva in mer material från projektören än som 
anges i förslagets bestämmelse. Ett positivt tillstyrkansbeslut kommer 
med myndigheternas modell bara att omfatta område, antal och 
höjd, men ett negativt tillstyrkansbeslut kan i praktiken grunda sig 
på vilka omständigheter som helst. Man kan betrakta detta som att 
det värnar det kommunala självstyret, men det framstår inte som vad 
myndigheternas velat uppnå med sitt förslag.  

 
9 Sveriges Kommuner och Regioner har bland annat nämnt detta i möte med utredningen den 
8 januari 2021. 

199 ( 1317 )



SOU 2021:53 Andra modeller för kommunalt inflytande över vindkraftsetableringar 

105 

Myndigheterna kopplar vidare beslutet till översiktsplanen genom 
att föreslå att kommunen ”ska” tillstyrka ”en plats” om ändamålet är 
förenligt med en lämplig mark- och vattenanvändning. En sådan 
koppling kan enligt utredningen vara lämplig, eftersom den upp-
muntrar kommuner att se till att översiktsplanen är uppdaterad och 
tydlig. Ska-kravet i bestämmelsen är dock, enligt utredningen, sken-
bart eftersom ingen möjlighet finns att ingripa mot en kommun som 
frångår bestämmelsen eller någon möjlighet att få en andra bedöm-
ning av vad som är lämpligt eller inte. Vidare vore det möjligt att gå 
längre än vad myndigheterna föreslår och koppla beslutet ännu närmare 
översiktsplanen genom att förutsätta att kommunerna i översikts-
planen även förklarade vilka antal verk och vilka höjder som är lämp-
liga för olika områden. 

6.1.3 Bindande tillstyrkan 

Det framförs ofta att ett av de större problemen med den kom-
munala tillstyrkan är att kommunen kan ändra sig under processens 
gång.10 Kommunen kan i dag ändra sitt beslut om tillstyrkan även 
sedan tillstånd meddelats av tillståndsmyndigheten, om det överkla-
gats.11  

Rättssäkerhets-, förutsebarhets- och effektivitetsskäl talar för att 
göra tillstyrkansbeslutet bindande redan innan det att ett tillstånds-
beslut meddelats, så att tillstyrkanden inte som i dag kan återtas i 
sena skeden.12 På så vis kan projektören lita på att kommunen inte 
ångrar sig i ett senare skede.  

En svårighet ur kommunal och demokratisk synpunkt är om 
tillstyrkansbesluten görs bindande för all framtid. I synnerhet om de 
blir så generellt utformade som vindkraftsbranschen vill med ett helt 
område som, in blanco, tillstyrks för vindkraft. Kommunmedlem-
marna kan då inte genom val eller politiskt engagemang påverka 
beslut som kan ha fattats långt tillbaka i tiden, trots att någon 
vindkraftsanläggning kanske inte har kommit till stånd och trots att 
beslutet kanske fattades med helt andra typer av verk i åtanke än dem 

 
10 Flertalet kommuner, myndigheter och organisationer som utredningen träffat framhåller 
detta som ett problem. Ingen aktör har varit uttryckligen för att beslut ska kunna ändras 
oinskränkt och även utan att den politiska majoriteten i kommunen ändrats.  
11 Se avsnitt 3.7.5. 
12 MÖD M 10193-19. 
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som senare blivit aktuella. Om besluten är mer avgränsade i tid, 
såsom de anses vara i dag,13 blir bundenheten ett mindre problem. 
Detta i och med att teknikutvecklingen hittills varit sådan att det 
ändå kommer krävas en ny tillstyrkan efter viss tid eftersom det i 
regel blivit ekonomiskt ointressant att bygga såsom parken planera-
des när tillstyrkan gavs.  

En bättre lösning är att låta ett tillstyrkansbeslut vara bindande, 
men bara för en viss tid. En möjlighet är att koppla bundenheten till 
mandatperioder.14 Utredningen ser att det finns demokratiska aspekter 
som talar för att låta tillstyrkan gälla just under innevarande 
mandatperiod. Å andra sidan är en mandatperiod en kort tid för en 
vindkraftsprojektör, i synnerhet om tillstyrkansbeslutet ges mitt i en 
mandatperiod, eller i slutet av den. Det skulle antagligen leda till en 
rusning efter tillstyrkansbeslut omedelbart efter val. Dessutom kan 
det hända att den politiska majoriteten skiftar även under en mandat-
period. Bundenhetstiden bör därför, enligt utredningen, inte vara 
kopplad till de politiska mandatperioderna.  

Om en tidsgräns införs för när kommunen senast måste tillstyrka 
ett projekt (se 6.1.1) blir frågan om bundenhet till beslutet delvis 
automatiskt avgjord. Om den tidpunkt när en tillstyrkan senast ska 
ges löpt ut kan kommunen inte längre fatta något beslut i till-
styrkansfrågan som påverkar processen. Däremot kvarstår frågan 
om hur länge ett beslut om tillstyrkan ska gälla i förhållande till ett 
visst projekt eller en viss lokalisering innan kommunen på nytt ska 
tillfrågas om sin inställning.  

I Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapport ER 2021:2 
föreslår myndigheterna att kommunens beslut om tillstyrkan ska 
vara bindande i tre år, om inte ansökan dessförinnan kungörs av 
tillståndsmyndigheten. Om ansökan kungörs innan tre år har gått 
ska tillstyrkan gälla till dess ansökan slutligt avslås eller avvisas eller 
till dess tillståndet upphör att gälla. Att göra kommunens beslut 
bindande är enligt utredningen En rättssäker vindkraftsprövning en 
nödvändig förstärkning av rättssäkerheten för projektören, om någon 
form av kommunal tillstyrkan ska finnas kvar. Att koppla bunden-
heten till kungörelsen av tillståndsansökan och att inte ha en alltför 
lång bundenhet dessförinnan kan göra att projektören lämnar in sin 

 
13 MÖD 2018:6. 
14 Föreningen Svenskt Landskapsskydd framförde ungefär den ståndpunkten i möte med 
utredningen den 4 februari 2021, men ville att ändringen skulle göras genom ändring av över-
siktsplanen.  
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begäran om tillstyrkan vid en tidpunkt som vare sig är för tidig eller 
sen ur kommunal synpunkt. Att knyta bundenheten till kungörelsen 
av ansökan har den svagheten att projektören blir beroende av till-
ståndsmyndighetens hantering av ett inkomplett ärende.  

En annan aspekt att överväga är om det är rimligt att en kom-
munal tillstyrkan behövs när tillståndet upphört att gälla och ska 
förnyas, om det beror på att tillståndstiden löpt ut. Å ena sidan kan 
kommunen när trettio år har gått ha en befogad önskan att använda 
marken för eller kring vindkraftsanläggningen till något som för-
hindras av vindkraftsanläggningen, men å andra sidan går det att 
framhålla att markägarens intresse av att använda mark till det han 
eller hon vill bör väga över när det handlar om pågående mark-
användning. Emot det kan i sin tur invändas att anläggningen trots 
allt fordrar ett nytt miljötillstånd, varför det inte är självklart att 
anläggningen kommer att drivas vidare och att det då är rimligt att 
även kommunen får göra en förnyad bedömning. 

6.1.4 Möjligheten att klaga över beslutet 

Ett grundläggande rättssäkerhetsproblem med dagens modell är att 
besluten som kommunen fattar inte kan överklagas av någon som 
inte är kommunmedlem och att en sådan överklagan enbart laglig-
hetsprövas, vilket är en begränsad form av överprövning.15 Om en 
ordning med så kallad tidig tillstyrkan ska vara mer rättssäker än 
dagens ordning måste ändringar göras i hur och av vem beslut kan 
överklagas. Det är utredningens bedömning att så måste ske även i 
ljuset av århuskonventionen avseende miljöorganisationer och be-
rörda privatpersoner och att så bör ske med hänsyn till europakon-
ventionen och EU:s förnybartdirektiv avseende vindkraftsprojek-
tören.  

Ett beslut om tillstyrkan av en vindkraftpark bör enligt utred-
ningen kunna överklagas av miljöorganisationer och av den som 
begärt att beslutet ska fattas, alltså vindkraftsprojektören. En sådan 
ordning skulle göra tillstyrkansmodellen mer rättssäker och transpa-
rent, samtidigt som kommunerna i huvudsak behåller sitt inflytande. 
Det är svårt att hitta några skäl till att inte utvidga kretsen av kla-
goberättigade. Även den som berörs av en vindkraftpark och alltså är 

 
15 Se avsnitt 3.7.5 och där angivna källor.  
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sakägare, men som inte är kommunmedlem för att den exempelvis 
bor på andra sidan en kommungräns nära en vindkraftpark, bör 
kunna överklaga. Att låta beslut som ofta fattats politiskt överklagas 
av fler än i dag utgör enligt utredningen inte någon betydelsefull 
inskränkning av det kommunala självstyret.  

En fördel med att utöka möjligheten att klaga över beslut om 
kommunal tillstyrkan är att det skulle ge en flexibilitet i lagstift-
ningen. Utan någon möjlighet till domstolsprövning är risken stor 
att någon viktig fråga förbises i lagstiftningen, eller att förutsätt-
ningarna över tid ändras på ett sådant sätt att bestämmelser behöver 
tolkas på ett annat sätt än när de infördes. För att minska risken för 
att en ny lagstiftning blir inaktuell för snabbt bör domstolarna få ett 
större inflytande än i dag över tolkningen av bestämmelserna. 

En besvärlig fråga är den om prövningens omfattning vid över-
instansen. I dag är det enbart den mycket begränsade laglighetspröv-
ningen enligt 13 kap. kommunallagen som används, vilket utredningen 
i avsnitt 3.7.5 och 3.8 konstaterat går att kritisera med hänvisning till 
europeisk och internationell rätt. Att flytta prövningen till en 
ordinarie lämplighetsprövning skulle emellertid kunna innebära en 
betydande inskränkning av det kommunala självstyret i och med att 
beslut som kommunfullmäktige,16 en folkvald församling, i dag tar 
på skönsmässiga grunder i stället skulle bli ett beslut som överprövas 
gentemot något regelverk varvid de statliga domstolarna bestämmer 
om beslutet ska stå fast eller inte. Det skulle till att börja med 
förutsätta just ett antal regler enligt vilka kommunen skulle fatta sina 
beslut om tillstyrkan, eller i vart fall indirekt så eftersom den över-
prövande instansen måste ha några regler att luta sig mot. Utred-
ningen utesluter inte att det vore lämpligt med en sådan ordning. 
Bland annat därför att man då skulle kunna ha en modell där till-
styrkansbeslutet skulle kunna överprövas tillsammans med och på 
samma sätt som tillståndsbeslutet vilket skulle ge effektivitetsvinster, 
men framför allt för att stärka rättssäkerheten.  

En mellanväg vore att låta tillstyrkansbeslutet överprövas på mot-
svarande sätt som kommunala beslut om detaljplan. Ett sådant över-
klagande är begränsat på ett sätt som liknar en laglighetsprövning, 
men av förarbetsuttalanden och praxis framgår att överprövning är 
vidare än en laglighetsprövning.17 En sammanläggning med ett över-

 
16 Besluten måste inte fattas av kommunfullmäktige, men så är ofta fallet. 
17 Se avsnitt 8.4. 

203 ( 1317 )



SOU 2021:53 Andra modeller för kommunalt inflytande över vindkraftsetableringar 

109 

klagande av tillståndsbeslutet skulle kunna vara möjlig vilket enligt 
utredningen skulle ge tydliga rättssäkerhetsvinster såväl som acceptabla 
inskränkningar av kommunala befogenheter. 

En nackdel med att införa en vidare överklagandemöjlighet är att 
effektiviteten i prövningen kan sjunka, det vill säga att det går åt mer 
tid och resurser. Ett sätt att delvis råda bot på det skulle kunna vara 
att ha olika klagofrister för negativa och positiva tillstyrkansbeslut. 
Det skulle dock förutsätta att kommunen var tvungen att avge någon 
viss mening inom viss tid, eller att även ett icke-beslut skulle kunna 
överklagas. En kommuns tillstyrkan skulle då kunna överklagas till-
sammans med ett eventuellt tillståndsbeslut. Om inget tillstånd 
meddelas skulle det saknas anledning att klaga över tillstyrkan och 
om projektet tillstyrkts vore det inte för sent för att upphäva dess 
effekter. Det skulle innebära en viss ökad risk för projektören, men 
den bör bara vara obetydligt större än risken för att nekas tillstånd 
av något annat skäl vid en överprövning och i de allra flesta fall bör 
skäl för att upphäva en tillstyrkan också vara skäl att inte meddela 
tillstånd. En särskild fråga blir dock om tillstånd nekas, projektören 
överklagar och överinstansen finner att tillstånd borde ha meddelats. 
I det fallet skulle möjligheten att klaga över tillstyrkansbeslutet gå 
förlorad. Det kan vara en acceptabel inskränkning i överklagande-
möjligheterna för att undvika för stora effektivitetsförluster. Ett 
negativt tillstyrkansbeslut skulle behöva överklagas i nära anslutning 
till att det fattats, på samma sätt som i dag.  

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår i sin rapport 
ER 2021:2 ingen utökad klagorätt och ingen förstärkt överprövning 
av kommunens beslut om tillstyrkan. Detta gör, enligt utredningen, 
att samtliga förslag (utom införande av bindande beslut) till för-
bättrad process och rättssäkerhetsförstärkningar skulle få ses som 
rekommendationer till kommunerna snarare än bestämmelser att 
följa. En sådan ordning är enligt utredningen En rättssäker vind-
kraftsprövning svårligen förenlig med europakonventionen, århus-
konventionen eller med de rättssäkerhetskrav som rimligen kan ställas 
av en projektör när det gäller den typ av beslut som en kommun 
fattar i dessa fall. Det är däremot möjligt att det i praktiken är 
tillräckligt med icke-sanktionerade bestämmelser för att åstadkomma 
en begränsning av vad kommunerna tar ställning till i sina bedöm-
ningar och för att se till att kommunerna respekterar tidsfristerna, 
åtminstone i de allra flesta fall. Det saknas anledning att anta att 
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kommunerna regelmässigt skulle bryta mot bestämmelserna eller 
söka kringgå dem, bara för att möjligheten fanns. 

6.1.5 Tidsfristerna i förnybartdirektivet 

Som utredningen redogjort för i avsnitt 3.8.2 så medför EU:s förny-
bartdirektiv18 att tidsfrister ska införas som ska omfatta alla nödvän-
diga beslut och tillstånd som behövs för bland annat ett vindkraft-
verk. Tiden ska räknas från det att ansökan mottagits till det att det 
sista beslutet meddelas.  

Om beslutet om kommunal tillstyrkan ska omfattas av tidsfrist-
erna blir en modell med tidig tillstyrkan svår att införa. Utredningen 
delar i detta avseende inte Naturvårdsverkets och Energimyndig-
hetens bedömningar, i det myndigheterna föreslår att tidsfristerna 
enligt direktivet ska inkludera processen med tidig tillstyrkan.19 
Å ena sidan kan man diskutera när ansökan mottagits när det enbart 
är en liten del av den som omfattas. Å andra sidan vore syftet med 
förnybartdirektivet förfelat om medlemsstaterna kunde ha ordningar 
där olika tillstånd måste meddelas efter varandra och där ansökan inte 
anses mottagen förrän det sista tillståndet i raden söks. I Regerings-
kansliets promemoria om genomförande av direktivet nämns ingen-
ting om kommunal tillstyrkan av vindkraft.20  

Som utredningen ser det kan en tidig tillstyrkan gå att förena med 
förnybartdirektivets krav endast om tillstyrkan är en processförut-
sättning. Inte om tillstyrkan, som i dag, är en förutsättning för att 
tillstånd ska kunna meddelas. Om tillstyrkan är ett krav för att 
miljöprövningsdelegationen alls ska ta upp en ansökan till prövning 
behöver, enligt utredningen, kommunens hantering av en begäran 
om tillstyrkan antagligen inte hanteras inom ramen för tidsfristerna. 
Om däremot tillstyrkan, som i dag, är en förutsättning för tillstånd, 
måste rimligtvis tidsfristen börja räknas från det att begäran om 
kommunal tillstyrkan kommit in (om den inte redan börjat räknas), 
vilket vid en tidig tillstyrkan skulle vara så tidigt att det blev praktiskt 
omöjligt att hinna med övriga tillstånd inom tidsfristen. Även med 
en ”paus” från det att kommunen meddelat sitt beslut till det att 

 
18 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor. 
19 Rapport ER 2021:2, bilaga B, s. 60 f. 
20 PM tidsfrister I-dep.  
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tidsfristen åter börjar räknas när ansökan kommit in kommer den tid 
som kommunen tagit i anspråk för sin beredning ha använt för mycket 
av de totalt två åren som en prövning får ta.  

6.1.6 Kriterier för beslut om kommunal tillstyrkan 

En fråga som anknyter till möjligheten att överklaga beslutet och 
som har bäring på rättssäkerhetsaspekterna av den kommunala till-
styrkan är kriterier för beslutet. I dag kan kommunen, antagligen,21 
fatta helt skönsmässiga beslut om att tillstyrka eller inte tillstyrka ett 
projekt. Beslutet behöver inte motiveras. Det gör att den som begärt 
tillstyrkan inte nödvändigtvis får veta varför tillstyrkan inte med-
delades. Om klagorätten ska utvidgas och i synnerhet om lämplig-
hetsprövning i någon form ska införas bör även vissa kriterier för 
beslutet införas.  

Med hänsyn till hur regelverket ser ut när det gäller detaljplaner 
ligger det nära till hands att som kriterium i vart fall föra in att kom-
munen i någon grad måste beakta riksintresseutpekanden vid sitt 
beslut. I och med att riksintresseinstitutet är avstyrande snarare än 
tillstyrande (i det här fallet för andra verksamheter än vindkraft inom 
utpekat område) bör kommunen rimligen inte vara skyldig att i varje 
fall tillstyrka en vindkraftpark bara för att den planeras till ett om-
råde som pekats ut som riksintresse för vindbruk (energiproduktion, 
3 kap. 8 § miljöbalken). I synnerhet inte som det kan finnas andra 
konkurrerande riksintressen. Emot en sådan skyldighet talar också 
att utpekandena inte är detaljerade och kommunen mycket väl kan 
vilja godta ett visst antal verk vid en viss höjd, men inte hur många 
eller hur höga som helst. Ett kommunalt beslut att inte tillstyrka ett 
projekt inom ett område som pekats ut som riksintresse för vind-
bruk skulle kunna behöva motiveras särskilt och vid ett överklagande 
skulle överinstansen få avgöra om kommunen haft särskilda skäl att 
inte tillstyrka en vindkraftpark i ett område som pekats ut som 
riksintresse för vindbruk, parallellt med att överinstansen avgör om 
området är av riksintresse eller ej.  

Ett annat sätt vore att knyta kriterier till den kommunala över-
siktsplanen, så att en tillstyrkan exempelvis måste ges om ett område 
pekats ut som lämpligt för vindkraft i översiktsplanen. Det skulle 

 
21 Frågan har inte prövats.  
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uppmuntra kommunerna att ha uppdaterade och välutarbetade över-
siktsplaner, vilket ger förutsebarhet och långsiktighet. Översikts-
planerna har lyfts av flera aktörer under utredningens arbete.22 Det 
finns också nackdelar. En översiktsplan har normalt sett låg detal-
jeringsnivå. Ett krav på att kommunerna skulle tillstyrka projekt 
som är förenliga med översiktsplanen skulle å andra sidan upp-
muntra kommunerna att öka detaljeringsgraden i översiktsplaner 
och tematiska tillägg så långt det är möjligt. Det kan uppstå situa-
tioner utom kommunens kontroll som gör att ett tillstyrkansbeslut 
inte är lämpligt trots att översiktsplanen indikerar det, exempelvis 
hur grannkommunen nyligen planerat en verksamhet som ligger nära 
det aktuella området.23 En lösning skulle vara att ha en ventil i regel-
verket, att kommunerna i vissa förhållanden fick gå emot sin över-
siktsplan.  

Fler kriterier skulle kunna införas. Inspiration kan hämtas från 
Energimyndighetens vägledning om kommunal tillstyrkan som tagits 
fram i samråd med Sveriges kommuner och regioner.24 Vägledningen 
är emellertid tämligen översiktligt utformad och innehållet behöver 
konkretiseras och omarbetas om det ska kodifieras.  

Varje ytterligare kriterium begränsar uppenbarligen kommunens 
befogenheter och behöver därför övervägas noga.  

En bieffekt av ett införande av kriterier bör i linje med utred-
ningens resonemang om europakonventionen vara att konventionens 
art. 6 om rätten till en rättvis rättegång aktiveras. Utredningen har 
dragit slutsatsen att dagens ordning inte omfattas av konventionens 
art. 6, framför allt eftersom kommunens beslut fattas på sköns-
mässiga grunder. Om det i stället underställs tydliga kriterier finns 
en risk för att beslutet blir ett sådant som omfattas av rätten till en 
rättvis rättegång i europakonventionen. Som framgår ovan anser 
utredningen hur som helst att klagorätten bör utvidgas till bland 
annat den som begärt tillstyrkan och att laglighetsprövningen ändras 
till något mer liknande en lämplighetsprövning, men om europakon-

 
22 Bl.a. SmåKom i möte den 7 januari 2021, Länsstyrelsen i Värmlands län i möte den 8 januari 
2021 och Eskilstuna kommun i möte den 12 februari 2021. 
23 Länsstyrelsen i Värmlands län har för utredningen i möte den 8 januari 2021 beskrivit ett 
liknande exempel där en kommun med gräns mot Norge inte ville fatta beslut i tillstyrkans-
frågan förrän beslut fattats i Norge om en vindkraftsetablering på den norska sidan gränsen. 
Om parken på den norska sidan skulle tillåtas fanns ingen anledning att värna området och 
neka tillstyrkan, men om de norska myndigheterna nekade tillstånd ville den svenska kom-
munen inte tillstyrka, eftersom värden fanns i området som då kunde behållas.  
24 Rapport ER 2015:05. 
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ventionen blir tillämplig så går det att överklaga direkt med stöd av 
konventionen (även om tydliggörande lag vore att föredra).  

6.2 Kommunal avstyrkan 

En variant av kommunal tillstyrkan är kommunal avstyrkan, alltså 
ett egentligt veto. Det finns många sätt att utforma ett sådant och 
till största del är det samma variabler och överväganden som blir 
aktuella som vid ändringar av den kommunala tillstyrkan (se alltså 
avsnitt 6.1). Den främsta skillnaden mellan tillstyrkan och avstyrkan 
ligger i aktivitetsbördan. Vid en ordning med tillstyrkan måste 
vindkraftsprojektören söka förmå kommunen att agera på ett visst 
sätt, men det går inte (i dag) att tvinga fram något beslut över-
huvudtaget. Vid en modell med avstyrkan skulle i stället kommunen 
aktivt behöva avstyrka ett projekt för att tillstånd inte skulle få ges, 
alternativt för att en ansökan inte skulle få tas upp till prövning. 
Kommunen underrättas om att ett projekt är på gång senast när 
projektören kallar till samråd enligt 6 kap. miljöbalken, vilket är för-
hållandevis tidigt i processen. Ingenting hindrar förstås projektören 
att ta kontakt med kommunen redan dessförinnan. 

En avstyrkan skulle inte i och för sig behöva vara tidig i processen, 
men en möjlig ordning vore att en kommunal avstyrkan skulle ut-
göra ett hinder för tillståndsmyndigheten att pröva en ansökan. Det 
skulle exempelvis kunna vara lämpligt att en avstyrkan skulle behöva 
komma in före det att miljöprövningsdelegationen kungör miljö-
konsekvensbeskrivningen, eller redan en viss tid efter det första 
samrådet enligt miljöbalken. Även om man inför en ordning där en 
avstyrkan inte är ett hinder för att pröva ansökan, men för att 
meddela tillstånd, är det enligt utredningen rimligt att avstyrkan bör 
komma tidigt. Detta för att ge sökanden möjlighet att dra tillbaka 
sin ansökan innan för lång tid har gått. Om avstyrkan måste komma 
före en viss tidpunkt i tillståndsprocessen blir frågan om kommu-
nens möjlighet att ändra sig delvis per automatik avgjord. Kom-
munen kan då inte ändra sig efter det att tiden för att avstyrka en 
ansökan löpt ut eftersom en sådan ändring inte skulle påverka 
tillståndsprocessen. Om kommunen vill ändra sig i andra riktningen, 
alltså att upphäva en avstyrkan, bör det vara möjligt med hänsyn till 
att processen då kan återupptas. Även frågan om hur länge ett 

208 ( 1317 )



Andra modeller för kommunalt inflytande över vindkraftsetableringar SOU 2021:53 

114 

kommunalt beslut skulle gälla blir irrelevant, eftersom en avstyrkan 
stoppar en process och alternativet är ett icke-beslut. Om ett projekt 
ändras så till den grad att det inte längre kan sägas vara samma 
projekt som kommunen tidigare fått bedöma bör kommunen på nytt 
få bedöma det, men det kommer i sådana fall också sannolikt att 
krävas nya samråd enligt miljöbalken varför hela processen delvis 
börjar om. Om avstyrkansbeslutets tidsfrist inte kopplas till någon 
hållpunkt i tillståndsprocessen (utan exempelvis till projektörens 
begäran) så behöver man däremot överväga att reglera vad som ska 
behöva ändras för att kommunen ska få bedöma ett projekt igen.  

Vad som kvarstår är vidare frågan om kommunens icke-avstyrkan 
vid oförändrat projekt ska gälla obegränsat i tiden, fastän projek-
tören inte ansöker om tillstånd eller inte tar ett givet tillstånd i 
anspråk. Det framstår visserligen som ovanligt att en projektör när 
lång tid har gått skulle vilja ta ett tillstånd i anspråk, i och med att 
teknikutvecklingen hittills varit sådan att äldre tillstånd behövt ändras 
för att medge andra och högre verk när en tid gått,25 men det kan 
samtidigt förstås inte uteslutas att framtiden kommer se annorlunda 
ut. Även det problemet löser emellertid i de allra flesta fall sig självt 
eftersom vindkraftstillstånd förses med villkor om när en verk-
samhet senast måste ha satts igång för att tillståndet enligt 24 kap. 
2 § miljöbalken ska förfalla.  

En fördel med att lägga aktivitetsbördan på kommunen är att 
kommunen själv måste initiera frågan om att avstyrka och att det 
tydligare blir ett nej om kommunen avstyrker. Det torde kräva mer 
av den kommunala organisationen att själv initiera ett ärende om att 
avstyrka och det ligger en större motiveringsbörda på kommunen 
om den upprepade gånger aktivt lägger veto mot nya projekt snarare 
än bara inte tillstyrker dem.  

En annan effekt av en modell med avstyrkan kan enligt utred-
ningen vara att det blir tydligare för kommunen att den inte förväntas 
ta ställning till sådant som den tillståndsprövande myndigheten 
kommer att bedöma och alltså att de kommunala beslutsfattarna inte 
behöver känna sig tvungna att stå till svars för sådana bedömningar. 
Företrädare för Kristianstads respektive Gävle kommuner har fram-
fört till utredningen att kommunpolitikerna ändå ställs till svars för 
alla aspekter av en vindkraftpark och att det inte går att peka på att 
kommunen har en annan roll än tillståndsmyndigheten. Utred-

 
25 Se t.ex. MÖD M 9183-17. 
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ningen förstår att så kan vara fallet, men det framstår ändå inte som 
orimligt att en viss förklaringsbörda läggs på lokalpolitikerna. Man 
bör inte, enligt utredningen, heller underskatta lokalbefolkningens 
kompetens och utgå från att människor inte kommer kunna skilja på 
vad kommunen har att besluta om och vad som staten exklusivt har 
att fatta beslut om.  

Utredningens bedömning är alltså att en avstyrkan har förutsätt-
ningar att gynna vindkraftsutbyggnaden något jämfört med till-
styrkan, allt annat lika.  

En modell med avstyrkan bör inte påverkas av tidsfristerna i för-
nybartdirektivet, eftersom något beslut om avstyrkan inte behöver 
fattas överhuvudtaget och alltså inte kan betraktas som ett sådant 
beslut som är nödvändigt.  

6.3 Prövning enligt plan- och bygglagen 

I utredningens direktiv tas prövning enligt plan- och bygglagen upp 
som exempel på alternativt förslag. Utredningen har därför i detta 
betänkande, främst i kapitel 3, beskrivit hur andra verksamheter 
prövas mot plan- och bygglagstiftningen och hur prövningen av 
vindkraft gick till före införandet av den kommunala tillstyrkan. I de 
möten som utredningen haft med olika aktörer har också 
framkommit att det finns ett fåtal som vill se en återgång till 
prövning med detaljplan och bygglov.26 

Det vore svårt att återgå till den ordning som gällde före inför-
andet av den kommunala tillstyrkan, eftersom även plan- och bygg-
lagstiftningen ändrats sedan dess, inte minst genom att det är en 
annan plan- och bygglag som gäller i dag än då. Viktiga ändringar 
gjordes också när överprövningsordningen för plan- och byggfrågor 
ändrades 2011 och överprövningsmöjligheterna för detaljplanebeslut 
ändrades.27 Det blir i stället fråga om att låta vindkraften prövas 
enligt plan- och bygglagstiftningen som den ser ut i dag.  

Ett av de, lagstiftningsmässigt, enklaste förslag som utredningen 
skulle kunna lägga med anledning av sina direktiv vore att avskaffa 
16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan liksom 6 kap. 2 § 
första stycket 2 plan- och byggförordningen. Då skulle nya vind-

 
26 Bl.a. LRF I möte den 28 januari 2021 och en företrädare för Kristinehamns kommun vid möte 
med SKR:s samhällsbyggnadschefsnätverk den 12 februari 2021. 
27 Prop. 2009/10:215, s. 80 ff.  
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kraftverk (utom de minsta) kräva bygglov och i vissa fall detaljplan, 
det sistnämnda om det råder stor efterfrågan på mark för bebygg-
ande i området och vindkraftverket inte kan prövas i samband med 
ansökan om bland annat bygglov. Om även 4 kap. 3 § plan- och 
bygglagen stryks och undantaget för vindkraftverk i 4 kap. 2 § första 
stycket 3 tas bort kommer vindkraftverk att fullt ut prövas på ett 
sådant sätt som hade varit fallet om ändringarna som ledde till kom-
munal tillstyrkan inte genomförts och vindkraften fått följa med in 
i nya plan- och bygglagen utan särskilda regleringar av den. En 
betydelsefull skillnad mot vad som gällde förra gången vindkraften 
omfattades av plan- och bygglagstiftningen är ändringarna från 2011 
som skulle göra att en överprövning av ett beslut om bygglov eller 
detaljplan skulle kunna prövas i samma process som ett överklagande 
av miljötillståndet.  

Med en sådan ordning kommer vindkraftverk, utom de minsta 
anläggningarna, att förutsätta bygglovsprövning och i många fall även 
detaljplan. Därutöver skulle miljötillstånd (i de flesta fall) krävas. 
Det kommunala inflytandet skulle vara starkt, såsom det är när det 
gäller de flesta andra verksamheter av motsvarande omfattning. Det 
går att diskutera om inflytandet vore större eller mindre än i dag. 
I och med att detaljplaner och bygglov kan överklagas och i och med 
att regeringen i sista hand kan framtvinga en detaljplan så minskar i 
viss utsträckning kommunens möjlighet till beslut efter fritt skön. 
Samtidigt får kommunen större möjligheter att detaljreglera vilka 
verksamheter som ska tillåtas och var, även om den möjligheten 
indirekt finns även i dag i och med att kommunen kan be projek-
tören att anpassa verksamheten för att tillstyrkan ska ges. Detalj-
planer och bygglov är i grunden mer arbetsintensiva för kommun-
erna än vad en tillstyrkansprocess kan vara, även om kommunen vid 
en detaljplaneprocess kan låta projektören göra en del av det för-
beredande arbetet. 

En övergång till prövning enligt plan- och bygglagstiftningen 
innebär ökad förutsebarhet genom kopplingen till kriterier i plan- 
och bygglagen, till översiktsplaneringen och till praxis. Känslan av 
att vara utelämnad till kommunens godtycke kan finnas kvar i viss 
utsträckning för projektörerna, i och med att kommunerna fortsatt 
bestämmer över markanvändningen och fortsatt kan låta bli att pla-
nera för vindkraft. Rättssäkerheten stärks betydligt, genom att klago-
kretsen utvidgas och överprövningens omfattning ökar. Effektivi-

211 ( 1317 )



SOU 2021:53 Andra modeller för kommunalt inflytande över vindkraftsetableringar 

117 

teten i processen sjunker dock, i och med att en detaljplaneprocess 
är tungrodd, särskilt för små kommuner.  

Något annat som talar för en återgång till prövning enligt plan- 
och bygglagstiftningen är att det då i praktiken är samma systematik 
som gäller för alla elproducerande verksamheter (med visst undantag 
för kärnkraften). Det innebär att den politiska styrningen på energi-
marknaden blir något mer homogen vilket med hänsyn till det stora 
antalet styrmedel på energimarknaden vore önskvärt. Det går att 
ifrågasätta på vilka grunder en särskild ordning ska gälla för just 
vindkraften, även om det också finns argument för det.28  

Regeringen tillsatte den 23 januari 2020 Bygglovsutredningen 
(Fi 2020:01)29 i syfte att bland annat minska antalet lovpliktiga verk-
samheter. Utredningen Rättssäker vindkraft har i sitt arbete fört 
dialog med Bygglovsutredningen. I ljuset av Bygglovsutredningens 
direktiv och förslag framstår det, även oavsett effektivitetsförsäm-
ringen och resursåtgången vid kommunerna, som olämpligt att före-
slå en återföring av den tillståndspliktiga vindkraften till plan- och 
bygglagen.  

6.4 Vindbruk i egna bindande planer  

En modell som hämtar inspiration från plan- och bygglagspröv-
ningen, men som ändå utgör en särskild reglering av vindkraften är 
att ha en modell där kommunen ska ta fram särskilda planer för 
vindkraftsutbyggnad. Planerna skulle påminna om dagens vind-
bruksplaner, som är tematiska tillägg till översiktsplanerna, men till 
skillnad från dessa vara bindande för såväl kommunen som för andra.  

Den tydligaste fördelen med en sådan modell är förutsebarheten 
och tydligheten. Det blir lätt för en projektör och för andra att se 
var kommunen tillåter vindkraft och var den inte gör det. Modellen 
bevarar ett starkt kommunalt inflytande över var vindkraft får byggas, 
vilket kan uppfattas som positivt eller negativt beroende på vem man 
frågar. 
  

 
28 T.ex. att den är nödvändig för att nå 100 procent förnybar elproduktion (utredningens di-
rektiv), att den byggs storskaligt utanför tätbebyggda områden (Länsstyrelsen i Värmlands 
län), att PBL väger tungt för kommuner (SKR:s samhällsbyggnadschefsnätverk).  
29 Dir. 2020:4. 
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En sådan modell skulle också ha nackdelar. En sådan är risken för 
att kommunerna planerar vindkraft till andra platser än där någon 
vill bygga. Kommunen kan även i dag neka att tillstyrka parker som 
vore energisystemmässigt och miljömässigt lämpliga, men det är 
åtminstone vindkraftsprojektörerna som kartlägger och bedömer 
var det alls kan vara lämpligt med vindkraft och ekonomiskt lönsamt. 
Om kommunen ska planera och inte ser till att först ordentligt 
undersöka var det kan vara aktuellt med vindkraft ur företagens syn-
punkt riskerar planeringen att motverka en energi- och miljömässigt 
klok utbyggnad av vindkraft snarare än att underlätta den. 

En annan nackdel är att kommunen antingen skulle behöva 
planera med hög detaljeringsgrad, det vill säga exempelvis inklu-
derande vindkraftverkens höjd och antal (vilket begränsar projek-
tören), eller att kommunens planering är på en översiktlig nivå. Det 
senare riskerar att leda till att kommuner i lägre grad planerar för 
vindkraft eftersom de utgår från ett värstascenario avseende höjd 
och antal. Liksom vid annan kommunal planering riskerar ett system 
med bindande vindbruksplaner också att bli tidsödande och att brista 
i flexibilitet när omständigheter i omgivningen förändras, såsom när 
påverkan från andra sidan en kommungräns förändras av en eta-
blering där.  

En modell med bindande vindbruksplaner bygger på att kom-
munen håller den uppdaterad, så att inte nya intressen har kommit 
fram eller försvunnit som gör vindkraftsutpekandena inaktuella. 
I annat fall kommer planeringen att enbart bli ett hinder för utbygg-
naden eftersom antingen ingen kommer vilja bygga, eller tillstånd 
inte kommer ges.  

Av samma skäl som angetts för tidig tillstyrkan vore det lämpligt 
med kriterier för kommunens planering i någon utsträckning. Detta 
för att bidra till förutsebarheten och rättssäkerheten, men också för 
att i viss grad råda bot på problemen som kan uppstå med en pla-
nering som inte uppfyller syftet. Liksom för andra modeller innebär 
mer detaljerade och fler kriterier en större inskränkning av det 
kommunala självstyret till förmån för det statliga inflytandet. Enligt 
utredningen skulle i vart fall kriterier om hänsyn till riksintresse-
utpekanden vara lämpliga men bättre ändå vore att hämta bedöm-
ningsgrunderna från 2 kap. plan- och bygglagen och anpassa till det 
specifika planinstrument som en bindande vindbruksplan skulle ut-
göra. På så vis används en ordning som både kommuner och andra 
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aktörer är vana vid och som säkerställer en balans mellan nationella 
och lokala intressen.  

Om och hur vindbruksplanerna skulle få överklagas är, som i 
övriga tänkbara modeller, en viktig fråga. Emot talar att översikts-
planer endast kan överklagas genom laglighetsprövning, vilket kan 
motivera samma ordning för de i viss mån likartade bindande vind-
bruksplanerna. För talar å andra sidan att beslut om detaljplan är 
överklagbara av fler och materiellt mer utförligt än en laglighets-
prövning och att den prövningsordningen lika gärna skulle kunna 
ligga till grund för överklagande av de bindande vinbruksplanerna. 
En detaljplan gäller dock bara för ett begränsat område, medan de 
bindande vindbruksplanerna lämpligen, liksom översiktsplaner, skulle 
avse en hel kommun.  

En slags hybridlösning, som berörts kort även ovan under av-
snittet om tidig tillstyrkan, är att låta kommunerna översiktsplaner 
få större betydelse såtillvida att kommunal tillstyrkan inte behövs, 
eller alltid ska ge ett positivt beslut, för de fall en planerad vind-
kraftsanläggning är förenlig med översiktsplanen. Det innebär inte 
att översiktsplanen blir bindande, lika lite som den blir bindande om 
den kommunala tillstyrkan helt tas bort, men det gör att kommunen 
uppmuntras att hålla den uppdaterad och detaljerad. Ett sådant 
förslag lägger också utredningen, se avsnitt 8.3. 
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7 Ekonomisk kompensation 

7.1 Inledning 

Utredningen har inte haft i uttryckligt uppdrag att undersöka frågan 
om ekonomisk kompensation med anledning av vindkraft. Frågan 
har dock tagits upp av många av de aktörer som utredningen haft 
möten med och hänger nära samman med frågor om lokal opinion. 
Vilka incitament som ges för att kommuner ska vara positiva till 
vindkraft påverkar också hur kommunerna planerar för vindkraft i 
sina översiktsplaner, vilket i sin tur har betydelse för hur det regel-
verk som utredningen föreslår kommer användas. Utredningen har 
därför gjort en analys av skälen för och emot ett system med eko-
nomisk kompensation och av några av de modeller som finns för 
ekonomisk ersättning till lokalsamhällen.  

7.2 Ett system för ekonomisk ersättning 

Bedömning: Ett system för ekonomisk ersättning till kommuner 
eller lokalsamhällen bör utarbetas för att kompensera dem vars 
omgivning påverkas av vindkraftsutbyggnad. 

Ett system för ekonomisk ersättning bör utarbetas även om 
det kommunala inflytandet över vindkraftsetableringar bibehålls. 

 
Det förekommer i dag, liksom före införandet av kommunal till-
styrkan, att vindkraftsprojektörer kommer överens med kommuner 
om ekonomisk ersättning i gengäld mot att kommunen tillstyrker 
att tillstånd meddelas (tidigare att de tog fram detaljplan). Vanligare 
är att projektörerna kommer överens med företrädare för de bygder 
som berörs mest av en ny etablering, exempelvis i form av bygde-
föreningar. Någon reglering för ekonomisk ersättning finns inte. 
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Vid en allt för direkt koppling mellan ersättningen och tillstyrkan 
framstår det ibland som osäkert om den ordningen är tillåten.1  

För vattenkraften gäller enligt 6 kap. 1 § vattenverksamhetslagen 
att en årlig bygdeavgift ska betalas av den som har tillstånd till verk-
samheten efter beslut av mark- och miljödomstol. Avgiftens storlek 
bestäms utifrån en tabell. Det är också möjligt att besluta om en 
fiskeavgift, om fiskevårdande åtgärder som villkor för verksamheten 
inte är lämpliga, enligt 6 kap. 5 § vattenverksamhetslagen. Den som 
lider skada av en vattenverksamhet kan därefter söka bidrag ur avgifts-
medlen vid länsstyrelsen, förutsatt att särskild ersättning för den 
skadan inte redan bestämts av mark- och miljödomstolen, enligt 4 § 
förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Utöver ersätt-
ningar till enskilda ska medlen som sätts av användas till investeringar 
för ändamål som främjar näringsliv eller service i den drabbade 
bygden, 8–9 §§ i förordningen. Ersättningsreglerna inom vatten-
rätten är gamla och fördes inte över till miljöbalken när den infördes. 
Skälen för detta berörs bara ytligt i förarbetena och anges vara att 
reglerna är detaljerade och inte har någon motsvarighet i de andra 
lagar som upphävdes och övergick i miljöbalken.2 I förarbetena till 
1983 års vattenlag (1983:291) skrev departementschefen följande.3 

Bakom de nuvarande bestämmelserna om regleringsavgift ligger den 
uppfattningen att den vinst som ett kraftverksföretag ger ofta uppkom-
mer på bekostnad av avsevärda naturförändringar i den omgivande bygden 
och olägenheter av olika slag för befolkningen och att det därför är 
rimligt att en del av denna vinst kommer bygden till godo i form av 
avgiftsmedel. Detta synsätt har enligt min mening alltjämt fog för sig. 
De betydande belopp som varje år kommer in i form av reglerings-
avgifter utgör en betydelsefull kompensation för de bygder som utsätts 
för sådana allmänna olägenheter som en vattenkraftutbyggnad medför. 

Att även vindkraften medför olägenheter för lokalbefolkningen är 
enligt utredningen En rättssäker vindkraftsprövning självklart. Miljö-
balken är inte så utformad att all negativ påverkan på omgivningen 
måste undvikas för att ett tillstånd ska ges, utan så att tillstånd ska 
ges om intrången kan accepteras vid en avvägning mot bland annat 
de allmänna hänsynsreglerna och mellan olika intressen.4 Regler om 
ekonomisk ersättning motsvarande bygdeavgifterna finns inte i 

 
1 NV rapport 6769, s. 60 f. 
2 Prop. 1997/98:45 del I, s. 515, resp. SOU 1996:103 del I, s. 579.  
3 Prop. 1981/82:130, s. 178. 
4 Jfr prop. 1997/98:45 del I, s. 7 ff. 
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miljöbalken, utan enbart regler om skadeståndsanspråk och om att 
ett tillståndsbeslut kan förenas med villkor om att kompensera intrång 
i allmänna intressen (31–32 kap. respektive 16 kap. 9 § första st. 3).5 
Det finns också särskilda bestämmelser om kompensationsåtgärder 
i vissa fall, såsom kopplat till ingrepp i Natura 2000-områden, 7 kap. 
29 § miljöbalken, men det avser kompensation av miljöer. 

Det är svårt att med säkerhet identifiera och värdera fördelarna 
med en vindkraftsetablering för kommunen och dess invånare. 
Markägarnas arrendeintäkter för att upplåta mark till vindkraft, i de 
fall markägarna är människor som bor i kommunen, kan sägas bidra 
till lokalsamhället. Antalet arbetstillfällen, i synnerhet lokala, som 
erbjuds är förhållandevis få och i huvudsak koncentrerade till bygg-
nationsfasen.6 Vindkraftsverksamheten som sådan ger normalt inte 
kommunen några direkta skatteintäkter och för dem som bor och 
vistas nära en vindkraftpark förändras livsmiljön. Däremot kan vind-
kraftsetableringar bidra med indirekta intäktskällor för kommuninvå-
narna och kommunen i form av kringtjänster med mera.7 Ett särfall, 
där kommunen kan dra stor ekonomisk nytta av en vindkraftsetabler-
ing, är om kommunen äger marken dit vindkraften planeras. Arren-
deavgifterna kan vara betydande för i synnerhet en mindre kommun.8 
För dem som bor i vindkraftstäta delar av landet och i synnerhet nära 
vindkraftparker kan det framstå som orättvist att deras närmiljö 
exploateras för att producera el som behövs i en helt annan del av 
landet och det kan uppstå en negativ ekonomisk påverkan på vissa 
branscher såsom turism och rennäring.9 Dagens oreglerade modell 
innebär vidare att den eventuella ekonomiska ersättning som lo-
kalsamhället får är beroende av hur goda förhandlare lokalsamhällets 
representanter är, vilket framstår som en olämplig ordning: ersätt-
ningens storlek borde snarare kopplas till intrångets storlek eller an-
läggningens intäkter.  
  

 
5 Se t.ex. MÖD 2005:5. 
6 Aldieri m.fl., Wind Power and Job Creation, Sustainability 12(1), 2020. Större parker ger 
normalt fler arbetstillfällen men färre arbetstillfällen i förhållande till installerad effekt.  
7 Persson/Fernquist, s. 33 f. och där nämnda verk.  
8 I Malung-Sälens kommun gick kommunen emot utslaget i en folkomröstning och tillstyrkte 
en vindkraftpark som enligt kommunalrådet skulle ge arrendeintäkter motsvarande en skatte-
höjning med 30 öre, Politikerna väljer att gå emot folkomröstningen kring vindkraftsparken, Falu 
Kuriren den 26 januari 2021. 
9 Persson/Fernquist, t.ex. ss. 33 f. och 52. 
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Energimyndighetens och Naturvårdsverkets gemensamma strategi 
för en hållbar vindkraftsutbyggnad tar också upp behovet av att stärka 
den lokala nyttan av vindkraft och föreslår att frågan ska utredas vidare.  

Ekonomisk ersättning till berörda kommuner och lokalsamhällen 
är på sikt en viktig insats för en fortsatt utbyggnad av vindkraft. Det 
finns därför, enligt utredningen, starka skäl att utarbeta ett system 
som ger kommunen eller lokalsamhällena närmast vindkraftsetable-
ringar, helst båda två, ekonomisk ersättning. Det kan också bidra till 
en mer positiv lokal opinion, vilket skulle göra både en eventuell 
tillstyrkansprocess som tillståndsprocessen effektivare. En sådan 
ersättning kan göra att människor känner sig mindre förbisedda eller 
överkörda av statsmakterna, varför det i någon mån också är en 
demokratifråga. En i författning reglerad ersättningsmodell ligger 
vidare i linje med utredningens utgångspunkter om att öka förutse-
barhet och rättssäkerhet i vindkraftsprövningen.  

Olika ersättningsmodeller finns i våra nordiska grannländer, vilket 
antagligen påverkar opinionen positivt där.10 Det blir också svårare 
för en kommun att motarbeta en ny vindkraftpark om de styrande i 
kommunen måste förklara för kommunmedlemmarna varför den 
inte vill tillåta en ny inkomstkälla. En risk som måste beaktas vid 
utformandet av ett ersättningssystem är emellertid att den lokala opi-
nionen eller sammanhållningen kan splittras om ersättningen godtas 
av för få.11 En annan risk av samma karaktär är att den ekonomiska 
ersättningen får en negativ effekt på vindkraftsopinionen därför att 
en upplevelse av att acceptera vindkraft för det allmännas bästa byts 
ut mot en ekonomisk transaktion.12 För att undvika den effekten 
förefaller det vara viktigt att den ekonomiska ersättningen inte går 
till de enskilda drabbade personerna, utan till lokalsamhället i någon 
form,13 och att den ekonomiska ersättningen inte utformas så att det 
uppfattas som om vindkraftsprojektören köper lokalbefolkningen.14  

En annan aspekt är att en ekonomisk ersättning kommer att kosta 
pengar för någon och beroende på vem så får systemet olika effekter. 

 
10 Darpö ELJ, s. 59–79. 
11 I Svartnäs ledde olika syn kring en bygdepeng till att den lokala intresseföreningen splittrades 
och dess vindkraftskritiska del bildade en ny förening som uppgick i den vindkraftskritiska 
föreningen Svenskt Landskapsskydd, jfr Wiking, Carl, Vindkraftens påverkan på lokalsamhället 
– En fallstudie, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, 2011, passim. 
12 Frey, Bruno S. och Oberholzer-Gee, Felix, The Cost of Price Incentives: An Empirical Ana-
lysis of Motivation Crowding-Out, The American Economic Review, 1997:87, s. 746 ff.  
13 Simora m.fl., Does financial compensation increase the acceptance of power lines? Evidence from 
Germany, Ruhr Economic Papers, Nr. 742, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, 2018. 
14 Liljenfeldt/Mels, s. 347. 
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Om fastighetsskatten görs kommunal, vilket ibland föreslås, kan 
man se det som att medlen tas ur statsbudgeten. Om inte kommun-
ernas intäkter i form av statsbidrag minskas i samma utsträckning 
kommer utrymmet i statsbudgeten därför att minska. Det handlar 
dock inte om några stora summor i sammanhanget (se strax nedan). 
Om i stället ekonomisk ersättning ska betalas av vindkraftsopera-
tören påverkar det kostnaden för att producera vindkraftsel, vilket 
dels påverkar vindkraftens konkurrenskraft, dels kan påverka elpriset. 
Å andra sidan utgår ofta redan i dag informell bygdepeng, varför det 
inte är säkert att det skulle bli någon skillnad. Och om förändrad 
opinion ger större tillgänglighet till bättre vindlägen så kan det kom-
pensera för kostnaderna för en bygdepeng. Ett system som bygger 
på fastighetsskatten skulle tvärtom kunna öka konkurrenskraften 
och sänka elpriset, eftersom vindkraftsoperatörerna betalar skatten 
redan i dag, men om den görs kommunal kanske de anser sig kunna 
minska eller upphöra med de informella bygdepengarna.  

Om man enbart ser till ett behov av att öka utbyggnaden av 
vindkraft, framför allt i kommuner i södra Sverige som hittills varit 
mer skeptiska till vindkraft, skulle en ekonomisk ersättning enbart 
för ny vindkraft vara det rimligaste. Det skulle emellertid enligt ut-
redningen framstå som mycket orättvist för de kommuner och lokal-
invånare som redan godtagit mycket vindkraft, vilket också på sikt 
skulle kunna slå tillbaka genom en sänkt acceptans för vindkraft i de 
delarna av landet. Utredningens bedömning är därför att ersättnings-
modellen bör inkludera såväl befintlig som ny vindkraft. Det är möj-
ligt att praktiska skäl talar för att systemen ska se något olika ut för 
befintlig och ny vindkraft, till exempel för att ersättningsnivån lämp-
ligen bestäms i ett tillståndsbeslut och något sådant inte fattas för 
befintlig vindkraft. En sådan svårighet talar å andra sidan i sin tur för 
en modell som inte hänger samman med tillståndsprocessen. 

Ett ersättningssystem skulle kunna utformas på flera olika sätt. 
En möjlighet är alltså att låta fastighetsskatten som betalas för vind-
kraftsfastigheter gå till kommunerna i stället för till staten.15 En annan 
möjlighet vore att baserat på exempelvis installerad effekt eller pro-
ducerad el ha en viss årlig avgift som ska betalas till kommunen eller 
till någon av tillståndsmyndigheten utpekad företrädare för lokala 

 
15 Ett sådant förslag stöds av bland annat organisationen Svensk Vindenergi, 
svenskvindenergi.org/komm-fran-oss/bra-forslag-overfor-vindkraftens-fastighetsskatt-till-
kommunerna, hämtad den 30 december 2020. 
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intressen (såsom en bygdeförening), det vill säga ett system inspi-
rerat av vattenkraftens bygdeavgifter. Det är också en modell som 
förekommer för de informella bygdepengarna som finns i dag.16 En 
företrädare för lokala intressen, exempelvis en bygdeförening, kan 
vara lämpligare mottagare än kommunen eftersom den kan åtnjuta 
högt lokalt förtroende och vara väl förankrad i den bygd där vind-
kraften ska uppföras. Å andra sidan kan en kommun vara lämpligare 
eftersom det, särskilt över tid, kan blir mycket pengar att hantera för 
en liten förening. En medelväg, med en viss andel av medlen till 
kommunen och en viss andel till lokala föreningar vore förstås också 
möjlig. Att däremot ge pengar till enskilda framstår som en sämre 
idé, eftersom det kan påverka den lokala opinionen negativt.  

Hur stor ersättningsnivån skulle vara är en annan svår fråga. De 
frivilliga bygdepengar som förekommer i Sverige i dag ligger i regel 
mellan 0,2 och 0,5 procent av bruttointäkterna, medan de reglerade 
nivåerna i Norge motsvarar närmare två procent och i Tyskland när-
mare fyra procent.17 I Finland bestäms fastighetsskatten av kom-
munerna och skatten tillfaller också dem. För kraftverk får skatten 
vara högst 3,1 procent av fastighetens värde.18 Omräknat motsvarar 
det ungefär i snitt 1,59 euro per megawattimme över ett verks livstid 
(värdet sjunker över tid).19 Den svenska fastighetsskatten för vind-
kraft är som utgångspunkt 0,2 procent av taxeringsvärdet, 3 § lagen 
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt, men blir 0,5 procent om skill-
naden mot 0,5 procent annars skulle överstiga gränsen för stöd av 
mindre betydelse enligt EU:s statsstödsregelverk.20 En fastighets-
skatt om 0,2 procent av taxeringsvärdet motsvarar ungefär 4 kronor 
per megawattimme.21 Värdet beror dock mycket på vad taxerings-
värdet bestämts till vid den senaste fastighetstaxeringen.22 Den totala 

 
16 Ett exempel är föreningen Vårvind i Malå kommun, som beskrivit sin verksamhet för utred-
ningen den 2 februari 2021. 
17 Persson/Fernquist, s. 60 ff.  
18 Fastighetsskattelag, 20.7.1992/654, 3 kap. 11 och 14 §§.  
19 RP 169/2020 rd, s. 10. Syftet med införandet av de i propositionen föreslagna ändringarna 
var att den havsbaserade vindkraften skulle få samma kostnad per MWh som den landbaserade 
vindkraften, trots andra beräkningsgrunder.  
20 HFD, mål nr 3873-18. 
21 Edfeldt, Eva och Damsgaard, Niclas (Sweco), Skatter och subventioner vid elproduktion – En 
specialstudie, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Stockholm, 2015, s. 6. 
22 Så sjönk t.ex. det totala taxeringsvärdet (och skatten) med mer än 40 procent från 2018 till 
2019, SCB (2020). 
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statliga intäkten från vindkraftens fastighetskatt 2019 var uppskatt-
ningsvis 108 miljoner kronor.23 

Att utforma ett ersättningssystem kan vara en komplicerad sak 
och det ryms inte inom ramen för denna utredning. Utredningen 
anser att ett ersättningssystem bör införas oavsett vilka förändringar 
som görs avseende den kommunala tillstyrkan, eftersom frågan om 
lokal (och på sikt nationell) opinion och rättviseaspekterna utgör 
tillräckligt starka skäl. 

 

 
23 Uppgift från Skatteverket till utredningen den 25 januari 2021. Det exakta utfallet är svårt 
att bestämma eftersom vindkraften inte särredovisas helt och hållet.  
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8 Utredningens förslag 
och överväganden 

8.1 Inledning 

Utredningens uppdrag är väl avgränsat av direktiven och består av 
att se över vad som i dag är en enda bestämmelse i miljöbalken. Att 
samla förslag och överväganden i ett enda kapitel i betänkandet är 
därför enligt utredningen lämpligt och bidrar till en tydlighet för 
läsaren. I detta kapitel finns samtliga förslag som utredningen lägger 
och övervägandena för dem.  

8.2 Kommunernas inflytande över lokaliseringen 
av vindkraft bibehålls 

Förslag: Kommunerna ska ta ställning till varje etablering av till-
ståndspliktig vindkraft genom ett beslut om lokaliseringsbesked. 
Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller nega-
tivt (avstyrkan).  

En ansökan om tillstånd ska innehålla det lokaliseringsbesked 
kommunen avgett och ett negativt lokaliseringsbesked ska utgöra 
hinder för att ta upp en ansökan om tillstånd till prövning.  

 
Kommunerna har ett grundlagsskyddat självstyre som bland annat 
innefattar det huvudsakliga ansvaret för att bestämma hur mark och 
vatten i kommunen ska användas. För tillståndspliktiga vindkrafts-
anläggningar säkerställs kommunens inflytande i dag genom att till-
stånd inte får ges till en vindkraftsanläggning om inte kommunen 
där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det.  
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Utredningen En rättssäker vindkraftsprövning anser att kom-
munerna bör behålla ett starkt inflytande över om vindkraft kan 
byggas i kommunen, var den förläggs och i några avseenden också 
hur den utformas. Vindkraftsanläggningar kan ha en stor påverkan 
på sin omgivning och därmed på möjligheterna att använda mark för 
vissa ändamål även på förhållandevis långa avstånd från själva vind-
kraftsanläggningen. Att minska det lokala inflytandet över var vind-
kraft byggs skulle också riskera att den allmänna vindkraftsopinionen 
på sikt blir negativ.  

Mot utredningens slutsats i denna del har under utredningens 
gång framförts invändningen att vindkraften genom förslagen be-
håller en särställning bland tillståndspliktiga verksamheter. Under 
utredningens arbete har olika aktörer också påtalat att utredningens 
förslag inte säkerställer att mer vindkraft byggs, eftersom kom-
muner fortsatt kan stoppa etablering av vindkraftsanläggningar. Vad 
gäller den första invändningen så stämmer den enligt utredningen 
bara delvis. Vindkraften behåller en särskild reglering, men det finns 
inte i dag någon sammanhängande och enhetlig reglering av elpro-
ducerande verksamheter (se avsnitt 3.5) varför det inte är så att vind-
kraften ensam är särreglerad. Kommunernas inflytande blir visser-
ligen fortsatt större för vindkraften än för andra verksamheter som 
byggs utanför detaljplanelagt område, men det är enligt utredningen 
motiverat av den särskilda påverkan på användningen av mark och 
vatten i kommunen som vindkraften har och att vindkraften står 
inför en stor utbyggnad. Vad gäller invändningen att utredningens 
förslag inte säkerställer att mer vindkraft byggs så stämmer den i så 
mening att utredningen inte haft i uppdrag att öka vindkraftsutbygg-
naden, utan att skapa större förutsebarhet och ökad rättssäkerhet för 
den utbyggnad som sker och att förslagen därför inte i och för sig 
syftar till att öka utbyggnadstakten. Utredningen bedömer emeller-
tid trots det att utbyggnaden av vindkraft kommer att gynnas av ut-
redningens förslag (se avsnitt 9.2.5).  

Det finns betydande brister i dagens modell för kommunalt in-
flytande och utredningen föreslår därför en ny modell som enligt vad 
som framgår nedan förbättrar förutsättningarna för såväl projektörer 
som för kommunmedlemmar och i viss mån även för kommunerna.  
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Lokaliseringsbesked 

För att säkerställa att politiskt ansvar kan utkrävas för ett beslut och 
att besluten i vissa fall kan bedömas av en överprövningsmyndighet, 
bör det enligt utredningen införas ett krav på att kommunen i varje 
enskilt fall fattar ett aktivt beslut om lokaliseringsbesked för en 
planerad tillståndspliktig vindkraftsanläggning. Frivilliga tillstånds-
ansökningar enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken bör enligt utredningen 
inte omfattas, eftersom sådana vindkraftsanläggningar inte har en 
sådan påverkan på den kommunala markanvändningen att det är 
motiverat med ett lokaliseringsbesked. Detta innebär att vissa vind-
kraftsanläggningar vare sig kommer kräva bygglov eller lokaliserings-
besked, eftersom plan- och byggförordningen undantar vindkraft 
som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken från bygglovsplikt. Det 
kan enligt utredningen därför finnas anledning att se över regler-
ingen i plan- och byggförordningen.  

Ett beslut om lokaliseringsbesked ska vara positivt (tillstyrkan) 
eller negativt (avstyrkan). Att kommunen i varje enskilt fall måste ta 
aktiv ställning till en planerad vindkraftpark har också fördelen att 
det inte blir möjligt att låta en förfrågan ligga obehandlad.  

En ansökan om tillstånd för en vindkraftsanläggning ska inte vara 
komplett utan att den innehåller ett lokaliseringsbesked. En ansökan 
som saknar lokaliseringsbesked ska inte tas upp till prövning av 
tillståndsmyndigheten. Om lokaliseringsbeskedet är negativt (av-
styrkan) ska också det innebära hinder för att ta upp ansökan till 
prövning, vilket i praktiken kommer leda till att projektörer inte har 
anledning att driva vidare ett projekt där kommunen avstyrkt lokali-
seringen. Detta fyller flera syften. Det innebär att tillståndsmyndig-
heten inte behöver lägga tid på att i onödan hantera ett ärende som 
kommunen inte har för avsikt att godta, något som ibland sker i dag. 
Det innebär också att projektören får ett tidigt och tydligt besked 
om vad som gäller. 

Lokaliseringsbeskedet som sådant saknar självständig rättsverkan. 
Ett lokaliseringsbesked ska behövas för att kunna ansöka om till-
stånd för vindkraftsanläggningar, men beskedet har ingen påverkan 
på den kommunala planeringen eller på exempelvis bygglovspröv-
ningar eller tillståndsprövningar i övrigt. Om en ansökan om bygg-
lov kommer in som påverkar den planerade vindkraftsanläggningen 
så ska bygglovet prövas utan hänsyn till om något lokaliserings-
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besked avgetts för området eller inte. Lokaliseringsbesked påminner 
i det avseendet om nätkoncessioner för linje enligt ellagen som ger 
en rätt att uppföra och driva en elledning, men som inte hindrar en 
ledning från att förbjudas med stöd av annan lagstiftning som exem-
pelvis miljöbalken.1 

Att positivt lokaliseringsbesked har meddelats för ett projekt inom 
ett visst område hindrar inte heller att ett annat projekt får positivt 
lokaliseringsbesked för samma område. Om flera projektörer fått 
lokaliseringsbesked för samma område kommer det vara den som 
kan ordna med markavtal och tillstånd som får bygga.  

Det är i sammanhanget viktigt att notera att lokaliseringsbe-
skedet inte är en del av det egentliga tillståndsförfarandet utan ett 
beslut, likt beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § 
miljöbalken, som i vissa fall måste fattas för att en ansökan ska kunna 
tas upp till prövning och för att ansökan ska vara komplett. Det är 
vidare projektören som initierar den särskilda tidsfrist som kom-
munen har för sitt beslut (se avsnitt 8.5), och samråd och andra 
förberedande arbeten enligt miljöbalken kan fortlöpa parallellt. 
Beslutet är inte att betrakta som ett tillstånd eller ett tillåtlighets-
beslut, utan som ett besked från kommunen om den kommunala 
planeringen. Utredningens bedömning är därför att beslutet och 
processen kring det inte faller in under förnybartdirektivets art. 16 
om tidsfrister. Som en jämförelse föreslår Regeringskansliet i sin 
promemoria om genomförande av de aktuella artiklarna i förnybart-
direktivet inte att kommunala planprocesser eller beslut om betyd-
ande miljöpåverkan ska omfattas av tidsfristerna och Regerings-
kansliet tycks inte heller anse att dagens kommunala tillstyrkan 
omfattas av tidsfristerna.2 Även i Finland, som hunnit längre med 
sitt genomförande av direktivet, undantas såväl planläggningsfrågor 
som den kommunala tillstyrkan som finns för större elledningar.3 
Den danska regeringen resonerar i förarbetena till genomförandet 
om att kommunala beslut om planer och liknande instrument inte 
ska omfattas av tidsfristerna, trots att de utgör förutsättningar för 
en tillståndsprocess. Även en form av förundersökningstillstånd 

 
1 Se t.ex. MMÖD:s dom i mål nr M 3373-18. Nätkoncessionen har viss begränsad ytterligare 
rättslig betydelse, främst kopplat till ledningsrättsinstitutet.  
2 PM tidsfrister I-dep. 
3 RP 187/2020 rd, s. 35 ff., lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfar-
anden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi (1145/2020) och elmark-
nadslag (9.8.2013/588) 17 §. 
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undantas, med motiveringen att den enbart är en förutsättning för 
att sedan kunna söka tillstånd.4  

8.3 Förutsebarheten stärks genom att 
översiktsplanernas vikt blir större 

Förslag: Kommunen ska som huvudregel avge positivt lokali-
seringsbesked (tillstyrkan) för vindkraftsanläggningar som är 
förenliga med en aktuell översiktsplan.  

Om kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en ny över-
siktsplan och den planerade vindkraftsanläggningen uppenbar-
ligen inte skulle vara förenlig med den nya översiktsplanen ska 
inte kommunen behöva tillstyrka anläggningen.  

Om en etablering inte är förenlig med översiktsplanen får 
kommunen meddela positivt eller negativt lokaliseringsbesked. 

 
Utredningen ska enligt sina direktiv komma med förslag som ger en 
ökad förutsebarhet vid miljöprövning av vindkraft. I dag kan kom-
munerna utan någon koppling till sina egna plandokument fatta 
beslut att tillstyrka eller inte tillstyrka en vindkraftsanläggning. Det 
går inte att med säkerhet veta var ett projekt kan initieras baserat på 
vad kommunerna tidigare uttalat eller hur kommunerna planerat. 
Med dagens regelverk finns en risk att projektörer satsar mycket tid 
och stora resurser på att driva projekt som det redan från början varit 
utsiktslöst att få tillstyrkan och därmed tillstånd för. För kommun-
medlemmar finns heller inget sätt att veta vad kommunen kommer 
att besluta. Det är enligt utredningen inte orimligt att processen är 
förenad med ett visst mått av osäkerhet, på samma sätt som utfallet 
av tillståndsprocessen inte är helt förutsägbart. En process där alla 
aktörer redan på förhand sitter på all nödvändig information och kan 
förutse alla utfall förutsätter mycket omfattande förberedelsearbeten 
på nationell nivå, vilket knappast skulle vara effektivt. Det är dock 
önskvärt att processen är så förutsebar som den kan vara, utan att 
göra för stora avkall på kommunens självstyre, på effektiviteten eller 
orsaka för stora kostnader.  

 
4 Lovforslag nr L 148, Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, 
biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love, s. 15. 
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Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Översiktsplaner tas fram efter samråd med bland 
annat kommuninvånarna och granskas av länsstyrelsen. Översikts-
planer får därför anses vara demokratiskt förankrade och represen-
tera den kommunala viljan när det gäller användning av mark och 
vatten i kommunen. Översiktsplanerna ska aktualitetsprövas varje 
mandatperiod. Det finns möjlighet att göra ändringar i översikts-
planen avseende geografiska områden eller särskilda ändamål utan att 
ändra hela planen. Sådana ändringar kan göras som så kallade tema-
tiska tillägg, exempelvis som de vindbruksplaner som många kom-
muner har tagit fram. Tilläggen kan vara förhållandevis detaljerade 
och kan exempelvis ange den högsta höjd som kommunen bedömer 
är lämplig för vindkraftverk inom ett visst område.  

Utredningen anser att det är rimligt att kommunen som huvud-
regel inte ska få avge negativt lokaliseringsbesked avseende en vind-
kraftsanläggning som är förenlig med översiktsplanen. En sådan ord-
ning uppmuntrar kommunerna att se till att översiktsplanerna är väl 
uppdaterade och så detaljerade som kommunerna vill att de ska vara. 
Projektörer och kommunmedlemmar kan också på så sätt förutse 
och lita på att om ett projekt utformas på visst sätt så kommer det 
inte att hindras från att söka tillstånd av kommunen. Om däremot 
ett projekt är tänkt att utföras på en plats som inte är utpekad som 
lämplig för vindkraft eller på ett sätt som inte är förenligt med plan-
beskrivningen så kommer kommunen vara i princip helt fri att med-
dela positivt eller negativt lokaliseringsbesked. En projektör kommer 
alltså att vara oförhindrad att begära lokaliseringsbesked även för 
platser eller i utföranden som inte är förenlig med översiktsplanen. 
En tidig dialog med kommunen blir då sannolikt av stor betydelse 
för att kommunen ska tillstyrka projektet.  

Att använda sig av översiktsplanen som grund för kommunens 
ställningstagande leder förutom till en ökad förutsebarhet också till 
en långsiktighet för inblandade aktörer och enligt utredningens be-
dömning i många fall sannolikt till en större acceptans för kom-
munens beslut. Kommunens beslut kommer att vara i överensstäm-
melse med den sedan tidigare demokratiskt förankrade och antagna 
översiktsplanen. Givetvis kan det ändå finnas bristande acceptans 
hos särskilt de närboende som kanske inte engagerat sig i översikts-
planearbete eller som engagerat sig men inte fått sin vilja igenom. 
Dessa kommer dock, i den mån det lämnas in en ansökan för pro-
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jektet, att kunna uttrycka sin kritik i miljöbalksprövningen. Utred-
ningens bedömning är vidare att användningen av det väletablerade 
instrumentet översiktsplan gör det enkelt för kommuner att planera 
för vindkraft och att i de enskilda fallen fatta beslut om lokali-
seringsbesked. Det bidrar också till att tydliggöra vad det är kom-
munen bör ta ställning till, nämligen hur den planerade vindkrafts-
anläggningen påverkar mark- och vattenanvändningen i kommunen.  
Begreppet ”förenlig med översiktsplan” innebär här att det fram-

går tydligt av översiktsplanen att ett område av kommunen bedömts 
som lämpligt för vindkraft. Däremot ska inte andra typer av begräns-
ningar eller förutsättningar omfattas. Det är också möjligt att en 
kommun planerar på ett omvänt sätt, och förklarar att alla områden 
som inte pekats ut som olämpliga är lämpliga. Att ett område inte 
avsatts för någon särskild användning ska däremot inte förstås som 
tillräckligt för att uppfylla kravet på att ett projekt är förenligt med 
översiktsplanen. Utredningen eftersträvar med sina förslag i den här 
delen framför allt tydlighet. Om det är otydligt om en anläggning är 
förenlig med den markanvändning som kommunen avsett i över-
siktsplanen eller inte bör kommunens bedömning av saken i de allra 
flesta fall vara den som gäller. Det framgår tydligt av den nya lagen 
om lokaliseringsbesked att det endast är förenligheten med avseende 
på lämplig mark- och vattenanvändning, i snäv mening, som kom-
munen ska bedöma. Den enskilda vindkraftsanläggningens påverkan 
på exempelvis naturmiljön i området är i inte något som ska omfattas 
av kommunens ställningstagande och alltså inte kunna ligga till grund 
för ett negativt lokaliseringsbesked. Den påverkan prövas i stället 
inom ramen för tillståndsprövningen, förutsatt att kommunen av-
gett positivt lokaliseringsbesked.  

En översiktsplan blir enligt plan- och bygglagen inaktuell om den 
inte aktualitetsprövats enligt 3 kap. 25 § plan- och bygglagen eller en 
ny översiktsplan tas fram. En inaktuell översiktsplan tjänar inte som 
vägledning vid tillståndsprövning och den bör därför inte heller 
kunna ligga till grund för en bedömning om lokaliseringsbesked.  

Utredningen bedömer dock att det inte enbart är mark- och 
vattenanvändningen i sin allra snävaste betydelse som kommunerna 
bör få bedöma. Vindkraftverkens höjd och antal är så viktiga för 
påverkan på hur marken i ett stort område omkring anläggningen 
kan användas att det är rimligt att kommunerna får bedöma dem. 
Om det framgår redan av kommunens översiktsplan att en viss höjd 
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anses lämplig i kommunen eller på en viss plats bör i de allra flesta 
fall anläggningar som inte överstiger den höjden inte få avstyrkas 
med hänvisning till höjden. Om kommunen inte har angett någon 
högsta lämplig höjd i översiktsplanen, eller om den höjden överstigs, 
får kommunen ta ställning till lämpligheten av en viss höjd på en viss 
plats när en begäran om lokaliseringsbesked kommer in.  

Det bör enligt utredningen också, trots vad som sagts ovan, 
finnas möjlighet för kommunen att i vissa sällsynta fall meddela 
negativt lokaliseringsbesked även för en anläggning som är förenlig 
med en aktuell översiktsplan och där höjden och antalet är lämpliga 
på platsen. Det ska krävas särskilda skäl för det som kommunen inte 
kunnat förutse när planen antogs. Ett exempel på särskilt skäl kan 
vara omständigheter på andra sidan en nationsgräns som kommunen 
inte kunnat påverka eller förutse och som har en sådan betydande 
inverkan på markanvändningen i kommunen i fråga att det finns 
anledning att avstyrka en ny anläggning på platsen för att kommunen 
behöver få invänta beslutet i grannlandet. Det kan däremot inte, 
enligt utredningen, bli fråga om att hänvisa till exempelvis natur-
miljövärden eller andra frågor som hör till tillståndsprövningen en-
ligt miljöbalken. Tröskeln för kommunen att lämna negativt besked 
för anläggningar som är förenliga med översiktsplanen ska oavsett 
skäl vara hög. 

Kommunen ska som huvudregel vara bunden till den översikts-
plan som gäller när begäran om lokaliseringsbesked lämnas in. Med 
hänsyn till hur stora och långdragna processer det är att ta fram nya 
översiktsplaner eller att ändra i dem är det dock, enligt utredningen, 
rimligt att även en påbörjad översiktsplan i vissa fall ska kunna ligga 
till grund för kommunens beslut. Det blir annars en väl stor fördröj-
ning i det genomslag som kommunmedlemmarna förväntat sig bero-
ende på valresultatet i kommunen och det finns också en risk att 
kommunerna blir onödigt försiktiga när de planerar för vindkraft i 
sina översiktsplaner. Om arbetet med en ny eller ändrad översikts-
plan påbörjats, och det är uppenbart att en vindkraftsanläggning inte 
vore förenlig med den nya planen, bör därför kommunen inte vara 
tvungen att tillstyrka projektet även om begäran är förenlig med den 
gällande översiktsplanen. Det är varken nödvändigt eller lämpligt att 
reglera vad som avses med ”påbörjat” i detta sammanhang, eftersom 
enskilda kommuners processer kan variera och översiktsplanen som 
sådan inte är formbunden. Inriktningen för en ny översiktsplan står 
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klar förhållandevis tidigt, men ändringar förekommer förstås under 
arbetets gång. För att inte vilken typ av åsiktsyttring som helst ska 
kunna förstås som att arbete med ny eller ändrad översiktsplan på-
börjats ska det framgå av aktuell bestämmelse att det ska vara mycket 
sannolikt att arbetet leder till att översiktsplanen antas. Häri ligger 
en bedömning av dels hur långt arbetet fortskridit, dels om ändring-
arna, i vart fall i de delar som rör de aktuella vindkraftsplanerna, har 
förutsättningar att vinna stöd i kommunen vid beslut. Det ska inte 
vara möjligt att hänvisa till arbete som påbörjats efter det att en 
begäran om lokaliseringsbesked lämnats in.  

Vad gäller hänvisning till att lagstiftningen är ny bör den särskilda 
grunden för att neka tillstyrkan av en anläggning som är förenlig med 
översiktsplanen bara kunna åberopas under en förhållandevis kort 
tid efter det att lagstiftningen trätt i kraft. Kommunerna som be-
dömer det vara nödvändigt har möjligheten att anta en planerings-
strategi enligt 3 kap. 23 § plan- och bygglagen med innebörden att 
de delar av översiktsplanen som omfattar vindkraft förklaras inaktu-
ella, i väntan på en mer omfattande översyn av översiktsplanen.  

Om det är så att kommuner inte vill ha vindkraft över en viss höjd 
så ankommer det på branschen, staten eller andra aktörer som vill att 
det ska byggas mer vindkraft att lyfta fram eller öka de lokala nyttor 
som vindkraften medför, eller att minska den negativa påverkan som 
vindkraftsanläggningarna medför. Lokala nyttor kan exempelvis ökas 
genom införande av ett reglerat system för ekonomisk ersättning, 
vilket utredningen i kapitel 7 bedömer vore lämpligt.  

Utöver frågor om effekterna på utbyggnaden av vindkraft har 
under arbetets gång synpunkter framförts mot utredningens förslag 
att använda översiktsplanerna på det sätt som utredningen nu före-
slår. Kritiken har sett olika ut men kan i huvudsak delas upp i två 
delar. Den ena delen består i kritik mot användandet av översikts-
planen som hinder för kommunal avstyrkan eftersom vissa aktörer 
ser en risk för spridningseffekter till andra verksamheter. Den andra 
delen av kritiken består i att översiktsplanen på detta sätt görs bind-
ande på ett olämpligt sätt. Gemensamt för flera av de aktörer som 
ifrågasatt utredningens förslag i denna del är att de föreslår använd-
andet av någon form av kriterier för kommunens bedömning i stället.  

Vad gäller spridningseffekterna ser utredningen inga större risker. 
Vindkraften har i dag en undermåligt fungerande särskild reglering 
med kommunal tillstyrkan och utredningen föreslår en annan sär-
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skild reglering. Vindkraften är i i dag och under överskådlig tid unik 
vad gäller utbyggnadstryck, antal etableringsplatser och omgivnings-
påverkan. Det är svårt att se vad det skulle vara för typ av verksam-
het, som inte redan är underställd bygglovs- eller detaljplanekrav, 
som skulle kunna komma i fråga för den typ av kommunalt inflyt-
ande som utredningen föreslår för vindkraften.  

Utredningen delar heller inte bilden av att översiktsplanen görs 
bindande. Att översiktsplanen i viss utsträckning görs styrande för 
kommunen själv är inte en ny tanke i lagstiftningen. Det påminner 
om situationen när en kommun vill fatta beslut om detaljplan som 
inte är förenlig med översiktsplanen. I sådana fall måste kommunen 
använda ett utökat planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygg-
lagen. Lokaliseringsbeskedet ska vidare enbart vara ett formellt krav 
för att kunna få sin ansökan om tillstånd till en vindkraftsanläggning 
prövad och det har ingen annan betydelse eller verkan. Enligt utred-
ningens förslag hindras kommunen endast från att avstyrka vind-
kraftsprojekt i de fall kommunen redan planerat för vindkraft i sin 
översiktsplan. Kommunens möjlighet att motarbeta eller motsätta 
sig den tillstyrkta anläggningen i tillståndsprocessen påverkas inte av 
utredningens förslag. Kommunen är också oförhindrad att låta bli 
att planera för vindkraft, och på så sätt få bedöma alla projekt enskilt.  

Vad gäller att föreskriva kriterier för kommunens bedömning 
i stället för att koppla beslutet till översiktsplanen har utredningen 
bedömt det vara en lösning som inte är gångbar. De flesta som 
utredningen talat med, och även utredningen själv, menar att det 
vore bra om kommunerna i sitt beslut om lokaliseringsbesked endast 
tog hänsyn till övergripande markanvändningsfrågor och inte till 
sådant som exempelvis artskyddsfrågor. Genom kopplingen till över-
siktsplanen, som ju är till för att planera användningen av mark och 
vatten översiktligt, anser utredningen att en sådan ordning kan upp-
nås. Det är mycket svårt att se vad för typ av kriterier för kom-
munens beslut som skulle kunna ställas upp för att på samma gång 
avgränsa markanvändningen från andra bedömningsgrunder och inte 
frånta kommunen rätten att göra vissa viktiga avvägningar. Som 
exempel föreslår Naturvårdsverket och Statens energimyndighet i sin 
rapport om vindkraftsstrategi att kommunen ska tillstyrka en plats för 
vindkraftverksamhet om ändamålet går att förena med en lämplig 
användning av mark- och vattenresurser.5 Det är emellertid svårt att 

 
5 ER rapport 2021:2, s. 68. 
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vid en överprövning avgöra om kommunen faktiskt hållit sig inom 
de vaga gränser som en sådan bestämmelse ger, vilket innebär att 
kommunerna enligt utredningen ges ett fortsatt fritt skön att fatta 
beslut i det enskilda fallet. Även om man i förarbeten och praxis får 
till stånd en tydligare avgränsning är risken betydande att kommun-
ledningar under tryck från lokal opinion frestas att fatta beslut om 
att avstyrka vindkraftsprojekt med motiveringar som i och för sig 
kopplar till mark- och vattenanvändning (”den är inte lämplig”), 
men där de bakomliggande orsakerna varit andra.  

Om man i stället specificerar enskilda bedömningsgrunder (krite-
rier) för kommunens bedömning i författning fråntas kommunen 
den allsidiga och i sammanhanget efterfrågade delvis politiskt grundade 
bedömningen av vad som är en lämplig mark- och vattenanvändning. 
En koppling till översiktsplanen kommer däremot låta kommunerna 
göra just de avvägningar som görs vid utarbetandet av den plan som 
hanterar lämplig mark- och vattenanvändning i kommunen över lång 
sikt, med god lokal förankring.  

8.3.1 Hinderbelysning av vindkraftverk 

Bedömning: Det svenska regelverket för hinderbelysning av vind-
kraftverk bör anpassas till internationella riktlinjer.  

 
Utredningen har under sitt arbete fått in uppgifter om att en del 
kommuner inte vill ha någon vindkraft över 150 meters höjd och 
även anger det i sina planbeskrivningar. Det beror främst på de regler 
för hinderbelysning för luftfarten som för närvarande gäller i Sverige 
och som föreskriver ett högintensivt vitt ljus för vindkraftverk över 
150 meter. Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, be-
dömer att det räcker med medelintensivt rött ljus upp till 315 meters 
totalhöjd.  

En högsta höjd om 150 meter innebär att lönsamheten för stor-
skaliga vindkraftsanläggningar begränsas och att de inte är ekono-
miskt lönsamma att uppföra. Utredningen har också förstått att en 
del kommuner inte tar ställning till höjden i översiktsplanen. Även 
om kommunerna hanterar höjdfrågan olika så är utredningens be-
dömning att utformningen av de svenska reglerna för hinderbelys-
ning bidrar till att en del kommuner inte tillåter vindkraft. Med 
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utgångspunkt i att de svenska reglerna är strängare än de internatio-
nellt överenskomna regelverken så bör det svenska regelverket för 
hinderbelysning ändras och kommunernas inflytande över vindkraft-
verkens höjd samtidigt kvarstå.  

8.3.2 Planeringsstöd till kommunerna 

Bedömning: Ett planeringsstöd bör införas snarast för kommun-
ernas planering av vindkraft. 

 
Utredningens förslag avseende översiktsplanens utökade roll vid 
prövning av tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar innebär att det 
blir än viktigare än i dag för kommunerna att se till att översikts-
planen är uppdaterad och stämmer överens med vad kommunerna 
vill åstadkomma. Det är redan i dag ett krav enligt plan- och bygg-
lagen att översiktsplanen som minsta åtgärd ska aktualitetsprövas 
varje mandatperiod. Samtidigt kan det, särskilt för invånarmässigt 
små kommuner, vara resurskrävande och tidsödande att ändra i över-
siktsplanen. Att planerna inte uppdateras i rätt takt och på rätt sätt 
kan leda såväl till att kommuner måste tillstyrka vindkraftsprojekt i 
egentligen inaktuella områden som till att översiktsplanen innehåller 
begränsningar för vindkraft som kommunen inte längre står bakom. 
Båda situationerna är oönskade. 

För att säkerställa att översiktsplanerna med avseende på vind-
kraft är så uppdaterade och detaljerade som behövs bör det enligt 
utredningen införas ett planeringsstöd motsvarande det som fanns 
under åren 2007–2012 och som administrerades av Boverket.6 Beho-
vet av ett sådant stöd har påtalats av många av de aktörer som utred-
ningen träffat under sitt arbete och det tidigare stödet som Boverket 
administrerade förefaller ha varit såväl uppskattat som behövligt. En 
ytterligare fördel med ett planeringsstöd kopplat till vindkrafts-
utbyggnad är att det sätter ljuset på vindkraften i kommunerna och 
kan ge en diskussion och en generell kunskapshöjning i kommun-
erna om vindkraft och i bästa fall också till att resurser kan läggas på 
ytterligare förankring med kommunmedlemmarna, så att tillstånds-

 
6 BV rapport 2012:21. 
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ansökningar för vindkraft tas emot mer positivt av de närboende än 
vad som annars skulle vara fallet.  

Det är viktigt, enligt utredningen, att ett planeringsstöd är enkelt 
att söka och inte kräver omfattande administration eller uppfölj-
ningsarbete för kommunerna. Om det är för komplicerat eller resurs-
krävande att söka eller hantera stödet finns det en stor risk att de 
invånarmässigt minsta kommunerna inte tar del av stödet, eller inte 
får full nytta av det, trots att det är just de kommunerna som är i 
störst behov av ett planeringsstöd. 

8.4 Rättssäkerheten stärks genom krav på besluten 
och en utökad klagorätt 

Förslag: Ett beslut om lokaliseringsbesked ska vara motiverat. 
Positiva lokaliseringsbesked (tillstyrkan) får inte ändras. Ett 

positivt lokaliseringsbesked upphör att gälla efter fem år om inte 
ansökan lämnats in innan dess.  

Beslut om lokaliseringsbesked ska kunna överklagas av den 
beslutet angår och har gått emot, liksom av miljöorganisationer. 
Positiva lokaliseringsbesked ska enbart kunna överklagas tillsam-
mans med tillståndsbeslutet.  

Överprövningen ska göras vid länsstyrelsen och avse om be-
slutet strider mot någon rättsregel.  

En överprövning ska leda till att lokaliseringsbeskedet upp-
hävs eller slås fast, inte till att det ändras.  

 
Utredningens bedömning är att dagens modell för kommunal till-
styrkan innehåller betydande rättssäkerhetsbrister och det är också 
en del av utredningens uppdrag att komma med förslag som stärker 
rättssäkerheten. 

En av bristerna i dagens modell är att beslut om tillstyrkan inte 
behöver motiveras av kommunerna. Detta innebär att grundläggande 
förutsättningar för transparens saknas och att möjligheten att ut-
kräva politiskt ansvar av dem som stått bakom beslutet minskar. När 
den majoritet i kommunen som vill se ett visst beslut inte behöver 
förklara på vilka grunder beslutet fattas kan efterhandskonstruk-
tioner sedan användas som beskrivning av vad som skett. Med detta 
inte sagt att utredningen tror att sådana tillvägagångssätt är vanliga. 
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Det är i dag vanligt att kommuner trots allt motiverar sina beslut om 
tillstyrkan. Blotta möjligheten att fatta beslut av ingripande natur 
som inte behöver motiveras är dock en brist som behöver åtgärdas. 
Därutöver är ett motiveringskrav en förutsättning för att kunna 
bedöma om kommunen fattat sitt beslut i enlighet med de bestäm-
melser som utredningen föreslår att kommunen ska hålla sig till. 
Motiveringskravet kan också leda till bättre beslut, eftersom en moti-
vering förutsätter att bakgrunden till ett beslut noga tänks igenom.  

Kommunerna kan i dag ändra sina beslut om tillstyrkan, även 
efter att tillstånd meddelats (men inte vunnit laga kraft). Det är en 
ordning som bidrar till stor osäkerhet för projektörer och även för 
andra aktörer som påverkas. Det är enligt utredningen inte rimligt 
att kommunen inte överhuvudtaget är bunden av de beslut som den 
har fattat, även om också det kommunala och demokratiska intresset 
av att kunna ändra politiskt grundade beslut måste vägas in. Utred-
ningen föreslår därför att kommunen inte ska kunna ändra positiva 
beslut om lokaliseringsbesked, om inte projektet ändras på ett sådant 
sätt att lokaliseringsbeskedet inte längre kan anses avse projektet (se 
avsnitt 8.6). Negativa lokaliseringsbesked bör kunna ändras av kom-
munen, enligt samma ordning som gäller för de flesta förvaltnings-
beslut, där negativa beslut som regel inte har någon rättskraft. Genom 
att positiva lokaliseringsbesked inte får ändras ges en långsiktighet 
och rättssäkerhet för alla inblandade aktörer. Något som kommunen 
eller kommunmedlemmarna kan uppfatta som en nackdel med en 
sådan ordning är att uppgifter kan komma fram efter det att beslutet 
fattats, eller den lokala opinionen ändras, som gör att kommunen 
ändrar inställning till den planerade vindkraftsanläggningen. Utred-
ningens bedömning är emellertid att fördelarna med att låta beslutet 
stå fast överväger nackdelarna. Det är också möjligt för en kommun 
som ändrat inställning att redovisa den ändrade inställningen under 
tillståndsprövningen, även om kommunen då inte längre har någon 
absolut möjlighet att hindra vindkraftsetableringen. En annan risk 
med att göra besluten bindande samtidigt som de ska fattas tidigare 
i processen är att projektörernas samarbetsvillighet gentemot såväl 
kommun som lokalbefolkning kan minska när projektören fått sitt 
beslut. Det är dock enligt utredningen ytterligare ett argument för 
att reglera ett system med lokal återföring av ekonomisk nytta i stället 
för som i dag låta det vara helt oreglerat (se kapitel 7).  
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Flera skäl talar enligt utredningen mot att låta ett lokaliserings-
besked gälla utan begränsning i tiden. Kommunen och kommun-
medlemmarna får då aldrig någon visshet kring om ett projekt kom-
mer att komma till stånd i ett område eller inte och andra projektörer 
kan avhållas från att planera på en plats där ett positivt lokaliserings-
besked redan getts till en annan projektör. Om de kommunala 
lokaliseringsbeskeden görs bindande för obegränsad tid kan projekt 
för vilka det inte finns något egentligt intresse längre förhindra 
kommunen att exempelvis planera för vindkraft på ett närliggande 
område, eftersom den bedömer det som lämpligt med en vindkraft-
park men inte två. Kommunmedlemmarna bör också ha en möjlighet 
att åtminstone över tid ändra kommunens inställning till vindkrafts-
etableringar genom val och kommunen bör därför inte vara bunden 
vid gamla beslut som ändå inte lett till någon etablering. Utred-
ningens bedömning är att fem år är en rimlig tid för projektören att 
få på sig att ta fram en ansökan och lämna in den. När väl ansökan 
lämnats in bör dock enligt utredningen lokaliseringsbeskedet gälla 
utan begränsning i tiden annat än om nytt tillstånd eller ändrings-
tillstånd söks för verksamheten.  

I dag kan beslut om kommunal tillstyrkan endast överklagas av 
kommunmedlem och endast på det begränsade sätt som en laglig-
hetsprövning av kommunala beslut innebär. Utredningens bedöm-
ning är att detta är otillräckligt såväl avseende vem som kan över-
klaga som hur omfattande överprövningen är materiellt. Den viktigaste 
anledningen till att utöka överprövningsmöjligheterna är att säker-
ställa att det nya system för kommunalt inflytande som utredningen 
föreslår blir mer än bara rekommendationer. Om kommunernas 
beslut inte kan klagas över i högre utsträckning än i dag så kommer 
det inte finnas någon möjlighet att ingripa mot en kommun som inte 
efterlever bestämmelserna. Möjligheten till sådana regelbrott skulle 
underminera de förutsebarhetsstärkande och effektivitetshöjande 
delarna av utredningens förslag.  

Som utredningen har konstaterat i avsnitt 3.8 förutsätter århus-
konventionen en vidare krets av klagoberättigade än dagens. Klago-
kretsen bör därför utvidgas till densamma som gäller flertalet beslut 
enligt miljöbalken. Det är inte lika självklart att projektören, främst 
med stöd av europakonventionen, måste tillerkännas en klagorätt, 
men det är enligt utredningen framför allt projektören som har ett 
intresse av att klaga och utsikter att få beslut upphävda. Även den 
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som begärt ett lokaliseringsbesked och fått ett negativt sådant bör 
därför få klaga över beslutet.  

Ett negativt lokaliseringsbesked innebär att det inte längre finns 
förutsättningar att driva projektet vidare. Ett sådant beslut behöver 
därför kunna överklagas direkt i samband med att beskedet ges. Ett 
positivt lokaliseringsbesked, däremot, har ingen självständig bety-
delse utan har en egentlig effekt först om tillstånd meddelas för 
projektet. Att låta positiva besked överklagas särskilt skulle vidare 
innebära stora effektivitetsförluster eftersom projektet skulle behöva 
vänta på besked från överprövningsmyndigheterna. Ett positivt be-
sked bör därför enbart får överklagas tillsammans med ett tillstånds-
beslut, på samma sätt som exempelvis ett beslut om betydande 
miljöpåverkan.  

Vad som bör bedömas av överprövningsmyndigheten är en fråga 
om balans mellan det kommunala självstyret och intressena av dels 
att uppfylla de nationella målen för energipolitiken, dels projektörers 
och markägares intressen av att få bygga vindkraft där de vill. Dagens 
kommunala tillstyrkan kom till för att ersätta den prövning enligt 
plan- och bygglagen som fanns tidigare. På ett liknande sätt är utred-
ningens förslag ämnade att bibehålla det kommunala inflytandet 
över planeringen av mark och vatten i kommunen, samtidigt som 
utredningen bedömer det som otillräckligt med den överprövnings-
ram som ges vid en laglighetsprövning. En lämplig lösning är att 
använda en överprövningsram som motsvarar den som gäller för 
överprövning av beslut om att anta, ändra eller upphäva detaljplaner, 
13 kap. 17 § plan- och bygglagen. Eftersom beslut om detaljplan har 
en annan detaljeringsgrad och karaktär än ett beslut om lokali-
seringsbesked är det dock inte fråga om att helt och hållet kopiera 
den ordningen. 

Överprövningsmyndigheten bör först undersöka om kommun-
ens beslut om lokaliseringsbesked är i linje med kommunens över-
siktsplan. Om ett beslut om lokaliseringsbesked, positivt eller nega-
tivt, är förenligt med översiktsplanen så bör det sällan finnas anledning 
att upphäva beslutet.7 Det är enligt utredningen viktigt att den demo-
kratiskt förankrade och långsiktiga översiktsplanen verkligen utgör 
det dokument som aktörer har att förhålla sig till. Vid införandet av 
plan- och bygglagen framförde regeringen följande i propositionen 
angående överprövningens ram vid överklagan av beslut om detaljplan. 

 
7 Jfr t.ex. MÖD 2014:12. 
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Invändningarna kan avse formella brister i handläggningen, att tillräck-
lig hänsyn inte har tagits till enskilda intressen eller att kommunen gjort 
en felaktig bedömning av olika allmänna intressen. Överprövningar där 
överklagandet grundas på att det förekommit formella brister i hand-
läggningen eller att enskilda intressen åsidosatts innebär vanligtvis en 
prövning av om beslutet strider mot lag eller annan författning. Ett så-
dant överklagande ska kunna bli föremål för överprövning. […] Över-
prövningen [med grund i åberopande av allmänna intressen] kommer 
att innebära en kontroll av om kommunens beslut ryms inom det hand-
lingsutrymme som kommunen har enligt bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och de krav som kan ställas på beslutsunderlag och bered-
ningsförfarande. Det innebär att om de bestämmelser som den överprö-
vande instansen ska ta hänsyn till vid sin prövning ger kommunerna en 
stor handlingsfrihet, t.ex. bestämmelserna i 2 kap. plan- och bygglagen, 
kommer den avvägning som en kommun gör mellan olika samhällsin-
tressen enligt 2 kap. inte att bli föremål för överprövning så länge den 
ryms inom lagstiftningen. I de fall överprövningen avser bestämmelser 
som reglerar allmänna intressen, men enligt vilka det kommunala hand-
lingsutrymmet är mer begränsat, t.ex. bestämmelserna om miljökvali-
tetsnormer och riksintressen, kommer utrymmet för en överprövning 
vara större.8 

Utredningens avsikt är att kommunen ska ta hänsyn till i huvudsak 
samma intressen och göra motsvarande överväganden när den fattar 
beslut om lokaliseringsbesked som när den upprättar eller ändrar en 
översiktsplan. Det är också därför som utredningen föreslår att kom-
munen som huvudregel inte ska få avstyrka en etablering som är för-
enlig med översiktsplan: kommunen har redan tagit ställning i frågan. 
Överprövningsmyndigheten bör bedöma om kommunen när den 
beslutat om lokaliseringsbesked agerat inom eller utom den förhåll-
andevis stora handlingsfrihet som kommunerna har att planera mark- 
och vattenanvändningen i kommunen. Praxis avseende prövningens 
ram vid tillämpning av 13 kap. 17 § plan- och bygglagen och hur be-
dömningen ska göras ger ledning till hur ett beslut om lokaliserings-
besked ska överprövas.9  

Det följer av lokaliseringsbeskedets begränsade verkningar och 
omfattning (jämfört med detaljplanebeslut) att den grund som fram-
för allt kan komma i fråga för att upphäva ett besked är om kom-
munen inte beaktat ett riksintresse på ett tillräckligt sätt. Kom-
munen kan ha gjort en felaktig avvägning mellan olika överlappande 
riksintressen, eller aktivt ha underlåtit att planera för vindkraft i ett 

 
8 Prop. 2009/10:215 s. 87 ff. 
9 T.ex. MÖD 2013:44, MÖD 2014:12 och MÖD 2018:27. 
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område som vid överprövning bedöms utgöra ett riksintresse för 
vindbruk (energiproduktion) och där inga andra intressen väger tyngre. 
Typiskt sett finns i sådana fall också ett granskningsyttrande från 
länsstyrelsen enligt 3 kap. 16 § plan- och bygglagen. I ljuset av den 
praxis som utvecklats för överprövning av detaljplanebeslut är utred-
ningens bedömning att det bara kommer vara i sällsynta fall som 
överprövningsmyndigheten upphäver ett lokaliseringsbesked. Syftet 
med utredningens förslag är inte heller att de statliga riksintresse-
anspråken för vindbruk ska få fullt genomslag i kommunernas pla-
nering för vindkraft på så sätt att kommunernas handlingsutrymme 
begränsas i högre grad än i förhållande till andra riksintresseanspråk 
och allmänna intressen. Det är däremot viktigt att kommunerna gör 
en bedömning av om ett område är av riksintresse för vindbruk base-
rat på de anspråk som finns och redovisar bedömningen i sin över-
siktsplan. Om ett negativt lokaliseringsbesked upphävts av överpröv-
ningsmyndigheten och kommunen i stället måste besluta om ett 
positivt besked är kommunen samtidigt oförhindrad att genom att 
engagera sig i tillståndsprocessen förklara varför det planerade pro-
jektet är olämpligt och inte bör få tillstånd. Det innebär dels en 
ytterligare bedömning av kommunens inställning i frågan, dels att 
kommunen kan förklara för kommunmedlemmarna att kommunen 
gjort vad den kunnat för att förhindra ett visst projekt. 

Bestämmelsen om lokaliseringsbeskedets förenlighet med över-
siktsplanen är objektivt utformad även när det gäller hur kommunen 
ska bedöma antal vindkraftverk och deras höjd och gällande om det 
finns några särskilda skäl för att trots övrig lämplighet ge ett negativt 
lokaliseringsbesked. Överprövningsmyndigheten ska därför även be-
döma om kommunen i dessa frågor hållit sig inom sina, i och för sig 
vida, handlingsramar. När det gäller högsta höjd och antal så är det i 
första hand med utgångspunkt i översiktsplanen som den bedöm-
ningen ska göras och det är endast om ingen ledning går att få i över-
siktsplanen som kommunen fritt kan ta ställning till höjd och antal.  

Av detta följer att i synnerhet positiva lokaliseringsbesked i väl-
digt få fall kommer att upphävas av överprövningsmyndigheten, 
medan negativa besked något oftare kan upphävas. Det lär särskilt 
ske i fall där kommunen inte tillstyrkt ett projekt trots förenlighet 
med översiktsplanen och där de skäl som kommunen angett för 
varför exempelvis höjden är olämplig inte står sig vid en överpröv-
ning. Det är enligt utredningen trots detta viktigt att såväl positiva 
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som negativa lokaliseringsbesked blir föremål för överklaganden. 
Delvis med hänvisning till århuskonventionen, men också därför att 
det annars uppstår en svårförsvarad asymmetri i möjligheten att 
angripa beslut när en projektör kan klaga över ett för projektören 
ogynnsamt beslut, men den som är negativt inställd till samma vind-
kraftsetablering inte kan klaga om beslutet är ogynnsamt för denne 
(alltså ett beslut som är gynnsamt för projektören).  

Ett lokaliseringsbesked som överklagats bör inte få ändras av 
överprövningsmyndigheten utan enbart upphävas eller slås fast. Detta 
eftersom lokaliseringsbeskedet knyter nära an till det kommunala 
självstyret och planmonopolet och det alltid bör vara kommunen 
som först och främst får bedöma vilket beslut som ska fattas. Ett 
lokaliseringsbesked som upphävs ska därför medföra att en ny begä-
ran om lokaliseringsbesked får lämnas in och kommunen fatta ett 
nytt beslut, givetvis med de begränsningar som framgått av över-
prövningsmyndighetens avgörande. Att beskedet inte kan ändras av 
överprövningsmyndigheten innebär förstås en ökad resursåtgång 
och tidsutdräkt, men utredningens bedömning är att det är motive-
rat med hänsyn till kommunens roll.  

Överklaganden av beslut om negativa lokaliseringsbesked bör göras 
till länsstyrelsen som första instans. De positiva beskeden ska få 
överklagas enbart tillsammans med tillståndsbeslut och det blir då 
naturligen också till samma instans som tillståndsbeslutet.  

Eftersom utredningens förslag inte innebär att någon viss instans 
inom kommunen ska fatta beslutet eller att det ska göras i någon 
särskild form och eftersom det kan finnas många okända klago-
berättigade föreslår utredningen att beslut om lokaliseringsbesked 
ska anslås på kommunens anslagstavla och att överklagandetiden ska 
räknas från det att beslutet anslås.  

I övrigt finns bestämmelser om överklagande av kommunens be-
slut i förvaltningslagen.  
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8.5 Effektiviteten ökas genom att en tidsfrist 
för kommunens besked införs och besluten 
görs bindande i viss tid 

Förslag: Kommunen ska fatta beslut om lokaliseringsbesked inom 
sex månader från det att vindkraftsprojektören begärt det. Begä-
ran ska innehålla uppgifter om utbredningsområdet, det största an-
talet vindkraftverk och den högsta höjden. 

 
Ett problem med dagens modell med kommunal tillstyrkan är att 
kommunerna ibland tar lång tid på sig att fatta beslut, eller i vissa fall 
inte fattar något beslut alls. Det, i kombination med att kommun-
erna ofta tillfrågas om sin inställning först i samband med att miljö-
prövningsdelegationen kungör miljökonsekvensbeskrivningen, ökar 
risken för att det tar lång tid innan kommunens ställningstagande 
blir känt. Detta gör att projektören, de närboende som berörs och 
tillståndsmyndigheten inte vet om det finns några förutsättningar 
för att fortsätta processen förrän ett projekt pågått i flera år och först 
när en ansökan blivit i övrigt helt komplett. Långsam hantering och 
sena besked leder till att projekt utvecklas långt helt i onödan och 
till att tillståndsmyndigheterna lägger relativt mycket resurser på 
ärenden som det inte finns några utsikter att meddela tillstånd för. 
För de närboende innebär de sena kommunala besluten en onödigt 
lång tid av osäkerhet kring om ett projekt kan komma att bli av eller 
inte. Ur ett kommunalt perspektiv är det emellertid ofta önskvärt att 
dels ha så mycket information som möjligt om ett projekt, dels att 
själv avgöra när beslut kan fattas.  

Utredningens förslag är att kommunen ska avge lokaliserings-
besked inom sex månader från det att projektören begärt det. I de 
flesta fall bör den bedömning som kommunen ska göra vara be-
gränsad till att avgöra om projektet är förenligt med kommunens 
översiktsplan och sex månader är då tillräckligt för att bereda ett 
ärende i den kommunala organisationen och få till stånd ett beslut. 
Om det däremot rör sig om ett projekt som inte är förenligt med 
översiktsplanen kan det finnas behov av mer tid, men i sådana fall 
har projektören anledning att föra en djupare och tidigare dialog med 
kommunen för att förhöra sig om förutsättningarna för att få ett 
positivt lokaliseringsbesked för ett visst projekt trots att kommunen 
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inte planerat för det. Projektören kommer i sådana fall visserligen ha 
rätt till ett beslut inom sex månader efter begäran, men om projek-
tören inte förberett kommunen genom dialog och tillgång till rele-
vanta underlag får projektören antagligen i många fall vänta sig ett 
negativt besked.  

Att låta tidsfristen löpa med utgångspunkt i projektörens begäran 
om besked leder enligt utredningen till en rimlig avvägning mellan 
kommunens intresse av att få information om projektet och projek-
törens intresse av att få ett tidigt besked. Projektören kommer inte 
kunna begära besked förrän i vart fall information om anläggnings-
området, vindkraftverkens högsta höjd och största antal kan presteras, 
men kommunen kommer å sin sida inte heller att kunna neka ett pro-
jekt positivt lokaliseringsbesked om projektet är förenligt med över-
siktsplanen oavsett om information som kommunen gärna sett saknas. 

8.6 Kommunens roll garanteras genom 
bestämmelser för tillståndsprövningen 

Förslag: Att kommunen inte fått bedöma ett projekt utgör hinder 
för att meddela tillstånd.  

Ett hinder för att meddela tillstånd ska också vara att ansökan 
om tillstånd avser ett projekt med fler eller högre vindkraftverk 
än vad kommunen fått bedöma, eller om projektet på annat bety-
dande sätt ändrats sedan lokaliseringsbeskedet så att det på ett 
betydande sätt kan komma att påverka markanvändningen i kom-
munen.  

 
Utgångspunkten i utredningens förslag är att en ansökan inte ska tas 
upp till prövning om inte ett lokaliseringsbesked kan redovisas av 
projektören. Att projektören kan redovisa kommunens ställnings-
tagande är viktigt för att undvika missförstånd och felaktigheter när 
det gäller att fastställa om tillståndsprövningen kan inledas eller ej.  

Kommunen bör enligt utredningen bedöma ett projekts påverkan 
på den kommunala markanvändningen, i förhållandevis snäv bemärk-
else. Det innebär framför allt att kommunen behöver få information 
om anläggningens utbredning och, med utgångspunkt i översikts-
planen, få bedöma de planerade vindkraftverkens högsta möjliga höjd 
och högsta möjliga antal.  
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I de fall projektören vill gå utanför områden som är utpekade i 
översiktsplanen faller det på projektören att ge kommunen den in-
formation som efterfrågas. Därefter kan kommunen göra de be-
dömningar som det ankommer på kommunen att göra avseende hur 
ett projekt påverkar markanvändningen i kommunen, exempelvis 
genom påverkan på landskapsbilden.  

Det kan uppstå situationer när en tillståndsansökan lämnas in för 
ett projekt som inte är identiskt med det som kommunen fått avge 
lokaliseringsbesked om. Om projektören i sin ansökan om tillstånd 
ansöker om en högre höjd eller ett större antal verk än vad kom-
munen tillstyrkt ska inte tillstånd få meddelas. Om andra ändringar 
gjorts som exempelvis kommer påverka naturmiljön så är det däremot 
en fråga enbart för tillståndsprövningen. Det kan däremot inte ute-
slutas att det finns ytterligare ändringar av ett vindkraftsprojekt som 
kan få en sådan påverkan på den kommunala markanvändningen att 
en sådan ändring bör föranleda hinder för tillstånd, eller i praktiken 
att kommunen får frågan om sin inställning igen. Bestämmelsen ska 
i denna del tolkas snävt, men skulle kunna innefatta ändringar i 
hinderbelysningens utformning (som inte beror på ändringar av 
verkens höjd) eller någon annan större ändring av verkens utform-
ning som har en för kommunen stor och oförutsedd påverkan på hur 
marken kan användas kring vindkraftparken och som hänger nära 
samman med vindkraftverkens höjd, antal eller anläggningens utbred-
ning. Ändringar av verkens placering inom vindkraftparken, om sådan 
information finns, är inte en sådan ändring som ska kunna hindra 
tillstånd och inte heller förändringar i de förväntade bullernivåerna.  

Att tillstånd inte ska få meddelas om vissa ändringar gjorts i 
projektet innebär inte att kravet på att kommunen ska förhålla sig 
till sin egen översiktsplan påverkas. Kommunen måste alltså tillfrå-
gas igen om vindkraftverkens höjd eller antal ökar över vad kom-
munen tidigare fått uttala sig om, men det innebär inte att kommunen 
kan neka tillstyrkan av ett projekt som fortfarande är förenligt med 
översiktsplan och lämpligt avseende höjd och antal. Att det är viktigt 
att kommunen trots allt tillfrågas igen i ett sådant fall beror dels på 
att det är kommunen som i första hand bör bedöma om ett projekt 
är förenligt med kommunens översiktsplan, dels på att kommunen 
kan ha särskilda skäl att trots förenlighet med översiktsplanen avge 
negativt lokaliseringsbesked om ett projekt ändrats i vissa avseenden.  
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8.7 Övergångsbestämmelser införs för 
en kontrollerad övergång till den nya modellen 

Förslag: De nya reglerna ska gälla för ansökningar om tillstånd 
där miljökonsekvensbeskrivningen vid lagens ikraftträdande ännu 
inte kungjorts av tillståndsmyndigheten.  

Beslut om kommunal tillstyrkan ska i övriga fall inte kunna 
ändras.  

 
Det är önskvärt att de nya reglerna kan träda i kraft så snart som 
möjligt. Det är framför allt önskvärt att undvika att processer stannar 
upp i avvaktan på att det nya regelverket ska träda i kraft.  

De bestämmelser som utredningen föreslår bedöms inte påverka 
någon aktör på ett sådant sätt att de behöver få tid på sig att för-
bereda en övergång till det nya regelverket.  

Kommunerna kan visserligen behöva uppdatera sina översikts-
planer, men att kommunerna inte hunnit göra det för att lagstift-
ningen är ny ska samtidigt kunna utgöra ett särskilt skäl att under en 
begränsad tid efter ikraftträdandet avstyrka ett projekt trots att det 
är förenligt med översiktsplanen. Ett sätt för kommuner att få tid 
för att revidera sin översiktsplan kan vara att anta en planerings-
strategi enligt 3 kap. 23 § plan- och bygglagen och där förklara att de 
delar av översiktsplanen som avser vindkraftsutpekanden inte längre 
är aktuell och tillämplig. 

Det är inte lämpligt att projekt underställs både kravet på till-
styrkan enligt den i dag gällande lagstiftningen och ett krav på beslut 
om lokaliseringsbesked enligt utredningens förslag. Utredningen 
föreslår därför att de nya bestämmelserna ska gälla för projekt för 
vilka miljökonsekvensbeskrivningen ännu inte kungjorts av miljöpröv-
ningsdelegationen eller mark- och miljödomstolen. I och med att det 
vanligen är först efter kungörelsen som kommunerna i dag fattar 
beslut om tillstyrkan så kommer få projekt som redan har tillstyrkts 
att samtidigt kräva även lokaliseringsbesked. Omvänt så har ansök-
ningar som bedömts vara kompletta och därför kungjorts kommit så 
långt i sin process att det framstår som olämpligt att börja tillämpa 
nya regler på dem.  

Ett antal projekt kommer antagligen att befinna sig i glappet 
mellan att miljökonsekvensbeskrivningen kungjorts och att tillstyrkan 
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meddelats och för dem kommer alltså de i dag gällande reglerna att 
fortsätta gälla. Ett litet antal projekt kommer också redan ha fått en 
kommunal tillstyrkan enligt 16 kap. 4 § miljöbalken när ansökan 
kungörs, eftersom sådana tidiga tillstyrkanden trots allt förekom-
mer. Dessa kommer att bli tvungna att också införskaffa lokali-
seringsbesked, vilket å andra sidan borde vara oproblematiskt i de 
allra flesta fall.  

För att undvika de komplicerade situationer som skulle kunna 
uppstå om kommunen återtar en kommunal tillstyrkan enligt det 
tidigare regelverket och därför att det är mycket olämpligt att så kan 
ske bör beslut om kommunal tillstyrkan i de mål och ärenden som 
fortsatt ska hanteras enligt den i dag gällande bestämmelsen inte få 
ändras eller återtas av kommunen.  

8.8 De nya bestämmelserna placeras i en ny lag 

Förslag: 16 kap. 4 § miljöbalken ändras till att handla enbart om 
hur tillståndsmyndigheten ska hantera olika frågor om lokali-
seringsbesked. Bestämmelser om hur lokaliseringsbesked ska 
utformas och behandlas i övrigt placeras i en ny lag. 

 
Den kommunala tillstyrkan som finns i dag hanteras i sin helhet av 
en enda bestämmelse i miljöbalken. Den nya modell som utred-
ningen föreslår innehåller fler regler för kommun och tillstånds-
myndighet att ta hänsyn till och inför ett delvis nytt instrument för 
kommunalt inflytande över viss tillståndsprövning. Med undantag 
för några nödvändiga ändringar i ett fåtal bestämmelser i miljöbalken 
passar det enligt utredningen därför bättre, systematiskt, pedagogiskt 
och praktiskt, att lägga utredningens förslag om lokaliseringsbesked 
i en egen lag. Det blir på så vis lättare för såväl kommuner som 
vindkraftsprojektörer att orientera sig, samtidigt som det signalerar 
att lokaliseringsbeskedet är skilt från den materiella tillståndspröv-
ningen enligt miljöbalken och bara har en processuell betydelse som 
en del av ansökan om tillstånd.
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9 Konsekvensanalyser 

I förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgiv-
ning framgår vilka krav som ställs på en konsekvensutredning av 
författningsförslag. Utredningen ska enligt sina direktiv utgå från 
konsekvensutredningsförordningens krav. Det följer också av kom-
mittéförordningen (1998:1474), 15 a §. Därutöver anges följande i 
direktiven.  

Kostnader ska bedömas för staten, kommuner, myndigheter, verksam-
hetsutövare och andra berörda aktörer. Vidare ska en bedömning av 
förslagens konsekvenser för miljön och för möjligheterna att nå de energi-
politiska målen göras. Utredaren ska redovisa hur förslagen förhåller sig 
till EU-rätt och internationell rätt. 

Utredningen har i avsnitt 8.2 redovisat hur förslagen förhåller sig till 
EU-rätt och internationell rätt. I avsnitt 5.2 har utredningen redo-
visat konsekvenserna av att avskaffa den kommunala tillstyrkan. 

9.1 Konsekvenserna av att inte göra någon ändring 

I avsnitt 3.7 har utredningen bedömt och beskrivit effekterna av in-
förandet av den kommunala tillstyrkan. I avsnitt 3.8 beskrivs hur 
EU-rätt och internationell rätt förhåller sig till dagens ordning. Kon-
sekvenserna av att inte göra någon ändring är i allt väsentligt de-
samma som effekterna av införandet, det vill säga framför allt brister 
i rättssäkerheten, förutsebarheten och effektiviteten i prövningen. 
En skillnad är att mer än tio år nu har gått med dagens system, vilket 
innebär att marknaden och berörda myndigheter och kommuner i 
viss utsträckning har anpassat sig till den modell som gäller i dag. Att 
frångå den innebär ett visst mått av osäkerhet och det är inte givet 
alla förutsedda förbättringar förverkligas, även om det givetvis är 
utredningens bedömning att så kommer bli fallet. En förändring kan 
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hur som helst få oförutsedda effekter, vilket innebär att föränd-
ringen som sådan är förenad med viss risk. Utredningens bedömning 
är emellertid att övergången till en mer förutsebar modell förhåll-
andevis snabbt kommer att leda till en totalt sett lägre risknivå för 
projektörerna.  

Att inte göra någon ändring innebär också att det troligen blir 
dyrare och svårare att uppfylla de energi- och klimatpolitiska målen. 
Utan ändring blir utbyggnaden av vindkraften enligt utredningen 
mindre än annars och då behöver andra tekniker än vindkraft an-
vändas för att framställa energi från förnybara källor i den omfatt-
ning som vindkraften inte byggs ut.1 

9.2 Konsekvenser av utredningens förslag 

9.2.1 Konsekvenser för statens finanser 

Utredningens förslag bedöms inte få några direkta effekter för statens 
finanser. Förslagen kommer inte att orsaka några kostnader för 
staten och inga direkta intäkter. En viss ökad mängd vindkraft, vilket 
utredningen förväntar sig blir en följd om förslagen genomförs, kan 
ge staten ökade intäkter, men det beror samtidigt på om vindkraften 
i så fall byggs ut i stället för någon annan energiproduktion som hade 
genererat högre eller lägre intäkter för staten.  

9.2.2 Konsekvenser för de energipolitiska målen 

Hur utredningens förslag förväntas påverka uppfyllandet av de 
energipolitiska målen framgår delvis indirekt av avsnitt 5.2.4. Där går 
utredningen igenom effekterna av att ta bort den kommunala till-
styrkan utan att införa någon motsvarande ordning för kommunalt 
inflytande. I avsnittet redogör utredningen också för vilka de energi-
politiska målen är och hur de påverkas av det regelverk som utred-
ningen har att se över liksom hur de påverkas av att mer vindkraft 
kan byggas.  
  

 
1 Vattenkraft eller vindkraft är den billigaste förnybara elkällan, beroende på hur man räknar 
styrmedel; Elproduktion – Tekniker för produktion av el, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA), 2015, Stockholm, s. 30. 
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De förslag som utredningen lägger syftar inte till att öka försörj-
ningstryggheten, stärka konkurrenskraften eller bidra till ekologisk 
hållbarhet, eller till att nå en 100 procent förnybar elproduktion i 
landet år 2040. Utredningen har i stället haft som syfte att föreslå en 
ordning för kommunalt inflytande över vindkraftsutbyggnad som är 
förutsebart, effektivt och rättssäkert. Med det sagt har utredningen 
vinnlagt sig om att inte lägga förslag som motverkar uppfyllandet av 
de energipolitiska målen. Utredningens bedömning är att utred-
ningens förslag kommer att leda till en viss ökning av vindkrafts-
utbyggnaden i Sverige, jämfört med om förslagen inte genomförs. 
Skälen till det är framför allt att effektiviteten och förutsebarheten i 
utbyggnadsprocessen ökar, vilket gör att projektörer inte behöver 
lägga lika mycket tid och resurser på projekt som inte blir av. Resurser 
friläggs då till andra projekt. Hur mer vindkraft påverkar de energi-
politiska målen har utredningen alltså redogjort för i avsnitt 5.2.4.  

9.2.3 Konsekvenser för myndigheter 

Det är framför allt länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som 
kommer att påverkas av utredningens förslag. Förslagen kan inne-
bära en viss ökad arbetsbörda för miljöprövningsdelegationerna i 
enskilda fall, nämligen om det är oklart om en kommun tillfrågats 
om sin inställning eller inte eller om det är oklart vad kommunen 
tagit ställning till. Samtidigt kommer antalet sena negativa besked 
från kommunerna att minska betydligt, vilket innebär att miljöpröv-
ningsdelegationerna inte behöver ägna tid åt att handlägga och kun-
göra ansökningar som sedan inte tillstyrks av kommunen. Miljö-
prövningsdelegationerna kommer heller inte, som i dag ofta är fallet, 
att behöva invänta kommunens beslut om tillstyrkan efter att miljö-
konsekvensbeskrivningen kungjorts, vilket effektiviserar tillstånds-
processen.  

Utredningen föreslår också att beslut om lokaliseringsbesked ska 
gå att överklaga i högre grad än vad som är fallet med dagens kom-
munala tillstyrkan. I och med att negativa lokaliseringsbesked blir 
överklagbara för projektören och överklagan ska göras till länsstyr-
elsen kommer ett antal sådana ärenden att behöva prövas där. Utred-
ningen bedömer att minskningen i resursåtgång som åstadkoms 
genom att begäran om tillstyrkan inte görs av miljöprövningsdelega-
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tionen i samband med kungörelse och genom att kommunerna inte 
kan ändra sina beslut, överväger den ökade resursåtgång som över-
klagandena kommer medföra.  

Totalt sett bedömer utredningen att förslagen kommer leda till 
en minskad resursåtgång vid miljöprövningsdelegationerna efter en 
kort övergångsperiod när de två systemen gäller delvis parallellt (se 
avsnitt 8.7 om övergångsbestämmelser).  

Vad som sagts om miljöprövningsdelegationerna gäller även för 
mark- och miljödomstolarna i de fall där vindkraftsprojektet är 
vattenverksamhet och där domstolen är första instans. Domstolarna 
påverkas också i viss utsträckning av de ändrade överklagandemöjlig-
heterna. Positiva lokaliseringsbesked kommer kunna överklagas till-
sammans med tillståndsbeslut och negativa lokaliseringsbesked kom-
mer kunna överklagas till mark- och miljödomstol som andra instans. 
Utredningens bedömning är att antalet sådana ärenden avseende 
negativa lokaliseringsbesked kommer att bli förhållandevis få och att 
de positiva lokaliseringsbeskeden inte kommer att föranleda någon 
ökad resursåtgång, i och med att de bara får klagas över tillsammans 
med tillståndsbeslut. 

9.2.4 Konsekvenser för kommuner 

För kommunerna innebär utredningens förslag att det blir tydligare 
vad det är kommunen förväntas ta ställning till i fråga om var vind-
kraft ska förläggas i kommunen. Samtidigt ökar behovet av att ha väl 
utarbetade och uppdaterade översiktsplaner, vilket i synnerhet för 
små kommuner kan vara resurskrävande.  

Att en tidsgräns inom vilken kommuner måste avge lokaliserings-
besked införs gör att kommunerna begränsas i hur de prioriterar 
mellan ärenden. En begäran om lokaliseringsbesked måste hanteras 
inom sex månader och det kan i vissa fall tränga undan något annat 
som inte är underställt en tidsgräns. Utredningens möten med såväl 
enskilda kommuner som med SKR har dock lett till slutsatsen att det 
inte bör vara något problem för kommunerna att hantera en begäran 
om lokaliseringsbesked inom den föreslagna tidsramen.  
  

251 ( 1317 )



SOU 2021:53 Konsekvensanalyser 

157 

Utredningen bedömer att förslagen kommer att leda till fler vind-
kraftsetableringar än om förslagen inte genomförs. Att tiden som ett 
ärende är aktivt i en kommun minskar gör i gengäld troligen att 
resursbehovet minskar. Samtidigt innebär vindkraftsetableringar att 
arbetstillfällen kan tillkomma i kommunen, vilket ger skatteintäkter.  

Att avkräva kommunerna ett aktivt beslut i fråga om ett vind-
kraftsprojekt ska godtas eller inte och att besluten måste motiveras 
innebär att kommunen måste stå till svars inför kommunmedlem-
marna när det gäller om en viss etablering släppts igenom eller inte. 
Det kan möjligen skapa en större press på politikerna men det kan 
också innebära en lättnad i och med att ramarna för beslutet blir 
tydligare. 

Att översiktsplanernas betydelse för planeringen av vindkraft 
ökar är avsett att uppmuntra kommuner att ha aktuella översikts-
planer och vid behov tematiska tillägg. Det gynnar såväl kommun-
erna själva som kommunmedlemmar och projektörer genom att 
förutsebarheten ökar och det för kommunen blir lättare att i det 
enskilda fallet veta vilka utgångspunkterna är för en bedömning. Att 
utarbeta eller uppdatera översiktsplaner är emellertid ett resurskräv-
ande arbete och det innebär att mindre kommuner (till befolkningen 
sett) har svårare att hålla samma kvalitet och aktualitet i sina över-
siktsplaner som större kommuner. Samtidigt är det ett krav enligt 
plan- och bygglagen att varje mandatperiod bedöma översiktsplan-
ens aktualitet (3 kap. 23 § plan- och bygglagen). Det är inte heller 
givet att det innebär mer arbete för en kommun att ändra i över-
siktsplanen genom särskilda tillägga för vindkraft (3 kap. 27 § plan- 
och bygglagen) än att utan någon tydlig översiktsplan som grund 
behöva ta ställning till flera nya vindkraftparker inför beslut om till-
styrkan.  

Konsekvenser för det kommunala självstyret 

Förslagen som utredningen lägger innebär i någon mån en inskränk-
ning av det kommunala självstyret. Detta då kommunen inte i varje 
enskilt fall längre ska kunna fatta ett oinskränkt och skönsmässigt 
grundat beslut om tillstyrkan. Kommunen ska inte heller kunna 
avstå från att fatta beslut alls eller låta en beslutsprocess ta längre än 
sex månader. Beslut om att tillstyrka en lokalisering kommer inte 
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längre gå att ändra, om inte fem år går utan att miljökonsekvens-
beskrivningen kungjorts av tillståndsmyndigheten.  

Inskränkningarna är dock begränsade, framför allt som kommunen 
i första hand bara behöver förhålla sig till sin egen översiktsplan, 
vilken den har full beslutanderätt över. Det gäller också bara för det 
fall kommunen faktiskt har planerat för vindkraft i översiktsplanen. 
Projekt som inte är placerade eller utformade i enlighet med kom-
munens rekommendationer i översiktsplanen omfattas också av tids-
fristen och kravet på att motivera besked, men i och med att några 
särskilda skäl för avstyrkan då inte behövs är kommunens möjlig-
heter att i dialog med projektören påverka projektets utformning 
mycket större. Att möjligheten att överklaga besluten utökas inne-
bär en viss begränsning av kommunens fria spelrum, men den går 
inte längre än vad som redan gäller för detaljplanebeslut och enligt 
utredningens bedömning inte mycket längre än vad som rimligtvis 
är fallet redan i dag (se bl.a. avsnitt 3.8 om århuskonventionen och 
europakonventionen). Men det kan i dag, utan överprövningsmöj-
ligheter, inte ske några överklaganden som klargör rättsläget.  

De ändringar i kommunens roll i prövningen av vindkraft som 
utredningen föreslår är föranledda av betydande brister i dagens 
system avseende förutsebarheten, rättssäkerhet och effektiviteten. 
Genom utredningens förslag förstärks rättssäkerheten för projektörer, 
förutsebarheten ökar för alla aktörer och effektiviteten i tillstånds-
processen ökar betydligt. Dessa skäl är tillräckliga för att motivera 
den smärre inskränkning i kommunernas självstyre som förslagen 
innebär.  

9.2.5 Konsekvenser för vindkraftsbranschen 

Utredningen bedömer att dess förslag kommer att öka förutsebar-
heten, rättssäkerheten och effektiviteten i tillståndsprövningen för 
vindkraft. Utredningen bedömer också att förslagen kommer att 
leda till en viss ökning av antalet byggda vindkraftsanläggningar, jäm-
fört med om ingen ändring görs. Detta som en följd dels av att 
risknivån i branschen minskar, dels genom att negativa lokaliserings-
besked i vissa fall kommer upphävas efter överklagande.  
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Att översiktsplanen får en viktigare roll i kommunens planering 
av vindkraft innebär att det blir enklare för vindkraftsprojektörer att 
se var i en kommun det är möjligt att få kommunens tillstyrkan till 
en etablering och om det finns några begränsningar i hur parken kan 
utföras. Det framgår av det underlag som utredningen beställt, bilaga 2, 
att det inte går att få någon sådan ledning av översiktsplanen med 
dagens regelverk. Om en projektör vill etablera sig på en plats eller i 
ett utförande som inte är förenlig med översiktsplan så finns enligt 
utredningens förslag inget som hindrar det, utan situationen blir då 
i praktiken densamma som i dag. Projektören får föra en dialog med 
kommunen och förhöra sig om möjligheterna att få ett positivt 
besked. Men till skillnad mot i dag blir ett positivt beslut bindande 
för kommunen.  

Att projektörerna ges möjlighet att klaga över kommunernas 
beslut är en viktig förstärkning av rättssäkerheten och också en vik-
tig förutsättning för att förslagen ska få den effekt som utredningen 
bedömer att de kommer ha. Kommunerna behåller förhållandevis 
fria ramar, nämligen dem som ges för framtagande av översiktsplan. 
Samtidigt kan vindkraftprojektören lita till att det som kommunen 
angett i sin översiktsplan också kommer att efterlevas när frågan om 
lokaliseringsbesked lämnas in. Kommunerna kommer inte kunna 
ändra ett positivt lokaliseringsbesked och om ett nekande beslut 
fattas i strid med ett positivt utpekande i översiktsplanen, utan att 
särskilda skäl för det finns, eller om kommunen genom sitt beslut 
gått utanför de ramar som finns vad gäller beslut om markanvänd-
ningen i kommunen så kan projektören klaga över beslutet och få 
det upphävt. Utredningens bedömning är inte att det kommer att 
vara vanligt med upphävanden eftersom kommunerna i de flesta fall 
får förväntas ha fattat korrekta beslut, men att möjligheten finns är 
viktigt både för att värna projektörernas rättssäkerhet och för att 
säkerställa att felaktiga beslut inte står fast. 

Processen blir också effektivare för projektören, eftersom en 
tidsfrist föreslås inom vilken kommunen måste avge lokaliserings-
besked. Det är också projektören som initierar tidsfristen. Frågan 
om lokaliseringsbesked blir därmed planerbar och kan läggas vid en 
tidpunkt som passar väl i processen. Framför allt behöver projektö-
rer inte lägga tid och resurser på projekt som får en sen avstyrkan, 
eller där kommunen ändrar sig. Eftersom positiva lokaliserings-
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besked enbart får överklagas tillsammans med ett tillståndsbeslut 
påverkas inte effektiviteten i processen av det.  

Utredningens förslag leder inte per automatik till att fler platser 
för vindkraft kommer att tillstyrkas av kommuner. Det har heller 
inte varit utredningens uppdrag. Förslagen handlar i stället om att 
göra systemet för kommunalt inflytande mer förutsebart och tydligt 
för alla inblandade aktörer, samtidigt som kommunernas inflytande 
bibehålls. Om en kommun under en viss politisk ledning helt mot-
sätter sig vindkraft så kommer det finnas mycket begränsade möj-
ligheter för vindkraftsprojektörer att bygga vindkraft i den kommunen. 
Det är endast i de fall som kommunen överskridit sin befogenhet att 
fatta beslut som inte är förenliga med översiktsplanen som en 
projektör kan få rätt mot kommunen. Utredningens bedömning, efter 
möten med såväl vindkraftsbranschföreträdare som kommuner, är att 
det på nationell nivå inte finns någon stor risk för brist på platser för 
etableringar av vindkraft. Att tydliggöra vilken roll kommunen har i 
processen väntas också i vissa fall göra det enklare för kommuner att 
släppa fram vindkraft, eftersom kommunföreträdarna får lättare att 
förklara för kommunmedlemmarna vad det är kommunen beslutar 
om och vilka frågor som framför allt hanteras i tillståndsprövningen.  

9.2.6 Konsekvenser för andra elproducenter 

Utredningen bedömer att de förslag som lämnas genom detta be-
tänkande kommer att göra det något enklare att etablera vindkraft 
och att vindkraftsbranschen därmed gynnas av förslaget i relation till 
hur regelverket ser ut i dag. Eftersom alla elproducenter konkurrerar 
med samma vara på samma marknad innebär det ett relativt miss-
gynnande av andra elproducenter. Olika särregleringar finns emeller-
tid för alla elproduktionssätt och det går inte att säga att vindkraften 
gynnas på bekostnad av någon annan specifik elproducent eller att 
vindkraften genom förslagen får en mer gynnsam ställning än någon 
annan med anledning av utredningens förslag.  

Konsekvenserna för andra elproducenter bedömer utredningen 
därför kommer att bli mycket begränsade.  
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9.2.7 Konsekvenser för andra företag 

En viss ökad mängd vindkraft i elsystemet, vilket utredningen be-
dömer blir en följd av utredningens förslag, innebär en ökad pro-
duktion av jämförelsevis billig el, vilket är gynnsamt för företagen 
som elanvändare. Samtidigt kan elproduktion från vindkraft variera 
mycket över tid. Som exempel var elproduktionen från vindkraften 
i Sverige 2020 tre gånger så hög den månad då mest vindkraftsel 
producerades (januari) jämfört med den månad då minst vindkraftsel 
producerades (juni).2 Även om priset för el genom mer vindkraft 
totalt sett kan minska kan också priset en given tidsperiod öka om 
låg produktion av vindkraftsel sammanfaller med hög elanvändning 
och om inte en ökad andel vindkraft kombineras med produktions-
sätt som har en motsatt produktionsprofil, import, att elanvänd-
ningen blir mer flexibel eller att energin kan lagras. Detta hänger 
också ihop med effektsituationen i elnäten, där det kan uppstå en 
momentan eller lokal brist på el trots tillräcklig elproduktion i landet 
över exempelvis ett dygn, vilket kan orsaka problem för företag. Mer 
vindkraft i systemet, i synnerhet om den inte byggs nära där elen ska 
användas, förutsätter också mer elnät, vilket kostar pengar för el-
nätskunderna.  

Effekterna av utredningens förslag för andra företag än vind-
kraftsföretag bedöms bli mycket begränsade och indirekta. Främsta 
skälet till det är de begränsade effekter för utbyggnaden av vindkraft 
som förslagen bedöms få. 

Det finns ingen generell skillnad i hur utredningens förslag på-
verkar företag av olika storlek. Däremot kommer företag med hög 
elanvändning att påverkas i högre grad än andra av förändringar i 
elsystemet. Företag inom branscher som anknyter till vindkrafts-
utbyggnad påverkas förstås mer än andra företag av en högre vind-
kraftsutbyggnad. Företag inom bland annat turist- och rennäringen 
kan påverkas mer negativt än andra företag av en ökad mängd vind-
kraft.  

 
2 Statistik från Affärsverket svenska kraftnät, 
http://www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/kraftsystemdata/elstatistik/,  
hämtad den 19 februari 2021. 
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9.2.8 Konsekvenser för miljön 

Utredningen har i avsnitt 5.2 redogjort för effekterna av att ta bort 
den kommunala tillstyrkan av vindkraftsanläggningar. De bedöm-
ningar som görs där gäller i allt väsentligt också för de förslag som 
utredningen lägger. Då utredningen bedömer att utbyggnaden av 
vindkraft väntas öka är konsekvenserna för miljön desamma som 
konsekvenser av mer utbyggd vindkraft.  

I och med att utredningens förslag innebär att kommunerna be-
håller ett starkt inflytande över var vindkraft kan byggas blir dock 
påverkan på miljön mer svårbedömd än vid ett avskaffande av den 
kommunala tillstyrkan. Detta eftersom kommunernas avvägningar 
visserligen kan leda till en lägre påverkan på lokala miljöintressen, 
men å andra sidan kan leda till en lägre vindkraftsutbyggnad eller 
mindre effektiv utbyggnad och på så vis bidra till att exempelvis kli-
matmål blir svårare att nå. 

9.2.9 Konsekvenser för enskilda och för jämställdheten 

Påverkan på enskilda av utredningens förslag bör enligt utredningen 
bli begränsad. Den är också svår att bedöma, eftersom förslagen inte 
omedelbart berör enskilda eller deras rättsliga eller ekonomiska 
ställning, utöver att de som påverkas av vindkraftsprojekt får ökad 
möjlighet att klaga över beslut om tillstyrkan. Att förutsebarheten i 
tillståndsprövningen och den kommunala planeringen ökar är posi-
tivt för enskilda, som får tydligare möjligheter att påverka var i kom-
munen vindkraft byggs i och med att de processer som finns vid 
framtagande av översiktsplaner (3 kap. 8–18 a §§ plan- och bygg-
lagen) får större betydelse. Ett kommunalt beslut om positivt loka-
liseringsbesked har inga effekter i tillståndsprövningen, utom att 
möjliggöra densamma. De enskilda som berörs av ett tillstånd kan 
överklaga tillståndsbeslutet.  

Om utredningens förslag leder till att mer vindkraft byggs så kan 
det innebära att antalet påverkade närboende ökar, men det är en 
fråga för dels den kommunala planeringen, dels för tillståndspröv-
ningen, att avgöra var vindkraft kan tillåtas och i vilken utsträckning. 
Hur många närboende som berörs beror också mer på var vindkraft 
byggs än hur många verk som uppförs. 
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En ökad mängd vindkraft i elsystemet kan bidra till lägre elpriser 
än om motsvarande mängd el produceras ur någon annan källa, vilket 
gynnar elkonsumenterna, på samma sätt som beskrivits för företa-
gen ovan. På samma sätt som för företagen kan samtidigt en ökad 
mängd vindkraft i elsystemet leda till högre elnätskostnader. 

Utredningens förslag bedöms inte få några direkta eller tydliga 
effekter på jämställdheten mellan män och kvinnor.  

Kvantitativt så är andelen män i energisektorn cirka 77 procent, 
vilket delvis har sin grund i att rekryteringsbasen, med personer från 
teknisk och naturvetenskaplig bakgrund, till övervägande del består 
av män. Om utredningens förslag leder till att antalet anställda i 
vindkraftsbranschen ökar enligt samma mönster som gäller för förny-
bart i stort så skulle andelen män i energisektorn totalt sett öka något, 
eftersom andelen män i delsektorn förnybart är över 80 procent. Det 
är dock en lång kedja av händelser som alla kan påverkas av andra 
omständigheter som behöver realiseras om utredningens förslag, som 
underlättar något för vindkraften jämfört med dagsläget, ska leda till 
en ökad andel män i energisektorn.3  

Någon påverkan personalmässigt kan inte förväntas vare sig i 
kommuner eller vid myndigheter.  

Den kvalitativa påverkan på kvinnors och mäns makt eller den 
ekonomiska jämställdheten4 är ännu svårare att bedöma och det är 
enligt utredningen inte sannolikt att utredningens förslag har några 
väsentliga effekter i det avseendet. 

 

 
3 För hela stycket, se Genus och jämställdhet på energiområdet, Statens energimyndighet, rapport 
ER 2019:08, s. 12 f. och 30 f.  
4 Prop. 2005/06:155, s. 1.  
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10 Författningskommentar 

10.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken 

Ändringarna i miljöbalken syftar till att avskaffa den kommunala 
tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och i stället göra det nya 
instrumentet lokaliseringsbesked till en nödvändig del av ansökan 
om tillstånd för tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar.  

16 kap.  

4 §  

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får inte ges om anläggningens 
utbredning, antalet vindkraftverk eller vindkraftverkens höjd är större 
än vad kommunen tillstyrkt i lokaliseringsbeskedet för anläggningen 
enligt lag (2022:000) om lokaliseringsbesked för vissa vindkrafts-
anläggningar. 

Tillstånd får inte heller ges om anläggningen på annat sätt avviker 
från vad kommunen tagit ställning till och avvikelsen på ett betydande 
sätt kan påverka markanvändningen i hela eller delar av kommunen. 

Första och andra stycket gäller inte om regeringen har tillåtit verk-
samheten enligt 17 kap. 

 
Paragrafen har ändrats så att det framgår vilka ändringar som inte får 
göras av ett projekt efter att kommunen bedömt det utan att hinder 
för att meddela tillstånd ska uppstå. 

Första stycket innebär att det utbredningsområde, det antal vind-
kraftverk eller den höjd som vindkraftsprojektören angett i sin be-
gäran om lokaliseringsbesked enligt lagen om lokaliseringsbesked 
för vissa vindkraftsanläggningar inte får överstigas. Det är enkelt att 
avgöra om ett projekt gått utöver vad som medgetts i dessa avse-
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enden och i normalfallet bör projektören själv vända sig till kom-
munen med en ny begäran om lokaliseringsbesked om förutsätt-
ningarna förändrats. Om så inte skett ska tillstånd inte få ges. Att 
utbredningsområdet ändrats ska inte vara ett hinder för tillstånd om 
utbredningsområdet enbart minskats och i sin helhet ryms inom det 
område som angavs vid begäran av lokaliseringsbesked. Om däremot 
utbredningsområdet i någon del flyttats utanför det område som 
angavs vid begäran utgör det hinder för tillstånd.  

Andra stycket omfattar ändringar i projektet som kan vara svårare 
att identifiera. I många fall kan det vara först under tillstånds-
prövningen som sådana ändringar identifieras och i normalfallet bör 
då inte ansökan om tillstånd avslås, utan sökanden bör ges tid att 
begära ett nytt lokaliseringsbesked från kommunen. Exempel på 
ändringar som kan omfattas av första stycket är ändringar av vilken 
typ av hinderbelysning som vindkraftverken ska utrustas med, eller 
vindkraftverkens färg. Det är bara ändringar av större betydelse för 
markanvändningen i kommunen som ska omfattas och det bör i 
praktiken vara sällsynt att sådana fall uppstår. 

Tredje stycket har ändrats bara såtillvida att en hänvisning förts in 
även till andra stycket, eftersom paragrafen tidigare bara innehöll ett 
stycke.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.6.  

19 kap. 

5 § 

Paragrafen, som anger vilka bestämmelser i 22 och 23 kap. som ska 
tillämpas vid prövning av kommunal nämnd eller länsstyrelse, har 
ändrats på så sätt att en punkt med hänvisning till den nya bestäm-
melsen i 22 kap. 1 f § införts. 
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22 kap.  

1 f § 

En ansökan om tillstånd till en anläggning för vindkraft ska innehålla 
det lokaliseringsbesked som kommunen där anläggningen avses att upp-
föras avgett enligt lag (2022:000) om lokaliseringsbesked för vissa 
vindkraftsanläggningar. 

Ansökan om tillstånd får inte tas upp till prövning om den kommun 
där anläggningen avses att uppföras har avstyrkt lokaliseringen, om 
lokaliseringsbesked saknas, eller om mer än fem år gått sedan lokali-
seringsbeskedet meddelades. 

Första och andra stycket gäller inte om regeringen har tillåtit verk-
samheten enligt 17 kap. 

Första och andra stycket gäller inte ansökningar om tillstånd för 
verksamheter som inte kräver tillstånd enligt denna balk. 

 
Paragrafen, som är ny, ställer krav på att en ansökan om tillstånd för 
tillståndspliktig vindkraft ska innehålla ett lokaliseringsbesked som 
den eller de berörda kommunerna meddelat enligt lagen om lokali-
seringsbesked för vissa vindkraftsanläggningar. Detta framgår av första 
stycket. 

Andra stycket tydliggör att en ansökan som inte innehåller ett 
lokaliseringsbesked inte ska få tas upp till prövning och inte heller 
om den eller de aktuella kommunerna avstyrkt lokaliseringen i 
lokaliseringsbeskedet. Det framgår också att giltighetstiden för ett 
lokaliseringsbesked är fem år från det att lokaliseringsbeskedet med-
delades. Ett lokaliseringsbesked ska alltså förfalla om ingen ansökan 
lämnats in när fem år gått från det att det meddelades.  

Av tredje stycket framgår att kravet på lokaliseringsbesked inte 
gäller om regeringen tillåtit verksamheten enligt 17 kap. 

Av fjärde stycket framgår att frivilliga tillståndsansökningar, med 
stöd av 9 kap. 6 b § miljöbalken, inte underställs krav på lokali-
seringsbesked.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.2. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Första punkten reglerar ikraftträdandet, som föreslås ske den 1 januari 
2023.  

Andra punkten reglerar vad som ska gälla för pågående mål och 
ärenden. Om miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts av till-
ståndsmyndigheten ska de äldre reglerna om kommunal tillstyrkan 
gälla, medan det nya regelverket om lokaliseringsbesked ska gälla i 
alla andra fall.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.7. 

10.2 Förslaget till lag om lokaliseringsbesked för vissa 
vindkraftsanläggningar 

Utredningen föreslår en ny lag om lokaliseringsbesked för vindkraft 
som i praktiken ersätter dagens kommunala tillstyrkan enligt 
16 kap. 4 § miljöbalken. Lagen innehåller regler om när ett lokali-
seringsbesked ska begäras och på vilka grunder det ska meddelas. 
I lagen finns också en rätt att överklaga lokaliseringsbeskeden.  

Närmare överväganden om behovet av en ny lag finns i avsnitt 8.8. 

1 § 

Ord och uttryck i denna lag har samma innebörd som i miljöbalken och 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Paragrafen klargör att begrepp i denna lag ska ha samma innebörd 
som begreppen har i miljöbalken och plan- och bygglagen.  

2 § 

En kommun ska på begäran av den som utreder möjligheterna att 
anlägga en sådan vindkraftsanläggning som avses i 21 kap. 13–14 §§ 
miljöprövningsförordningen (2013:251) avge ett lokaliseringsbesked. 

Ett lokaliseringsbesked kan vara positivt (tillstyrkan) eller negativt 
(avstyrkan). 
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Av första stycket framgår att kommunen ska avge lokaliseringsbesked 
för tillståndspliktig vindkraft. Det är den som utreder möjligheterna 
att anlägga en vindkraftsanläggning som kan initiera en sådan pro-
cess. Det kan vara samma aktör som sedermera ansöker om tillstånd, 
men det kan också vara en konsult eller en annan aktör. Bestäm-
melsen är avsedd att tillåta en förhållandevis vid krets av aktörer att 
begära lokaliseringsbesked.  

Av andra stycket framgår att ett lokaliseringsbesked kan vara 
positivt eller negativt och att det motsvarar begreppen tillstyrkan 
eller avstyrkan. Det finns alltså ingen möjlighet att meddela villkor i 
lokaliseringsbeskeden och inte heller delvis positiva eller negativa 
besked. Ett lokaliseringsbesked kan enbart vara helt och hållet posi-
tivt (tillstyrkan) eller negativt (avstyrkan). 

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.2. 

3 § 

Kommunen ska avge lokaliseringsbesked inom sex månader från det att 
en komplett begäran lämnats in. 

En begäran om lokaliseringsbesked ska för att vara komplett inne-
hålla uppgifter om projektområdets utbredning, de planerade vind-
kraftverkens högsta möjliga höjd och det största antal vindkraftverk som 
kan komma att uppföras. 

 
I paragrafens första stycke sätts en tidsgräns för kommunens beslut, 
efter att ärendet initierats av den som begärt lokaliseringsbesked 
enligt 2 §, förutsatt att begäran var komplett.  

Andra stycket definierar vad som ska krävas av den som begär 
lokaliseringsbesked för att en begäran ska anses vara komplett. 
Projektområdets utbredning bör anges på en karta. Vindkraftverken 
högsta höjd ska avse höjden inklusive rotorblad. Det är möjligt att 
ange att det största antalet och den högsta höjden är beroende av 
varandra på så sätt att den högsta höjden kan vara exempelvis 250 me-
ter vid 20 vindkraftverk men 200 meter vid 35 verk, förutsatt att be-
gäran är tydlig.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.5. 
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4 § 

Ett beslut om lokaliseringsbesked ska motiveras. En sådan motivering 
ska innehålla uppgifter om vilka omständigheter som har varit avgörande 
för kommunens ställningstagande. 

 
Paragrafen innebär att beslut om lokaliseringsbesked måste moti-
veras av kommunen. Hur motiveringen ska se ut och vad den behö-
ver innehålla beror på om det är ett positivt eller negativt beslut och 
på om projektet är förenligt med kommunens översiktsplan eller 
inte. Det är särskilt viktigt med en tydlig motivering för det fall 
kommunen avgett negativt lokaliseringsbesked trots förenlighet med 
översiktsplanen. 

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.4. 

5 § 

Om en begäran om lokaliseringsbesked avser en sådan vindkrafts-
anläggning som är förenlig med den mark- och vattenanvändning som 
är angiven i kommunens översiktsplan ska ett positivt lokaliserings-
besked alltid ges under förutsättning att 

1. kommunens översiktsplan är aktuell, 

2. vindkraftverkens högsta planerade höjd och största planerade antal 
är lämpliga med hänsyn till platsens förutsättningar, och 

3. det i övrigt saknas särskilda skäl som kommunen inte kunnat förutse 
varför verksamheten trots första stycket 1 och 2 inte är lämplig på 
den avsedda platsen. 

Trots första stycket behöver ett positivt lokaliseringsbesked inte ges om 
kommunen påbörjat arbete med att upprätta förslag till ändrad eller ny 
översiktsplan och det är 

1. uppenbart att vindkraftsanläggningen inte skulle vara förenlig med 
den nya översiktsplanen, och 

2. mycket sannolikt att förslaget till ny översiktsplan antas. 

Första stycket beskriver huvudregeln för kommunens beslut om 
lokaliseringsbesked. Kommunen ska i normalfallet alltid tillstyrka en 
vindkraftsanläggning som är förenlig med den mark- och vatten-
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användning som anges för området i kommunens översiktsplan. Ett 
typfall är om det finns ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avse-
ende vindbruk, en så kallad vindbruksplan, och en projektör begärt 
lokaliseringsbesked för en anläggning som helt och hållet planeras 
till ett område som pekas ut som lämpligt i vindbruksplanen. Det är 
som huvudregel den översiktsplan som gäller när begäran om lokali-
seringsbesked lämnas in som gäller för beslutet.  

Första stycket innehåller tre punkter som begränsar huvudregeln. 
Första punkten innebär att om översiktsplanen inte är aktuell (3 kap. 
25 § plan- och bygglagen) behöver den inte ligga till grund för kom-
munens beslut om lokaliseringsbesked.  

Andra punkten tydliggör att kommunen i varje fall ska bedöma de 
planerade vindkraftverkens högsta planerade höjd och största antal. 
Normalt ska det göras med utgångspunkt i översiktsplanen och 
eventuell vindbruksplan.  

Tredje punkten anger att det i vissa sällsynta fall kan finnas andra 
skäl som kommunen kan grunda ett negativt lokaliseringsbesked på 
trots förenlighet med översiktsplan. Det ska då vara fråga om omstän-
digheter av stor betydelse som kommunen inte kunnat förutse. Typ-
fallet är om en verksamhet på andra sidan en nationsgräns (som 
också är kommungränsen) påverkar markanvändningen i kommunen 
på ett sätt som inte kunnat förutses när översiktsplanen togs fram. 
Under en kort period efter det att denna lagstiftning trätt ikraft kan 
det också anföras som särskilt skäl att kommunen ännu inte hunnit 
inrätta sig efter de nya förutsättningarna.  

I andra stycket anges när det trots första stycket inte ska vara den 
vid begäran gällande översiktsplanen som ska ligga till grund för be-
slutet. Det är enligt första punkten om kommunen, senast vid dagen 
för begäran, påbörjat arbetet med en ny översiktsplan och det är uppen-
bart att den planerade anläggningen inte skulle vara förenlig med den 
nya översiktsplanen. Det förutsätter att det påbörjade arbetet är så långt 
fortskridet och förslaget så tydligt att det enkelt går att se att den 
planerade vindkraftsanläggningen inte kommer vara förenlig med den 
nya översiktsplanen om den antas. Enligt andra punkten förutsätter 
det också att det står i allt väsentligt klart att förslaget kommer att 
vinna stöd.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.3. 
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6 § 

Kommunens beslut om lokaliseringsbesked ska anslås på kommunens 
anslagstavla. 

 
Paragrafen anger att kommunens beslut om lokaliseringsbesked ska 
anslås på den kommunala anslagstavlan. Detta för att ha en utgångs-
punkt för att räkna överklagandetiden.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.4. 

7 § 

Lokaliseringsbesked kan överklagas av den beskedet angår, om det har 
gått honom eller henne mot. Beskedet kan också överklagas av sådana 
ideella föreningar eller juridiska personer som avses i 16 kap. 13 § miljö-
balken. 

Den myndighet som prövar ett överklagande av ett lokaliserings-
besked för vindkraft ska endast pröva om det överklagade beskedet 
strider mot någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller 
som framgår av omständigheterna. 

Om myndigheten vid en prövning enligt andra stycket finner att 
beskedet strider mot en rättsregel, ska beskedet upphävas. 
 
I första stycket bestäms vilka som får klaga över ett beslut om lokali-
seringsbesked. Det är den som beskedet angår, förutsatt att beslutet 
gått honom eller henne emot. Det är typiskt sett en vindkrafts-
projektör som fått ett negativt lokaliseringsbesked, men kan också 
vara exempelvis närboende till den planerade verksamheten om 
kommunen avgett ett positivt lokaliseringsbesked. Beslutet kan också 
överklagas av sådana föreningar och organisationer som anges i 
16 kap. 13 § miljöbalken, det vill säga olika typer av miljöskydds-
föreningar i vid bemärkelse.  

Av andra stycket framgår vad det är överprövningsmyndigheten 
ska bedöma. Dels är det om kommunens beslut tagits fram i formellt 
rätt ordning. Det är också om kommunens beslut om lokaliserings-
besked legat inom ramen för kommunens handlingsutrymme. Det 
handlingsutrymme som kommunen har för beslut om lokaliserings-
besked begränsas av vad som framför allt är statliga intressen att 
bevaka. På samma sätt som bristande hänsyn till vissa allmänna 
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intressen kan föranleda ett upphävande av ett beslut om detaljplan 
kan det föranleda ett upphävande av ett beslut om lokaliserings-
besked. Det bör därmed inte vara fråga om att överpröva de avväg-
ningar som kommunen har gjort mellan olika samhällsintressen så 
länge kommunen därvid hållit sig inom sitt handlingsutrymme.  

Av tredje stycket framgår att överprövning är kassatorisk, det vill 
säga att överprövningsmyndigheten bara får upphäva eller fastslå ett 
lokaliseringsbesked. Om ett besked upphävs krävs ett nytt besked 
från kommunen.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.4. 

8 § 

Tiden för överklagande av ett lokaliseringsbesked som innebär av-
styrkan räknas från den dag då beslutet om beskedet tillkännagetts på 
kommunens anslagstavla.  

Ett lokaliseringsbesked som innebär avstyrkan överklagas till läns-
styrelsen. 

Ett lokaliseringsbesked som innebär tillstyrkan får inte överklagas 
särskilt. 

 
I första stycket anges att överklagandetiden ska räknas från det att 
kommunen tillkännagett beslutet om lokaliseringsbesked på kom-
munens anslagstavla.  

Andra stycket anger att överklagan ska göras till länsstyrelsen.  
I tredje stycket anges att positiva lokaliseringsbesked inte får över-

klagas särskilt. Det innebär inte att de inte får överklagas alls, utan 
att de får överklagas enbart tillsammans med ett eventuellt tillstånds-
beslut. I sådana kommer det också vara mark- och miljödomstolen 
eller i vissa fall Mark- och miljööverdomstolen som överprövar 
lokaliseringsbesked som första instans.  

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.4. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Första punkten reglerar ikraftträdandet, som föreslås ske den 1 januari 
2023. 
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Andra punkten reglerar vad som ska gälla för pågående mål och 
ärenden. Om miljökonsekvensbeskrivningen har kungjorts av till-
ståndsmyndigheten ska de äldre reglerna om kommunal tillstyrkan 
gälla, medan det nya regelverket om lokaliseringsbesked ska gälla i 
alla andra fall. Beslut om kommunal tillstyrkan som meddelats i mål 
och ärenden där kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningen gjorts 
före lagens ikraftträdande får dock till skillnad mot tidigare inte 
återtas eller ändras. 

Närmare överväganden finns i avsnitt 8.7. 
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Kommittédirektiv 2020:108  

En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft  

Beslut vid regeringssammanträde den 14 oktober 2020  

Sammanfattning  

Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av anläggandet av vindkraft 
i 16 kap. 4 § miljöbalken har fått kritik som bland annat består i att 
den saknar beslutskriterier, krav på motivering och tidsgräns.  

En särskild utredare ska därför  

 undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 
4 § miljöbalken,  

 lämna förslag på hur denna bestämmelse kan tas bort och hur det 
kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt, och  

 bedöma alternativa förslag, för det fall bestämmelsen inte kan tas 
bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar 
mer rättssäker och förutsägbar.  

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.  

Behovet av en ökad vindkraftsutbyggnad  

Regeringen har slagit fast att Sverige ska ha ett robust elsystem med 
hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraf-
tiga priser. Energipolitiken ska således skapa villkoren för en effektiv 
och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energi-
försörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat 
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samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle 
(prop. 2019/20:65 s. 44). Riksdagen har efter förslag från regeringen 
antagit ett mål att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar 
2040 (prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411). 
Vindkraftens utbyggnad är en central del av denna utveckling och 
för möjligheterna att nå målet. Därför är det av stor vikt att miljö-
prövningen präglas av effektivitet och förutsägbarhet.  

Kommunal tillstyrkan av vindkraft  

Vindkraften har i dag en särställning i miljöbalken på så sätt att det i 
16 kap. 4 § miljöbalken framgår att tillstånd till en vindkraftsanlägg-
ning endast får ges om den kommun där anläggningen avses att upp-
föras har tillstyrkt det. Detta gäller inte om regeringen har tillåtit verk-
samheten enligt 17 kap. miljöbalken.  

Bestämmelsen kom till i samband med att ändrade krav på detalj-
plan och bygglov för vindkraftverk infördes i plan- och bygglagen 
(2010:900). Tidigare prövades tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar 
enligt både miljöbalken och plan- och bygglagen. Ändringen i lagen 
innebar att kravet på bygglov och detaljplan avskaffades för vind-
kraftsetableringar som tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kravet på 
detaljplan fick stå kvar när vindkraftverk avses att uppföras i områ-
den där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller an-
läggningar.  

För att kommunerna skulle få behålla ett inflytande över etabler-
ingen av vindkraft infördes en bestämmelse om att prövningsmyn-
digheten får ge tillstånd till en vindkraftsanläggning endast om kom-
munen har tillstyrkt det (prop. 2008/09:146).  

Skillnaden på kommunens inflytande med den nya bestämmelsen 
jämfört med de tidigare kraven enligt plan- och bygglagen är stor. 
Ett beslut om bygglov eller detaljplan föregås av en bestämd process, 
har krav på motivering och uppställda beslutskriterier. Ett beslut om 
kommunal tillstyrkan måste inte motiveras och det saknas en tids-
gräns för när kommunen ska fatta ett sådant beslut. Det saknas upp-
ställda beslutskriterier och kommunen kan ändra inställning i ett 
senare skede.  

271 ( 1317 )



SOU 2021:53 Bilaga 1 

177 

Energimyndighetens och Naturvårdsverkets redovisning  

Efter införandet av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tog Statens 
Energimyndighet (Energimyndigheten), i samråd med Naturvårds-
verket, fram en vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillstånds-
prövning av vindkraftverk. I regleringsbreven för 2016 gav regeringen 
ett uppdrag till Energimyndigheten och Naturvårdsverket att till-
sammans följa upp och analysera hur planerings- och tillståndspro-
cessen vid etablering av vindkraft hade utvecklats efter vägledningen. 
Myndigheterna fick även i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för 
att underlätta tillståndsprocessen, om de efter analysen bedömde att 
det fanns behov för sådana.  

Myndigheterna lämnade sin redovisning till regeringen i juni 2017. 
Myndigheterna redogjorde där för en problembild som framkommit 
bland annat inom ramen för uppdraget ”Kommunal tillstyrkan av 
vindkraft. Hur fungerar det i dag?”. Deras förslag var att bestämmel-
sen om kommunal tillstyrkan skulle tas bort.  

Uppdraget att utreda bestämmelsen om kommunal tillstyrkan 
vid anläggandet av vindkraft  

I redovisningen från Energimyndigheten och Naturvårdsverket an-
ges att olika aktörer har olika bild av hur väl tillämpningen av be-
stämmelsen fungerar. Kommunerna har överlag angett att tillämp-
ningen fungerar väl medan projektörer, prövningsmyndigheter samt 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket pekat på en del problem. 
Dessa problem består bland annat av att bestämmelsen ger vindkraft 
en särställning i miljöbalken, att det saknas reglerade beslutskriterier 
och att ett beslut om tillstyrkan kan ändras under processens gång. 
Bestämmelsens tillämpning uppfattas som rättsosäker och anges 
påverka handläggningstiderna negativt.  

Redovisningen har remitterats och cirka 120 remissvar har kom-
mit in. Inställningen till myndigheternas förslag att ta bort bestäm-
melsen om kommunal tillstyrkan varierar starkt beroende på vilken 
aktör som svarat. En majoritet av kommunerna är negativt inställda 
till att bestämmelsen tas bort. Det har i remissvaren från flera olika 
aktörer angetts alternativ till att ta bort bestämmelsen, såsom tidig 
tillstyrkan.  
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Det är av stor vikt att tillståndsprocessen för vindkraft är effektiv 
och rättssäker för att främja en hållbar utbyggnad. Med tanke på att 
bestämmelsen om kommunal tillstyrkan har fått stark kritik och den 
spretiga inställning som framkommit i remissvaren, bör förutsätt-
ningarna för att ta bort bestämmelsen undersökas.  

Utredaren ska därför  

 kartlägga och analysera de invändningar som framförts från fram-
för allt kommunerna, men även från andra aktörer,  

 föreslå hur de problem som identifieras skulle kunna lösas,  

 om det finns förutsättningar, föreslå hur bestämmelsen om kom-
munal tillstyrkan kan tas bort och hur det kommunala inflytandet 
kan tillgodoses på annat sätt, och  

 lämna nödvändiga författningsförslag.  

Titta på alternativa förslag om bestämmelsen inte kan tas bort  

I redovisningen från Energimyndigheten och Naturvårdsverket finns 
alternativa förslag till att ta bort bestämmelsen om kommunal till-
styrkan. Även remissvaren innehåller alternativa förslag.  

Om det inte finns förutsättningar att ta bort bestämmelsen om 
kommunal tillstyrkan, ska utredaren därför  

 analysera de alternativa förslag som lämnats, däribland möjlighe-
ten att låta vindkraft prövas även enligt plan- och bygglagen vilket 
gäller för många andra miljöfarliga verksamheter enligt miljö-
balken,  

 föreslå någon eller några alternativa lösningar på den kritik som 
framförts mot tillämpningen av 16 kap. 4 § miljöbalken, och  

 lämna nödvändiga författningsförslag.  

Konsekvensbeskrivningar  

De förslag, alternativa förslag och beslutsunderlag som utredaren 
redovisar ska följa kommittéförordningens (1998:1474) krav på kon-
sekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar. Konsekvensanaly-
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sen ska påbörjas i utredningens inledande skede och löpa parallellt 
med det övriga arbetet.  

Kostnader ska bedömas för staten, kommuner, myndigheter, verk-
samhetsutövare och andra berörda aktörer. Vidare ska en bedömning 
av förslagens konsekvenser för miljön och för möjligheterna att nå 
de energipolitiska målen göras. Utredaren ska redovisa hur förslagen 
förhåller sig till EU-rätt och internationell rätt. Utredaren ska också 
i övrigt utföra konsekvensbeskrivningen i enlighet med de krav som 
ställs i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning.  

I 14 kap. 3 § regeringsformen anges att en inskränkning av den 
kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålen. Det innebär att en proportionalitets-
bedömning ska göras under lagstiftningsprocessen. Om något av för-
slagen i betänkandet påverkar den kommunala självstyrelsen ska där-
för, utöver dess konsekvenser, också de särskilda avvägningar som 
lett fram till förslagen särskilt redovisas.  

Kontakter och redovisning av uppdraget  

Utredaren ska i sitt arbete föra en nära dialog med kommuner. Ut-
redaren ska även föra en nära dialog med Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket. Vidare ska utredaren inhämta synpunkter från Bo-
verket, Statskontoret, länsstyrelser, mark- och miljödomstolar och 
andra berörda myndigheter, samt från näringslivet, miljöorganisa-
tioner och andra aktörer.  

Utredaren ska även hålla sig informerad om och, för det fall det 
är lämpligt, bidra till Naturvårdsverkets och Energimyndighetens 
arbete med vindkraftstrategin samt beakta de eventuella förslag som 
myndigheterna lägger fram. Utredaren ska också hålla sig informe-
rad om och beakta relevant arbete som pågår inom Regeringskansliet.  

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2021.  
 

(Miljödepartementet) 
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1. Sammanfattning 

Översiktsplanen har, enligt Mark- och miljööverdomstolen, stor betydelse vid 
tillståndsprövning av vindkraft och det är särskilt angeläget att vindkraft kan 
etableras i områden som är utpekade som riksintresse för vindkraft. I nationella 
vindkraftstrategin vill man öka dessa faktorers betydelse i tillståndsprocessen. 

Westander Klimat och Energi har granskat 255  ansökningar (i första 
instans efter 1/1 2014 och slutligt avgjord senast 31/12 2020). Vi har funnit användbar 
information i 145 ansökningar om projektet i relation till ÖP och i 250 ansökningar i 
relation till riksintresse vindbruk. 

Kommunernas tillstyrkan och ÖP 
Det har haft en relativt liten betydelse för kommunens beslut om området varit 
utpekat som lämpligt för vindkraft eller inte i översiktsplaneringen: 

 När platsen var utpekad som lämpligt område tillstyrktes 76 procent av 
ansökningarna i sin helhet. 

 När platsen inte var utpekad som lämpligt område tillstyrktes 68 procent av 
ansökningarna i sin helhet och 4 procent tillstyrktes delvis. 

Andelen ansökningar som tillstyrkts av kommunerna har minskat: 

 Andelen ansökningar som tillstyrkts i sin helhet av kommunerna, när platsen 
var utpekad som lämplig i ÖP, har minskat under de två senaste åren, från 79 
procent perioden 2014–2018 till 43 procent under 2019–2020. 

 Det handlar om relativt få ansökningar där platsen var utpekad som lämplig 
(totalt 70 avgjorda ärenden) så statistiken bör tolkas med viss försiktighet. 
Resultatet visar dock att kommunerna under senare tid fäst allt mindre vikt 
vid sin vindkraftsplanering i översiktsplaner eller vindkraftsplaner. Dessa 
upprättades ofta för cirka 10 år sedan, med statligt stöd. 

Slutligt avgörande och ÖP 
En klart större andel av ansökningarna fick slutligt tillstånd om området var utpekat: 

 När platsen var utpekad som lämplig för vindkraft fick 49 procent av 
ansökningarna slutligt tillstånd och 11 procent fick delvis tillstånd. 

 När platsen inte var utpekad fick 32 procent av ansökningarna slutligt 
tillstånd och 12 procent fick delvis tillstånd. 

Andelen ansökningar som inte fick slutligt tillstånd har ökat: 
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 Andelen ansökningar som fick slutligt tillstånd i sin helhet, när platsen var 
utpekad som lämplig i ÖP, har minskat under de två senaste åren, från 49 
procent perioden 2014–2018 till 43 procent under 2019–2020. 

Slutligt avgörande och riksintressen vindbruk 
Det har inte varit enklare att få slutligt tillstånd om platsen var inom ett område för 
riksintresse vindbruk: 

 När platsen var utpekad som riksintresse var det 33 procent av ansökningarna 
som fick tillstånd och 17 procent som delvis fick tillstånd. 

 När platsen inte var utpekad var det 42 procent av ansökningarna som fick 
tillstånd och 17 procent som delvis fick tillstånd. 
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2. Inledning 

Westander Klimat och Energi har fått i uppdrag av utredningen ”En rättssäker 
vindkraftsprövning” att genomföra en studie om kommuners ställningstaganden 
till vindkraftsansökningar kopplat till översiktsplaner och riksintresse vindbruk. 

Färre än hälften av de landbaserade vindkraftsverk som beslutats i första instans 
efter den 1 januari 2014 och därefter avgjorts har beviljats slutligt tillstånd. 

Det kan ses som ett slöseri med resurser, som hade kunnat reduceras om det hade 
varit en större förutsägbarhet med tydligare kriterier för var vindkraft kan beviljas 
eller inte. Med större förutsägbarhet hade projektörer kunnat fokusera på områden 
där sannolikheten för tillstånd varit högre. Det hade lett till en mer förankrad och 
mer omfattande vindkraftsutbyggnad, i enlighet med nationella mål. 

Denna studie fokuserar inte på olika avslagsanledningar, utan i stället på vilken 
betydelse kommuners översiktsplaner respektive riksintresse vindbruk har för 
tillståndsgivningen. 

Båda dessa faktorer ska väga tungt i tillståndsgivningen: 

 ”Översiktsplanen tillmäts stor betydelse vid tillståndsprövning av 
vindkraftanläggningar”, enligt ”Vägledning om kommunal tillstyrkan vid 
tillståndsprövning av vindkraftverk” från 2015 (med referens till Mark- och 
miljööverdomstolen, MÖD, 2005:66, 2007:47 och 2009:4). 

 ”Det får därmed anses vara särskilt angeläget att vindkraftverk kan komma 
till stånd inom sådana områden som är utpekade som riksintresse för detta 
ändamål.” (MÖD, 23 november 2011, M 847-11, M 825-11, M 824-11.) 

Det finns också en ambition om att dessa faktorer ska få en ökad betydelse. 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har arbetat fram en nationell strategi för 
en hållbar vindkraftutbyggnad, där de pekat ut potentiellt lämpliga områden för 
vindkraft. Arbetet ska nu tas vidare av länsstyrelserna i samarbete med 
kommunerna och andra lokala aktörer. 

Tanken är att regionala planeringsunderlag ska tas fram och ligga till grund för en 
kommande revidering av riksintresseområden för vindbruk och ge dessa 
riksintressen en starkare ställning i planerings- och tillståndsprocessen än vad de 
har idag. Det kan också påverka kommunerna. ”Förhoppningen är att 
kommunerna ska uppleva det regionala planeringsunderlaget som ett stöd för sin 
översiktsplanering för vindkraftutbyggnad”, skriver myndigheterna i den nationella 
strategin. 
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3. Generell överblick och bakgrund 

Antalet ansökningar för landbaserad vindkraft (och antalet verk) har minskat. 

Antalet verk som har beviljats har minskat. 

Andelen verk som godkänts har minskat något. 
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4. Kommunens beslut relaterat till ÖP 

4.1 Samlad bild av kommunala vetot och ÖP 

Av 255 avgjorda vindkraftsansökningar med 5 784 verk har kommunernas veto helt 
eller delvis stoppat 67 (26 procent) av ansökningarna och 1 243 av verken (21 
procent). 

Vi har funnit för rapporten användbar information om den ansökta 
vindkraftsparkens placering i relation till översiktsplaneringen i 145 av 
ansökningarna, med totalt 3 230 vindkraftsverk. (Samtliga utom en, Taggen med 
83 verk, avser landbaserade vindkraftsparker.) 

 Av de 145 ansökningarna har 36 (25 procent) avslagits, delvis avslagits eller 
återkallats till följd av kommunernas användning av vetot. 

 Av de 3 230 vindkraftverken har 900 (28 procent) inte fått tillstånd till följd av 
det kommunala vetot. 

Av dessa 145 ansökningar: 

 Avser 70 ansökningar (med 1 124 verk) platser som är utpekade som lämpliga 
för vindkraft i översiktsplaneringen. 

 Avser 50 ansökningar (med 1 678 verk) platser som delvis är utpekade som 
lämpliga. 

 Avser 25 ansökningar (med 428 verk) platser som inte är utpekade som 
lämpliga. 

I figuren nedan ges en helhetsbild av användningen av det kommunala vetot. 
Siffran inom parentes anger det totala antalet ansökningar i varje kategori. 

Andel ansökningar som kommuner tillstyrkt, delvis använt veto mot 
eller använt veto mot hela ansökan 

Ej utpekad i ÖP (25) 68% 4% 28% 

Helt eller delvis utpekad i ÖP (120) 77% 3% 21% 

Delvis utpekad i ÖP (50) 78% 6% 16% 

Utpekad i ÖP (70) 76% 0% 24% 

Granskade (145) 75% 3% 22% 

Totalt (255) 74% 3% 24% 
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I figuren nedan ges motsvarande helhetsbild avseende vindkraftverk. Siffran inom 
parentes anger det totala antalet vindkraftverk i varje kategori. 

Andel vindkraftverk som tillstyrkts respektive inte fått 
tillstånd på grund av veto 

Ej utpekad i ÖP (428) 75% 25% 

Helt eller delvis utpekad i ÖP (2802) 72% 28% 

Delvis utpekad i ÖP (1678) 69% 31% 

Utpekad i ÖP (1124) 76% 24% 

Granskade (3230) 72% 28% 

Totalt (5784) 79% 21% 
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4.2 Ansökan och ÖP 

Det är 24 procent av ansökningarna som inte fått kommunal tillstyrkan när den 
aktuella platsen var utpekad som lämplig för vindkraft i översiktsplaneringen, 
jämfört med 22 procent om platsen delvis var utpekad och 32 procent om platsen 
inte var utpekad som lämplig. (Ansökningar som delvis avslagits på grund av vetot 
har i nedan figur inkluderats bland ”ej tillstånd”. Siffran inom parentes avser 
antalet ansökningar i respektive kategori.) 

Det är 23 procent av ansökningarna som inte fått kommunalt tillstyrkande trots att 
platsen helt  delvis är utpekad som lämplig för vindkraft, jämfört med 32 
procent om platsen inte är utpekad. 

Andel ansökningar som tillstyrkts av kommunen (i sin helhet) 
respektive ej fått tillstånd på grund av vetot i relation till ansökans

status i ÖP 

Ej utpekat i ÖP (25) 
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4.3 Vindkraftverk och ÖP 

Det är 24 procent av de ansökta vindkraftsverken som inte fick kommunal 
tillstyrkan när den aktuella platsen var utpekad som lämplig för vindkraft i 
översiktsplaneringen, jämfört med 31 procent om platsen delvis var utpekad och 25 
procent om platsen inte var utpekad. Siffran inom parentes avser antalet 
ansökningar i respektive kategori. 

Det är 28 procent av de ansökta verken som inte fick kommunalt tillstyrkande när 
platsen helt  delvis var utpekad som lämplig för vindkraft, jämfört med 25 
procent om platsen inte var utpekad. 

Andel vindkraftverk som tillstyrkts av kommunen respektive ej fått 
tillstånd på grund av vetot i relation till ansökans status i ÖP 

Ej utpekat i ÖP (428) 
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Utpekat i ÖP (1124) 
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4.4 Ansökningar och avgöranden över tid 

Andelen ansökningar som avstyrkts av kommunerna, när platsen helt eller delvis 
var utpekad som lämplig i översiktsplaneringen, har ökat under de två senaste 
åren, från i 19 procent perioden 2014–2018 till 47 procent under 2019–2020. 

Nedan figur omfattar 120 ansökningar, fördelade på sju år. Ansökningar som delvis 
avslagits på grund av vetot har i figuren inkluderats bland ”ej tillstånd”. Siffran 
inom parentes avser antalet ansökningar respektive år. 
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Det är också möjligt att beskriva utvecklingen över tid för ansökningar om 
vindkraft som  ligger i områden utpekade som lämpliga för vindkraft, men det 
handlar bara om 25 ansökningar och resultatet ska tolkas med försiktighet. Av de 
tio senast avgjorda av dessa ansökningar har nio fått tillstånd. 

Andel ansökningar som tillstyrkts (i sin helhet) respektive ej fått
tillstånd pga veto när platsen inte är utpekad i ÖP, baserat på året 
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4.5 Vindkraftverk och avgöranden över tid 

Andelen vindkraftverk som avstyrkts av kommunerna, när platsen helt eller delvis 
var utpekad som lämplig i översiktsplaneringen, har ökat under de två senaste 
åren, från i 21 procent perioden 2014–2018 till 56 procent under 2019–2020. 

Nedan figur omfattar 2 802 vindkraftverk, fördelade på sju år. 

Andel vindkraftverk som tillstyrkts respektive ej fått tillstånd pga 
veto när platsen är helt eller delvis utpekad i ÖP, baserat på året 

för slutligt avgörande 

2020 (55) 53% 47% 

2019 (548) 43% 57% 

2018 (891) 74% 26% 

2017 (223) 99% 1% 

2016 (508) 87% 13% 

2015 (319) 66% 34% 

2014 (258) 83% 17% 
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I figuren nedan visas utvecklingen över tid för vindkraftverk som  ligger i 
områden utpekade som lämpliga för vindkraft. 
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5. Slutligt avgörande relaterat till ÖP 

5.1 Samlad bild av slutligt avgörande och ÖP 

Av 255 avgjorda vindkraftsansökningar verk har 94 (37 procent) av ansökningarna 
beviljats tillstånd, 46 (18 procent) delvis tillstånd och 115 (45 procent) har inte fått 
tillstånd. 

I figuren nedan ges en helhetsbild av slutligt avgjorda ansökningar, dels för 
samtliga 255 ansökningar, dels för de 145 ansökningar där vi har uppgift om dess 
status i översiktsplaneringen. Siffran inom parentes anger det totala antalet 
ansökningar i varje kategori. 

Andel ansökningar som fått tillstånd, delvis tillstånd eller ej tillstånd,
totalt sett och i relation till status i ÖP 

Ej utpekad i ÖP (25) 32% 12% 56% 

Helt eller delvis utpekad i ÖP (120) 41% 24% 35% 

Delvis utpekad i ÖP (50) 30% 42% 28% 

Utpekad i ÖP (70) 49% 11% 40% 

Granskade (145) 39% 22% 39% 

Totalt (255) 37% 18% 45% 
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I figuren nedan ges motsvarande helhetsbild avseende vindkraftverk. Siffran inom 
parentes anger det totala antalet vindkraftverk i varje kategori. 
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5.2 Ansökan och ÖP 

Det är en sak hur stor vikt kommunerna fäster vid sin egen översiktsplanering. Men 
det är också relevant att granska vilken betydelse ÖP haft för det slutliga beslutet av 
tillståndsmyndigheterna (MPD, MMD eller MÖD). 

Granskningen av de 145 ansökningarna visar att: 

 När platsen   som lämplig i ÖP fick ansökan slutligt tillstånd i 49 
procent av fallen, delvis tillstånd i 11 procent av fallen, avslag i 33 procent av 
fallen och ansökan återkallades i 7 procent av fallen. 

 När platsen  var utpekad i ÖP fick ansökan tillstånd i 30 procent av 
fallen, delvis tillstånd i 42 procent av fallen, avslag i 24 procent av fallen och 
ansökan återkallades i 4 procent av fallen. 

 När platsen  var utpekad i ÖP fick ansökan tillstånd i 32 procent av fallen, 
delvis tillstånd i 12 procent av fallen, avslag i 36 procent av fallen och ansökan 
återkallades i 20 procent av fallen. 

Det var alltså drygt 50 procent mer sannolikt att en ansökan godkänts i dess helhet 
om platsen varit utpekad som lämplig i ÖP än om den inte varit utpekad (49 
procent jämfört med 32 procent). Om man också inkluderar ansökningar som 
delvis givits tillstånd, var det dock mer sannolikt med godkännande om platsen 
bara  var utpekad i ÖP. 

Slutligen kan man beskriva resultatet för ”helt eller delvis utpekat” i ÖP jämfört 
med ”inte utpekat”. Slutligt tillstånd (helt eller delvis) lämnades för 65 procent av 
ansökningarna som var helt eller delvis utpekat i ÖP, medan 44 procent av 
ansökningarna som var utpekade i ÖP fick (helt eller delvis) tillstånd. 

Slutligt utfall för ansökningar i relation till status i ÖP (totalt 145 
ansökningar) 
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5.3 Vindkraftverk och ÖP 

Motsvarande genomgång för  visar att: 

 När platsen var utpekad i ÖP fick 56 procent av de ansökta verken slutligt 
tillstånd, medan 44 procent inte fick tillstånd. 

 När platsen  var utpekad i ÖP fick 48 procent av verken slutligt tillstånd, 
medan 52 procent inte fick tillstånd. 

 När platsen  var utpekad i ÖP fick 41 procent av verken slutligt tillstånd, 
medan 59 procent inte fick tillstånd. 

Det var alltså 37 procent mer sannolikt att vindkraftverk fick tillstånd om platsen 
var utpekad i ÖP än om den inte var det (51 procent jämfört med 41 procent). 

Slutligt utfall för vindkraftverk i relation till status i ÖP 
(totalt 3 230 vindkraftverk) 
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5.4 Ansökningar och avgöranden över tid 

Andelen ansökningar som inte fått slutligt tillstånd (helt eller delvis), när platsen 
helt eller delvis var utpekad som lämplig i översiktsplaneringen, har ökat under de 
två senaste åren, från 56 procent perioden 2014–2018 till 76 procent under 2019– 
2020. Nedan figur omfattar 120 ansökningar, fördelade på sju år. 

Andel ansökningar som fått tillstånd , delvis tillstånd eller ej fått 
tillstånd när platsen är helt eller delvis utpekad i ÖP, baserat på året 

för slutligt avgörande 

2020 (5) 40% 0% 60% 

2019 (12) 17% 42% 42% 

2018 (34) 44% 26% 29% 

2017 (12) 58% 17% 25% 

2016 (26) 35% 35% 31% 

2015 (19) 42% 11% 47% 

2014 (12) 50% 17% 33% 
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Det är också möjligt att beskriva utvecklingen över tid för ansökningar om 
vindkraft som  ligger i områden utpekade som lämpliga för vindkraft, men det 
handlar bara om 25 ansökningar och resultatet ska tolkas med försiktighet. 

Andel ansökningar som fått tillstånd, delvis tillstånd eller ej fått 
tillstånd när platsen inte är utpekad i ÖP, baserat på året för slutligt 

avgörande 
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5.5 Vindkraftverk och avgöranden över tid 

Andelen vindkraftverk som inte fått slutligt tillstånd, när platsen helt eller delvis 
var utpekad som lämplig i översiktsplaneringen, har ökat under de två senaste 
åren, från i 44 procent åren 2014–2018 till 67 procent under 2019–2020. Nedan 
figur omfattar 2 802 vindkraftverk, fördelade på sju år. 

Andel vindkraftverk som fått tillstånd eller ej fått tillstånd när platsen
är helt eller delvis utpekad i ÖP, baserat på året för slutligt avgörande 
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I figuren nedan visas utvecklingen över tid för vindkraftverk som  ligger i 
områden utpekade som lämpliga för vindkraft. 

Andel vindkraftverk som fått tillstånd eller ej fått tillstånd när platsen
inte är utpekad i ÖP, baserat på året för slutligt avgörande 
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6. Riksintresse vindbruk 

Granskningen avseende riksintresse omfattar 250 ansökningar då det saknas 
information om riksintresse för 5 av de totalt 255 ansökningarna. Det bör noteras 
att bara 18 av de 250 ansökningarna ligger inom områden som är utpekade som 
riksintresse, medan 77 är delvis utpekade och 155 inte är utpekade. 

6.1 Kommunens beslut relaterat till riksintresse 

6.1.1 Ansökan och riksintresse 

Det är 33 procent av ansökningarna som inte fått kommunal tillstyrkan när den 
aktuella platsen var utpekad som riksintresse för vindbruk, jämfört med 31 procent 
om platsen delvis var utpekad och 22 procent om platsen inte var utpekad som 
lämplig. 

Det är 32 procent av ansökningarna som inte fått kommunalt tillstyrkande trots att 
platsen helt  delvis är utpekad som riksintresse för vindbruk, jämfört med 22 
procent om platsen inte är utpekad. 

Andel ansökningar som tillstyrkts i sin helhet respektive ej getts 
tillstånd pga vetot i relation till riksintresse för vindbruk 

Ej riksintresse 
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6.1.2 Vindkraftverk och riksintresse 

Det är 20 procent av de ansökta vindkraftsverken som inte fick kommunal 
tillstyrkan när den aktuella platsen var utpekad som lämplig för vindkraft i 
översiktsplaneringen, jämfört med 17 procent om platsen delvis var utpekad och 24 
procent om platsen inte var utpekad. 
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Det är 17 procent av de ansökta verken som inte fick kommunalt tillstyrkande när 
platsen helt  delvis var utpekad som lämplig för vindkraft, jämfört med 24 
procent om platsen inte var utpekad. 

Andel vindkraftverk som tillstyrkts respektive ej getts tillstånd pga 
vetot i relation till riksintresse för vindbruk 
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6.1.3 Ansökningar och avgöranden över tid 

Andelen ansökningar som avstyrkts av kommunerna, när platsen helt eller delvis 
var utpekad riksintresse, har minskat under de två senaste åren, från 33 procent 
perioden 2014–2018 till 21 procent under 2019–2020 (det handlar dock om få 
ansökningar). Ansökningar som delvis avslagits på grund av vetot har inkluderats 
bland ”ej tillstånd”. Nedan figur omfattar 95 ansökningar, fördelade på sju år. 
Siffran inom parentes avser antalet ansökningar respektive år. 
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I figuren nedan beskrivs utvecklingen över tid för ansökningar om vindkraft som 
 ligger i områden utpekade som riksintresse för vindkraft. 

Andel ansökningar som tillstyrkts i sin helhet respektive ej fått 
tillstånd pga veto när platsen inte är riksintresse 
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6.1.4 Vindkraftverk och avgöranden över tid 

Andelen vindkraftverk som avstyrkts av kommunerna, när platsen (helt eller delvis) 
var utpekad som lämplig i översiktsplaneringen, har varit relativt jämn under de 
senaste åren, med 17 procent såväl under perioden 2014–2018 som under 2019–2020. 

Andel vindkraftverk som tillstyrkts respektive ej fått tillstånd pga 
veto när platsen är helt eller delvis utpekad som riksintresse 
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I figuren nedan visas utvecklingen över tid för vindkraftverk som  ligger i 
områden utpekade som riksintresse för vindkraft. 

Andel vindkraftverk som tillstyrkts respektive ej fått tillstånd pga veto 
när platsen inte är utpekad som riksintresse 
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6.2 Slutligt avgörande i relation till riksintresse 

6.2.1 Ansökan och riksintresse 

Granskningen av de 250 ansökningarna visar att: 

 När platsen  som riksintresse fick ansökan slutligt tillstånd i 33 
procent av fallen, delvis tillstånd i 17 procent av fallen, avslag i 44 procent av 
fallen och ansökan återkallades i 6 procent av fallen. 

 När platsen  var utpekad som riksintresse fick ansökan tillstånd i 30 
procent av fallen, delvis tillstånd i 22 procent av fallen, avslag i 39 procent av 
fallen och ansökan återkallades i 9 procent av fallen. 

 När platsen  var utpekad i ÖP fick ansökan tillstånd i 42 procent av fallen, 
delvis tillstånd i 17 procent av fallen, avslag i 30 procent av fallen och ansökan 
återkallades i 12 procent av fallen. 

Det var alltså 27 procent mer sannolikt att en ansökan godkänts i dess helhet om 
platsen inte varit utpekad som riksintresse än om den varit utpekad (42 procent 
jämfört med 33 procent). 
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Helt eller delvis riksintresse 

Ej riksintresse 

Slutligt utfall av ansökningar i relation till riksintresse 
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6.2.2 Vindkraftverk och riksintresse 

Det är 65 procent av de ansökta vindkraftsverken som inte fick slutligt tillstånd när 
den aktuella platsen var utpekad som riksintresse för vindbruk, jämfört med 64 
procent om platsen delvis var utpekad och 52 procent om platsen inte var utpekad. 
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Det är 64 procent av de ansökta verken som inte fick slutligt tillstånd när platsen 
helt  delvis var utpekad som lämplig för vindkraft, jämfört med 52 procent om 
platsen inte var utpekad. 
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7. Metod 

7.1 Sammanställning av ansökningar och resultat 

Westander Klimat och Energi har upprättat en Excelfil med utförlig information 
om 315 vindkraftsansökningar avseende 7 0186 vindkraftverk, där MPD (MMD för 
havsbaserade) har fattat beslut efter 1/1 2014 eller där beslutet ännu inte är fattat. 
(Vissa av ansökningarna/verken är ändringsansökningar som kan återfinns på två 
ställen i statistiken.) 

Excelfilen baseras främst på en egen enkät till alla miljöprövningsdelegationer, 
MPD (och MMD avseende havsbaserat). Flera MPD har dålig ordning på sina 
vindkraftsärenden, så vi har krosskört resultatet med fyra andra listor: Olle 
Hedbergs, Jan Darpös, Fröberg- och Lundholms samt Energimyndighetens (från 
april 2019). Vi har inkluderat och granskat alla relevanta ärenden som någon av 
dessa fyra aktörer inkluderade, men som miljöprövningsdelegationerna missade i 
vår enkät till dem. 

För att få en bättre bild av det kommunala tillstyrkandet/vetot genomförde vi en 
kommunenkät (februari 2020) om alla beslut som kommunerna har fattat 
avseende tillstyrkan eller veto mot vindkraftsprojekt sedan 2014. Vi fick in svar 
från 270 av Sveriges 290 kommuner (93 procent). Genom enkäten fann vi 
ytterligare ansökningar som hade avslagits av MPD eller återkallats på grund av det 
kommunala vetot. 

Vi har utgått från antalet ansökningar och verk och studerat hur många av 
ansökningarna och verken som beviljas tillstånd respektive inte fått tillstånd 
eftersom de avslås, avvisas, reduceras efter ansökan lämnats in (för att öka 
sannolikheten att få tillstånd), eller återkallas (i normalfallet eftersom projektören 
förstår att ansökan annars kommer att avslås). 

Vi har tidigare (hösten 2020) utarbetat en statistisk promemoria om kommunala 
vetot på uppdrag av Energimyndigheten. Denna sammanfattas i den nationella 
vindkraftsstrategin. 

7.2 Sammanställning, kommunernas översiktsplanering 
och riksintresse vindbruk 

Westander Klimat och Energi har nu, i samarbete med Sarah Abboud som inom 
kort avslutar sin masterutbildning i vindkraftsprojektering vid Uppsala universitet, 
samlat in kompletterande information som relaterar till kommunernas 
översiktsplaner/vindbruksplaner. Westander har också granskat riksintressen 
vindbruk. 
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I studien görs ingen skillnad mellan ”översiktsplan”, ”tematiska tillägg för 
vindkraft” och ”vindkraftsplan” kopplade till översiktsplaneringen. För enkelhetens 
skulle används begreppet översiktsplan/ÖP/översiktsplanering också för tematiska 
tillägg om vindkraft/kommuners vindkraftsplaner. 

Detta har vi gjort: 

Vi har sökt information om kopplingen till översiktsplaner/vindkraftsplaner i 255 
vindkraftsärenden, där beslutet i första instans fattades efter den 1 januari 2014 
och slutligt avgjordes senast den 31 december 2020. Vi har funnit relevant 
information i 211 av dessa ärenden, varav 66 ansökningar klassificerades som 
”oklara” och inte inkluderades i studien (se nedan). 

Vi har dels utgått från samrådsunderlagen för projekten, dels från domar i MMD 
där ansökningar har överklagats. Vi har också inkluderat viss övrig information, 
främst från miljöprövningsdelegationer och ansökningar. När antalet verk har 
reducerats i ansökan jämfört med i samrådsunderlaget, har vi granskat ansökan 
eller beslut/domar. 

Vi har inte försökt göra en bedömning av huruvida en vindkraftpark är ”förenlig” 
med översiktsplanen eller vindkraftsplanen, eftersom det i ett stort antal fall skulle 
kräva mycket subjektiva tolkningar och slutsatser. I stället har vi definierat 
projekten utifrån om området anses ”lämpligt för vindkraft eller inte” i 
ÖP/vindkraftsplan. Mot den bakgrunden har vi delat in alla (avgjorda) ansökningar 
i fyra olika kategorier: 

JA. När hela parken ligger inom ett område som pekats ut som lämpligt för 
vindkraft i antagen ÖP/vindkraftsplan. Det gäller också när området beskrivs som: 

 ”A-område” för vindkraft, 
 ”goda förutsättningar för vindkraft”, 
 ”område för vindkraft”, 
 ”ingår i kommunens översiktsplan för vindkraft”, 
 ”möjligt för generationsskifte av idag befintliga vindkraftverk”, 
 ingår i ”kommunalt intresseområde for vindkraft”. 

NEJ. När ingen del av parken ligger inom ett område som pekats ut som lämpligt 
för vindkraft i antagen ÖP/vindkraftsplan. Detta gäller också när: 

 det inte har pekats ut några vindkraftsområden, 
 när kommunen anser att en etablering strider mot översiktsplanen. 

DELVIS. När delar av vindkraftsparken ligger inom ett område som pekats ut som 
lämpligt för vindkraft i antagen ÖP/vindkraftsplan. 

OKLART. När vi inte har täckning för vare sig att säga ”ja”, ”nej” eller ”delvis” så 
har vi valt kategorin ”oklart”. Detta inkluderar exempelvis då: 

 det hänvisas till ett  till ny ÖP/vindkraftsplan, eller när det pågår en 
revidering av planer, 

 det hänvisas till att området inte är utpekat som ett olämpligt område för 
vindkraft i den kommunala översiktsplaneringen, 
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 det anges att ”etableringen står inte i strid med gällande översiktsplan”, 
 kommunen valt att inte behandla vindkraftsfrågor i avvaktan på ny 

ÖP/vindkraftsplan, 
 det anges att det kan vara ”möjligt”, eller att det ligger i ett område där 

vindkraft ”kan prövas”, 
 det ligger inom ett ”vitt” område, i motsats till ett rött, vilket betyder att det 

kan vara möjligt, 
 det ligger inom ett sekundärområde, B-område eller klass 2-område, vilket 

betyder att det kan vara möjligt men inte har högst prioritet för vindkraft, 
 det hänvisas till att ÖP säger ja till ett begränsat antal verk i området, men 

ansökan avser fler verk än angivet, 
 det hänvisas till att ”vindkraft kan prövas med hänsyn till andra allmänna 

intressen”, 
 det hänvisas till att området är en ”tänkbar plats”. 

Det finns möjliga felkällor i materialet. Sveriges kommuner har mycket olika 
principer och klassifikationer för hur de utformar sina översiktsplaner och 
vindkraftsplaner. Det gör det svårt att få klassificeringen helt enhetlig. Vi har utgått 
från att informationen från projektörerna är korrekt, men ibland är det oklart 
uttryckt. Det är ett relativt stort antal ärenden som hänvisar till utkast till ny 
ÖP/vindkraftsplan. Dessa har vi angett som oklara och alltså inte inkluderat. 

Vi har studerat översiktsplanens/vindkraftsplanens betydelse för utgången genom 
att jämföra de tydligaste ärendena med varandra, det vill säga Ja (samt Ja/Delvis) 
respektive Nej. Vi har alltså inte inkluderat ”oklar”-kategorin i jämförelsen. 

Vi har granskat andelen tillstyrkanden/tillstånd dels av kommunen, dels i det 
slutliga beslutet i tillståndsprocessen. 

Vi har mätt på två olika sätt: Dels i relation till ansökningarna, om dessa beviljats 
tillstånd, delvis tillstånd eller inte alls tillstånd. Dels i relation till antalet ansökta 
verk, hur många verk som har fått tillstånd eller inte fått tillstånd. 

Slutligen har vi, som en separat undersökning, studerat om ansökningarna och de 
ansökta verken har fått kommunalt tillstyrkande respektive beviljats slutligt 
tillstånd, i relation till huruvida ansökan ligger inom riksintresse vindbruk (helt, 
delvis eller inte alls). För denna underökning har vi i de allra flesta fallen utgått 
från information i Vindbrukskollen. 
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Statens offentliga utredningar 2021
Kronologisk förteckning

 

 1. Säker och kostnadseffektiv it-drift  
– rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. I.

 2. Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. Ju.

 3. Skolbibliotek för bildning och  
utbildning. U.

 4. Informationsöverföring inom vård 
och omsorg. S.

 5. Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. Ju.

 6. God och nära vård. Rätt stöd till 
psykisk hälsa. S.

 7. Förstärkt skydd för väljarna vid röst-
mottagningen. Ju.

 8. När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). S.

 9. Vem kan man lita på? Enkel och  
ändamålsenlig användning av 
betrodda tjänster i den offentliga 
förvaltningen. I.

 10. Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering. M.

 11. Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. U.

 12. Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
Ju.

 13. En teknikneutral grundlags-
bestämmelse för regeringsbeslut. Ju.

 14. Boende på (o)lika villkor  
– merkostnader i bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS. S.

 15. Föreningsfrihet och terrorist-
organisationer. Ju.

 16. En väl fungerande ordning för val 
och beslutsfattande i kommuner 
och regioner. Fi.

 17. Ett moderniserat konsumentskydd. Fi.

 18. Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. Ju.

 19. En stärkt försörjningsberedskap för 
hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. S.

 20. Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte 
av brottmålsdomar mot tredjelands-
medborgare. Ju.

 21. En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden. M.

 22. Hårdare regler för nya nikotin- 
produkter. S.

 23. Stärkt planering för en hållbar  
utveckling. Fi.

 24. Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. M.

 25. Struktur för ökad motståndskraft. Ju.

 26. Använd det som fungerar. M.

 27. Ett förbud mot rasistiska  
organisationer. Ju.

 28. Immunitet för utställningsföremål. Ku.

 29. Ökade möjligheter att förhindra  
illegal handel via post. I.

 30. Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. U.

 31. Kontroller på väg. I.

 32. Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. U.

 33. En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. U.

 34. Börja med barnen! En sammanhållen 
god och nära vård för barn och unga. S.

 35. En stärkt rättsprocess och en ökad 
lagföring. Ju.
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 36. Gode män och förvaltare – en över-
syn. Ju.

 37. Stärkt rätt till personlig assistans. 
Ökad rättssäkerhet för barn, fler 
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. S.

 38. En ny lag om ordningsvakter m.m. Ju.

 39. Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. S. 

 40. Mervärdesskatt vid inhyrd personal 
för vård och social omsorg. Fi.

 41. VAB för vårdåtgärder i skolan. S.

 42. Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. Fi.

 43. Ett förstärkt skydd mot sexuella 
kränkningar. Ju.

 44. Tillgänglighetsdirektivet. S.

 45. En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. N.

 46. Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. Ju.

 47. Ett nytt regelverk för bygglov. 
Del 1 och 2. Fi.

 48. I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
M.

 49. Kommuner mot brott. Ju.

 50. Fri hyressättning vid nyproduktion. 
Ju.

 51. Skydd av arter – vårt gemensamma 
ansvar. Vol. 1 och 2. M.

 52. Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. S.

 53. En rättssäker vindkraftsprövning. M.
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Statens offentliga utredningar 2021
Systematisk förteckning

 

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och 
 beslutsfattande i kommuner och 
 regioner. [16]

Ett moderniserat konsumentskydd. [17]

Stärkt planering för en hållbar utveckling. 
[23]

Mervärdesskatt vid inhyrd personal för 
vård och social omsorg. [40]

Stärkta åtgärder mot penningtvätt  
och finansiering av terrorism. [42]

Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. 
[47]

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift  
rättsliga förutsättningar för  
utkontraktering. [1]

Vem kan man lita på? Enkel och ändamåls-
enlig användning av betrodda tjänster 
i den offentliga förvaltningen. [9]

Ökade möjligheter att förhindra illegal 
handel via post. [29]

Kontroller på väg. [31]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och  
samhällskunskap för svenskt  
medborgarskap. [2]

Ett förbättrat system för arbetskrafts-
invandring. [5]

Förstärkt skydd för väljarna vid röst- 
mottagningen. [7]

Andra chans för krisande företag  
– En ny lag om företagsrekonstruktion. 
[12]

En teknikneutral grundlags bestämmelse 
för regeringsbeslut. [13]

Föreningsfrihet och terroristorganisationer.  
[15]

Bolags rörlighet över gränserna. 
Volym 1 & 2. [18]

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av 
brottmålsdomar mot tredjelandsmed-
borgare. [20]

Struktur för ökad motståndskraft. [25]

Ett förbud mot rasistiska organisationer.  
[27]

En stärkt rättsprocess och en ökad lag-
föring. [35]

Gode män och förvaltare – en översyn. 
[36]

En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]

Ett förstärkt skydd mot sexuella  
kränkningar. [43]

Snabbare lagföring  
– ett snabbförfarande i brottmål. [46]

Kommuner mot brott. [49]

Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]

Kulturdepartementet

Immunitet för utställningsföremål. [28]

Miljödepartementet

Radiologiska skador – skadestånd,  
säkerheter, skadereglering. [10]

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden 
och framtiden. [21]

Äga avfall 
– en del av den cirkulära ekonomin. [24]

Använd det som fungerar. [26]

I en värld som ställer om.  
Sverige utan fossila drivmedel 2040. 
[48]

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
Vol. 1 och 2. [51]

En rättssäker vindkraftsprövning. [53]
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Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedels- 
lagstiftning. Del 1 och 2. [45]

Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och 
omsorg. [4]

God och nära vård. Rätt stöd till psykisk 
hälsa. [6]

När behovet får styra  
– ett tandvårdssystem för en mer jäm-
lik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor 
+ Sammanfattning (häfte). [8]

Boende på (o)lika villkor – merkostnader  
i bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS. [14]

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- 
och sjukvården. Del 1 och 2. [19]

Hårdare regler för nya nikotinprodukter. 
[22]

Börja med barnen! En sammanhållen god 
och nära vård för barn och unga. [34]

Stärkt rätt till personlig assistans.  
Ökad rättssäkerhet för barn, fler  
grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37]

Ombuds tillgång till vård- och  
omsorgsuppgifter och förenklad  
behörighetskontroll inom vården. [39]

VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]

Tillgänglighetsdirektivet. [44]

Vilja välja vård och omsorg.  
En hållbar kompetensförsörjning  
inom vård och omsorg om äldre. [52]

Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
[3]

Bättre möjligheter för elever att nå 
kunskapskraven – aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktions-
nedsättning. [11]

Kampen om tiden 
– mer tid till lärande. [30]

Papper, poddar och ... 
Pliktmateriallagstiftning för ett  
tryggat källmaterial. [32]

En tioårig grundskola. Införandet  
av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan. [33]
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Remiss 
 
 
2021-07-13 
M2021/01277  
 

 
 

Miljödepartementet 
Miljöprövningsenheten 
Kansliråd 
Christina Leideman 
08-405 39 36 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

Betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning  
(SOU 2021:53) 

Remissinstanser 
Affärsverket svenska kraftnät 
Bergs kommun 
Blekinge tekniska högskola 
Boverket 
Byggföretagen 
Chalmers tekniska högskola 
Energiföretagen Sverige 
Energimarknadsinspektionen 
Eskilstuna kommun 
Eslövs kommun 
Falkenbergs kommun 
Fastighetsägarna 
Friluftsfrämjandet 
Föreningen Svenskt Landskapsskydd 
Företagarna 
Försvarets radioanstalt 
Försvarsmakten 
Förvaltningsrätten i Göteborg 
Greenpeace Sverige 
Gävle kommun 
Göteborgs kommun 
Haninge kommun 
Havs- och vattenmyndigheten 
Hofors kommun 
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Härjedalens kommun 
Jämtkraft AB 
Konkurrensverket 
Kristianstads kommun 
Kristinehamns kommun 
Krokoms kommun 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
Kungliga tekniska högskolan 
Kungsbacka kommun 
Lantbrukarnas riksförbund 
Ljusdals kommun 
Lunds universitet 
Länsstyrelsen i Blekinge län 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Värmlands län 
Länsstyrelsen i Västerbottens län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB 
Mariestads kommun 
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt  
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 
Mjölby kommun 
Mönsterås kommun 
Naturvårdsverket 
Nybro kommun 
Piteå kommun 
RWE Renewables Sweden AB 
Regelrådet 
Region Skåne 
Region Stockholm 
Renägarförbundet 
Riksantikvarieämbetet 
Riksdagens ombudsmän 
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SKGS 
Sametinget 
SmåKom 
Sotenäs kommun 
Statens energimyndighet 
Statens jordbruksverk 
Statskontoret 
Strömsunds kommun 
Svea Vind Offshore AB 
Svensk Vindenergi 
Svensk Vindkraftsförening 
Svenska Naturskyddsföreningen 
Svenska Samernas Riksförbund 
Svenska Turistföreningen 
Svenskt Friluftsliv 
Svenskt Näringsliv 
Sveriges advokatsamfund 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Sveriges Konsumenter 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Sveriges ornitologiska förening – Birdlife Sverige 
Teknikföretagen 
Tekniska verket i Linköping AB 
Tillväxtverket 
Umeå universitet 
Uppsala universitet 
Uppvidinge kommun 
Vara kommun 
Vattenfall AB 
Vetlanda kommun 
Vindelns kommun 
Vårvind ekonomisk förening 
Världsnaturfonden WWF 
Ånge kommun 
Årjängs kommun 
Ödeshögs kommun 
Örnsköldsviks kommun 
Övertorneå kommun 
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Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 
5 november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
christina.leideman@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/01277 
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 
svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 
betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
 
Magnus Moreau 
Departementsråd 
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Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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2021-10-14 
Petra König Kommunstyrelsen 
+4641362019  
petra.konig@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Remissvar Samråd om en ny regional anläggning för 
rening av vårt avloppsvatten 

Ärendebeskrivning 
VA Syd har skickat samrådsunderlag till Eslövs kommun avseende en ny regional 
anläggning för rening av avloppsvatten. Samrådstiden är 25 augusti-3 november 
2021. 
 
Sveriges avloppsreningsverk byggdes för 40–60 år sedan för att skydda vår hälsa och 
vår miljö. Gamla reningsverk behöver idag på flera håll byggas ut och moderniseras, 
för att möta en stark befolkningsökning och för att klara skarpare krav på bättre 
rening. 
 
I Lund-Malmö-regionen behöver Källby avloppsreningsverk i Lund och Sjölunda 
avloppsreningsverk i Malmö nya uppdaterade tillstånd. Ansökan om nya tillstånd är 
en process som kan ta flera år. 
 
Med projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne söker nu VA SYD tillstånd 
för en regional anläggning som gör det möjligt för flera kommuner att samverka för 
att sänka nödvändiga investeringskostnader och skydda våra vatten. En regional 
anläggning ersätter behovet av utbyggnad av lokala mindre avloppsreningsverk i 
Lund-Malmö-regionen. Aktuellt samråd är en del av hela tillståndsprocessen. 
 
VA Syd ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad samt utökad 
verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk 
samt nya avloppstunnlar mellan Lund och Malmö samt i centrala Malmö. Ansökan 
om nytt tillstånd sker i syfte att kunna ta emot avloppsvatten via avloppstunnlar från 
centrala Malmö och från Lund. Förutom anläggandet av avloppstunnlar, som 
benämns Överföring Lund – Malmö (ÖLM) och Malmö avloppstunnel (MAT) 
omfattas ansökan av ny pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk samt nya 
utloppsledningar från avloppsreningsverket till Öresund. 
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Beslutsunderlag 
E-post VA Syd bjuder in till samråd under tiden 25 augusti-3 november 2021 
Samråd En ny regional anläggning av vårt avloppsvatten 
Samrådsunderlag Hållbar Avloppsrening i ett växande Skåne 

 Beredning 
Kommunledningskontoret har samrått med Gata, trafik och park samt 
kommunekologen på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Likaså har samråd 
skett med planavdelningen på Kommunledningskontoret. 
 
Eslövs kommun berörs inte av den regionala anläggningen för rening av 
avloppsvatten då den inte innefattar Eslövs kommuns VA-system. Om- och 
utbyggnaden medför inte heller någon påverkan på naturmiljön i kommunen och 
sannolikt kommer inte trafikflöden i Eslövs kommun påverkas nämnvärt under 
byggskedet.  
 
Däremot föreligger en farhåga om att VA Syds begränsade resurser blir än mer 
begränsade vid ett förverkligande av den regionala anläggningen. Eslövs kommun 
erfar redan att kommunens VA-system är eftersatt och att VA Syd inte har tagit fram 
erforderliga planer för nödvändiga åtgärder. Samtidigt tillkommer nya krav från 
myndigheter på till exempel saneringar, kartläggningar, skydd och så vidare vilket 
kräver ett nära samarbete mellan kommunen och VA Syd och att båda parter bidrar 
till att uppfylla kraven. Dessutom har Eslövs kommun utbyggnadsplaner i enlighet 
med översiktsplanen som kräver om- och tillbyggnad av befintligt VA-nät i Eslövs 
kommun. Det är därför av stor vikt att fördelningen av VA Syds resurser når alla 
delägare. 
 
Eslövs kommun har tidigare efterfrågat, och gör det igen, en indikator som redovisar 
förhållandet mellan kommunernas input till VA Syd och VA Syds output till 
respektive kommun.  

Förslag till beslut 
- Förslaget till remissvar antas som kommunstyrelsens eget.  

Beslutet skickas till 
VA Syd, samrad@vasyd.se, ange i rubrikraden: Samråd Hållbar avloppsrening 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Välkommen till samråd om  

en ny regional  
anläggning för  
rening av vårt  
avloppsvatten
VA SYD bjuder in till avgränsningssamråd enligt 
6 kap miljöbalken. För att möta växande städer 
och krav på mer avancerad rening planerar 

avloppsvattenrening. Samrådet är din möjlighet 

Du är välkommen med synpunkter och frågor under samråds
tiden den 25 augusti–3 november. Under denna tid informerar 
VA SYD genom samrådsunderlag och samrådsmöten om hur 
vi planerar att bygga och driva anläggningen, samt hur du 
och din omgivning kan komma att påverkas. 

Samrådet är en del av processen att söka nytt tillstånd för 
en framtida regional avloppsvattenrening. Dina synpunkter 
ger oss möjlighet att beakta omvärlden i fortsatt arbete med 
tillståndsansökan.

Samråd
25 aug—3 nov

ODR Samhällsinformation 

hållbar avloppsrening
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Miljötillstånd

Samråd

Vi samordnar flera projekt 
till ett större: ”Hållbar 
avloppsrengöring i ett 
växande Skåne”

Planering Beslut GenomförandeInitiering
2013 2017 2021 2022 2032

Inriktningsbeslut 
från kommunerna

Ett regionalt 
system för 
avloppsrening 
kan tas i drift

Beslut om genom-
förande i kommunerna

Här kan du 

På VA SYDs projektwebbsida 
 hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad 
kan du ta del av samrådsunderlaget. 

 

samrad@vasyd.se.

•  på  
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

• Mejl till samrad@vasyd.se 

• Brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. 

• Öppet hus

Ange namn, adress, telefon eller mejl. Du som är 
fastighetsägare anger även fastighetsbeteckning.

På vasyd.se/personuppgifter hittar du informa
tion om hur vi behandlar personuppgifter. 

Kävlinge

Borgeby

Hjärup

Staffanstorp

Klågerup

Oxie

Dalby

Björnstorp

Veberöd

Genarp

Lund

Lomma

Malmö
Burlöv

Svedala

Samråd 

avloppsrening
I ett så kallat samrådsunderlag kan du 

• Vi bygger om Sjölunda avloppsreningsverk 

Verket som idag renar avloppsvatten från mot 
svarande 300 000 personer ska kunna ta emot 

• Vi bygger en avloppstunnel från Lund till 

• Vi bygger en avloppstunnel från centrala 

kommuner att ansluta sitt avloppsvatten till 

Anläggningen kommer att ta cirka tio år att bygga, 

framtiden.
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Samråd

Vi samordnar flera projekt 
till ett större: ”Hållbar 
avloppsrengöring i ett 
växande Skåne”

Planering Beslut GenomförandeInitiering
2013 2017 2021 2022 2032

Inriktningsbeslut 
från kommunerna

Ett regionalt 
system för 
avloppsrening 
kan tas i drift

Beslut om genom-
förande i kommunerna

Kävlinge

Borgeby

Hjärup

Staffanstorp

Klågerup

Oxie

Dalby

Björnstorp

Veberöd

Genarp

Lund

Lomma

Malmö
Burlöv

Svedala

Öppet hus och 
digitala samråd

 
I september bjuder vi in till öppna, digitala presen
tationer via webblänk. I oktober planerar vi, om 
samhällsläget tillåter, öppet hus med möjlighet att 
prata med projektdeltagare. 

• Digitalt, 20 och 23 september

• Öppet hus i Burlöv, 6 oktober

• Öppet hus i Lund, 7 oktober

• Öppet hus i Malmö, 8 oktober

Tider och platser kan ändras med kort varsel 

 

Kartan visar områden som kan ansluta till en gemensam avloppsrening. Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala är intresserade 
att ansluta. Kävlinge och Staffanstorp avvaktar (streckad blå linje). Orange symboler visar ett utbyggt och moderniserat avlopps

ledningar som behöver byggas. Blå byggnader är mindre avloppsreningsverk som kan avvecklas efter anslutning.

Håll dig 
uppdaterad 

Vad händer efter 
samrådet?
Efter samråd med myndigheter, organisationer, 
berörda och allmänhet samlar VA SYD ihop 
alla synpunkter, information och frågor med 
relevans för projektet och redovisar detta i 
en samråds redogörelse. Detta blir en bilaga till 
miljö konsekvensbeskrivningen i tillstånds ansökan 
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Samråd
25 aug—3 nov

Vänd!
hållbar avloppsrening

Nya krav på framtidens 
avlopps reningsverk
Sveriges avloppsreningsverk byggdes för 40–60 år sedan för att 
skydda vår hälsa och vår miljö. Gamla reningsverk behöver idag 

befolkningsökning och för att klara skarpare krav på bättre rening.
I LundMalmöregionen behöver Källby avloppsreningsverk i 

Lund och Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö nya uppdaterade 

nu VA SYD tillstånd för en regional anläggning som gör det 

investeringskostnader och skydda våra vatten. En regional 
anläggning ersätter behovet av utbyggnad av lokala mindre 
avloppsreningsverk i LundMalmöregionen. Aktuellt samråd är 
en del av hela tillståndsprocessen.

Scanna QRkoden med din mobil 
 

hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad. 
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1 Inledning 
VA SYD har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad samt 

utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda avloppsreningsverk 

samt nya avloppstunnlar mellan Lund och Malmö samt i centrala Malmö. 

 

Ansökan för planerad verksamhet är en del av Projekt Hållbar avloppsrening i ett växande 

Skåne (förkortat HAR i detta dokument). Sjölunda avloppsreningsverk planeras att byggas om 

och moderniseras. Det moderniserade avloppsreningsverket benämns vidare i detta 

dokument som ”Nya Sjölunda” (NS).  

 

Ansökan om nytt tillstånd sker i syfte att kunna ta emot avloppsvatten via avloppstunnlar 

från centrala Malmö och från Lund. Förutom anläggandet av avloppstunnlar, som benämns 

Överföring Lund – Malmö (ÖLM) och Malmö avloppstunnel (MAT) omfattas ansökan av ny 

pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk samt nya utloppsledningar från 

avloppsreningsverket till Öresund.  

 

Denna handling är ett samrådsunderlag som beskriver vilka åtgärder och verksamheter som 

planeras och ingå i kommande tillståndsansökan. 

 

Som en inledande del av tillståndsprocessen och utifrån miljöbalken ska avgränsnings-

samråd hållas med berörda myndigheter och kommuner, organisationer, särskilt berörda 

och allmänheten. Undersökningssamråd har inte genomförts då verksamheten är en sådan 

verksamhet som alltid bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Samrådskretsen ges 

under samrådet möjlighet att ta del av samrådsunderlaget samt lämna information och 

synpunkter om projektet.  

2 Läsanvisningar 
Samrådsunderlaget är uppdelat enligt följande, se Figur 1: 

 Samlingsdokument 

 Bilaga 1 Samrådsunderlag Nya Sjölunda  

 Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel  

 Bilaga 3 Samrådsunderlag Överföring Lund-Malmö  

 Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter 

 

 

Figur 1. Illustration av samrådsdokumenten med Projekt HAR Samrådsunderlag.  
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De ingående delarna i detta samrådsunderlag har upprättats inom ramen för respektive 

anläggnings arbete (NS, MAT, ÖLM) och deras geografiska utbredning. Eftersom alla 

anläggningarna ska ingå i en så kallad samprövning har samordning av uppgifter skett. 

Samrådsunderlaget består av ett samlingsdokument samt bilagor och utgör tillsammans den 

information som ska ingå i ett samråd enligt miljöbalken.  

 

Samlingsdokumentet beskriver omfattningen av planerad verksamhet i sin helhet samt vad 

ansökan omfattar. Kortfattat redogörs även för förutsättningarna samt förväntad 

omgivningspåverkan för de miljöaspekter som är gränsöverskridande i projekten som till 

exempel strategisk masshantering, översvämningsrisker samt påverkan på Natura 2000 

områden. Dessutom redovisas hur samrådet planeras och avgränsningen för såväl ansökan 

som den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska tas fram. 

 

Bilagorna 1-3 innehåller preciseringar av respektive anläggning. 

2.1 Ordförklaring 

Nedan redovisas ord och fackuttryck med förklaringar framtagna av VA SYD  

Sjölunda   Ny pumpstation i anslutning till Sjölunda avloppsreningsverk. 

pumpstation 

Avloppsvatten Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.   

Avloppsreningsverk Avloppsreningsverkets uppgift är att ta bort syreförbrukande 

ämnen och näringsämnen och delvis andra ämnen och sjukdoms-

alstrande mikroorganismer. Syftet med avloppsvattenrening är att 

skydda naturen, djuren och människorna från skadliga ämnen 

som finns i avloppsvattnet. 

Bräddning När avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps 

ut orenat till recipienten vid sådana förhållanden då avlopps-

ledningsnätets eller avloppsreningsverkets kapacitet överskrids, 

till exempel vid extrema skyfall. 

Bräddavlopp Anordning, vilken möjliggör att bräddat avloppsvatten avleds till 

recipient då tillrinningen är större än kapaciteten på avlopps-

ledningsnät eller avloppsreningsverket, som inte leds via 

provtagning-punkten för behandlat utgående avloppsvatten. 

Dagvatten Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på 

hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark. Det tillförs 

avloppsledningsnätet och avleds genom dagvattenledningar och 

diken till recipienten. 

Dränvatten/  Vatten som passerat marklager och som avleds genom dränering. 

dräneringsvatten  

Förbiledning Orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten som avleds till 

recipient via den provtagningspunkt som används för behandlat 

utgående avloppsvatten. 

Grundvatten Vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars portryck är 

högre än eller lika högt som atmosfärstrycket.  

Grundvattenbortledning Bortledning av grundvatten via teknisk anordning placerad i den 

vattenmättande zonen. Hit hör uttagsbrunn och länshållnings-

pump. 
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Grundvattennivå Det fria grundvattnets övre gränsyta. Vid bundet grundvatten 

(sluten akvifär) motsvaras grundvattennivån av stignivån i ett till 

grundvattenmagasinet nedfört rör eller dylikt. 

Grundvattenytan Den nivå under vilken alla porer och sprickor är helt fyllda med 

vatten. 

Koordinatsystem SWEREF99 13:30 

Nödavlopp Anordning, vilken möjliggör nödavledning till recipient av 

avloppsvatten som endast sker vid haveri.   

Recipient  Hav, sjö eller vattendrag som är mottagare av renat avloppsvatten 

och bräddat avloppsvatten.  

Anslutningsschakt/  Uttag/uppgrävning/sprängning av berg, jord och fyllnadsmassor 

schakt för att göra plats för anläggningsdelar såsom utrymme i marken 

för arbeten med tunneldrivning, anslutning av befintligt avlopps-

ledningsnät med mera. I schakten kommer tunnelborr-maskin 

sänkas ner eller tas upp. 

Skyddsinfiltration  Skyddsinfiltration är ett sätt att motverka grundvatten- 

av vatten  trycknivåsänkningar i friktionsjorden som underlagrar 

sättningskänsliga lerområden med byggnader och anläggningar. 

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och 

dylikt. Hushållsspillvatten är det vatten som kommer från toalett, 

dusch, disk- och tvättmaskiner och liknande. 

Återföring/  Återföring av utpumpat vatten från bergschakt till berget 

återinfiltration av vatten i av angränsande områden för att motverka grundvatten-

trycknivåsänkningar.  

Överskottsvatten Gemensam benämning för grundvatten som inte återförs till 

grundvattenakviferen, spolvatten, borrprocessvatten, dagvatten 

och dräneringsvatten. I byggskedet ingår allt vatten som 

förorenats av byggaktiviteterna inom arbetsområdena. 

3 Bakgrund 
VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne och som även har hand 

om avfallshanteringen i några kommuner. VA SYD är ett kommunalförbund vilket innebär att 

det är en politiskt styrd organisation som består av dess medlemskommuners VA-

verksamheter. Medlemskommunerna är följande: Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.  

 

Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av modernisering och utbyggnad 

under de närmaste 10 åren. De flesta utbyggnader är tillståndspliktiga enligt nu gällande 

miljölagstiftning. Några av de främsta drivkrafterna för modernisering och utbyggnad är 

befolkningsökningen i regionen, ökade volymer avloppsvatten, skarpare krav på renare hav 

och vattendrag för att värna om människors hälsa och för miljön. 

3.1 Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 
HAR skapades som projekt i organisatorisk programform i mitten av 2017 för att utreda och 

värdera olika lösningar för att klara framtidens utmaningar när det gäller avloppsvatten-

rening i en region med stark befolkningstillväxt. Projektets utgångspunkt är efter flera 

utredningar att en gemensam infrastruktur för avloppsvattenrening innebär större 

samhällsnytta och kostnadseffektivitet än vad än vad flera mindre avloppsreningsverk ute i 

kommunerna kan uppnå.  
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Projektet värderar nyttorna med ett gemensamt system för avloppsvattenrening som flera 

kan nyttja och som medger en anpassning till bedömd befolkningstillväxt på lång sikt.  

 

Projektet ska ta hänsyn till möjligheten att knyta samman avloppsvattenhantering från olika 

orter i sydvästra Skåne till ett gemensamt avloppsreningsverk vid Sjölunda i Malmö. Genom 

att samverka över kommungränserna blir avloppsvattenreningen effektivare både vad avser 

ekonomi och kompetens, men ger även möjlighet till lägre miljöbelastning.  

 

Projektet omfattar i grunden följande anläggningar som i Figur 2 illustreras med orangea 

symboler: 

 Nya Sjölunda – ett modernt regionalt avloppsreningsverk i Malmö (NS) 

 Avloppstunnlar från centrala Malmö till Nya Sjölunda (MAT) 

 Överföring av avloppsvatten i tunnel från Lund till Malmö (ÖLM) 

 

Utöver detta utreds möjligheten att ansluta ytterligare orter till Nya Sjölunda, vilket i så fall 

kan ersätta flera lokala avloppsreningsverk som finns idag, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Samrådet omfattar de anläggningar som illustreras med orangea symboler. 

Projektet skapar underlag för ett vägval för avloppsvattenreningen i Malmö-Lund-regionen. 

 

Nya tillstånd för avloppsvattenreningen ska kunna gälla för en lång tid framöver för att  

VA SYD ska kunna planera och driva verksamheten på ett effektivt sätt. VA SYD planerar att 

söka tillstånd för en verksamhet baserat på prognosåret 2045 utifrån de nuvarande 

befolkningsprognoserna i berörda kommuner. 
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Projektet förväntas leverera följande samhällsnyttor: 

 Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen, 

 Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka, 

 Återvinna energi och näringsämnen till samhället, 

 Stärka VA SYD och dess medlemmar för att klara av nödvändiga framtida 

investeringar, 

 Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem. 

 

Mer uppgifter om Projekt HAR finns på webbplatsen: hallbaravloppsrening.vasyd.se. 

4 Sökande 

4.1 Administrativa uppgifter om verksamhetsutövaren 

Sökande VA SYD 

Organisationsnummer 222000-2378 

Postadress 211 18 Malmö 

Besöksadress Hjälmaregatan 3, Malmö 

Telefonnummer (växel) 040-635 10 00 

Kontaktperson Lena Hellberg 

E-post samrad@vasyd.se  

websida hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad 

Juridiskt ombud Erica Nobel, Advokatfirman Delphi 

Elisabeth Werner, Advokatfirman Delphi 

Huvudsaklig verksamhetskod enligt 

Miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

90.10 (B) gäller för avloppsreningsanläggning 

som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster och som tar emot avloppsvatten 

med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 

personekvivalenter eller mer. 

 

  

327 ( 1317 )



Dokumentnummer: - 

 
Samrådsunderlag 1.0 
samrad@vasyd.se 
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad  

Sida 10 av 45   

5 Planerad ansökan 
Ansökt verksamhet omfattar om- och utbyggnad av samt utökad verksamhet vid Sjölunda 

avloppsreningsverk, anläggande av tillhörande avloppstunnlar och pumpstation samt 

anläggande av utloppsledningar i Öresund. 

 

För ovanstående ansökta verksamhet kommer tillstånd enligt nedan att krävas:  

 

Miljöfarlig verksamhet 9 kap. MB 

 Avloppsreningsverk omfattande en kapacitet om ca 800 000 pe (personekvivalenter) 

samt därmed förenligt utsläpp av behandlat avloppsvatten genom nya 

utloppsledningar i Öresund. 

Preliminärt beräknas Max gvb tätbebyggelse till 930 000 pe, beräkningarna redovisas 

i tillståndsansökan. 

 Behandling av slam genom rötning och fortsatt hantering av rötrest, 

 Uppgraderingsanläggning, ökad kapacitet,  

 Gaspannor för uppvärmning, 

 Återvinning av avfall för anläggningsändamål. 

Mekanisk bearbetning, krossning och sortering av material inom fastigheten  

Malmö Sjölunda 9, 

 Hantering av överskottsvatten, 

 Anläggning för tillverkning av betong och varor av betong (tunnelsegment). 

 

Tillstånd områdesskydd 7 kap. MB 

 Eventuellt tillstånd till verksamhet inom eller i närheten av Natura 2000 områden, 

 Eventuellt tillstånd till verksamhet som berör naturreservat,  

 Eventuellt dispens från andra områdesskydd som hittills är okända. 

 

Vattenverksamhet 11 kap. MB 

 Anläggande av utloppsledningar med erosionsskydd från NS,  

 Anläggande av nödavlopp med erosionsskydd vid NS, 

 Eventuellt rivning av Sjölunda avloppsreningsverks befintliga utloppsledningar, 

 Eventuellt rivning av nödavlopp med tillhörande ledning, 

 Eventuella arbeten i vattenområde vid turbinen i Malmö kanal,  

 Bortledning av grundvatten i byggskedet NS, ÖLM och MAT, 

 Återföring av grundvatten och infiltration i byggskedet NS, ÖLM och MAT,  

 Spontning i vattenområde (planeras vid anläggning av nödavlopp samt 

utloppsledningar) vid NS,  

 Pålning för schakt i vattenområde.  

 

Följdverksamheter (verksamheter som är nödvändig för de verksamheter som omfattas 

av ansökan, men inte en självständig verksamhet och därför ändå ingår i ansökan,  

16 kap. 7 § MB) 

 Avloppsledningsnät, bräddpunkter och bräddutlopp som påverkas direkt av ansökt 

verksamhet, 

 Behövliga omkopplingar från befintligt avloppsledningsnät till tunnlarna samt 

avsättningar för framtida anslutningar till tunnlarna,  

 Transporter. 

 

De planerade åtgärderna omfattas inte av Seveso lagstiftningen eller av Industri Emissions 

Direktivet (IED) samt industriutsläppsförordningen (2013:250).  

 

I bilaga 1 till 3 beskrivs de olika anläggningarna med tillhörande förväntad miljöpåverkan. 
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5.1 Verksamhetsöversikt 

5.1.1 Nya Sjölunda 

Utbyggnaden av NS planeras att utföras samtidigt som nuvarande avloppsreningsverk 

fortsatt är i drift. De nya reningsstegen som byggs kopplas succesivt in. Det innebär att 

avloppsreningsverket ska fungera som vanligt under tiden för om- och utbyggnationen. 

Eftersom rivning av befintliga anläggningsdelar samt om- och tillbyggnation sker successivt 

och parallellt med pågående drift, blir tiden för byggskedet relativt lång, ca 8 år.  

Ombyggnationen av avloppsreningsverket planeras att vara avslutad 2032, förutsatt 

byggstart 2024. 

 

Området för NS anges med orange ruta i Figur 3. Utredningskorridoren för den nya 

utloppsledningen har mörkblå markering. Befintliga ledningar ligger i utkanten av den 

föreslagna korridoren.  

5.1.2 Malmö avloppstunnel inklusive Sjölunda pumpstation  

Dagens avloppsledningsnät i Malmö är i behov av modernisering. Av detta skäl men även 

utifrån ett behov av kapacitetsökning planeras en ny avloppstunnel i Malmö (MAT). 

Anläggning av tunneln planeras på en nivå vid, ca 20-25 m under markytan, vilket innebär 

färre konflikter vid framtida exploateringar inom staden. Dessutom utökas kapaciteten för 

att kunna ta emot mer avloppsvatten och även kunna erhålla en utjämningseffekt vid höga 

flöden exempelvis vid skyfall.  

 

MAT anges med grön linje i Figur 3. Den nya tunneln kommer att anläggas genom att 

borrutrustning förs ner i schakt, vilka anläggs på de platser som anges med gula punkter 

längs med tunnelsträckan i Figur 3. 

 

Sjölunda pumpstation 

För överföring av avloppsvatten från ÖLM och MAT till NS planeras Sjölunda pumpstation att 

anläggas. Pumpstationen föreslås dimensioneras med en maximal pumpkapacitet om  

10 m
3

/s. 

 

Utformningen av MAT och ÖLM planeras så att tunnlarna kan fungera som kommunicerande 

kärl, där kraftiga vattenflöden från ena tunneln kan jämnas ut i pumpstationen genom att 

vattnet rinner över och in i den andra tunneln. Detta innebär att tunnlarna fungerar som 

utjämningsmagasin. 

 

Inom arbetsområdet för Sjölunda pumpstation kommer en anläggning för tillverkning av 

betong och varor av betong (tunnelsegment) placeras. 

 

För Sjölunda pumpstation har ett utredningsområde för pumpstationens slutliga läge 

markerats med svart linje i Figur 3. 

5.1.3 Överföring Lund – Malmö  

ÖLM omfattar anläggande av en avloppstunnel från Källby avloppsreningsverk i Lund till den 

nya pumpstationen vid NS. Från pumpstationen leds avloppsvattnet in till NS. Befintliga 

huvudledningar till Källby avloppsreningsverk kopplas in på ÖLM vid schakt S37 genom 

markförlagda ledningar. 

 

När avloppstunneln är färdigställd kan avloppsvatten från övriga angränsande kommuner 

längs tunnelsträckan anslutas via något av anslutningsschakten.  
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ÖLM är markerad med röd linje i Figur 3. Den nya tunneln kommer att anläggas genom att 

borrutrustning förs ner i schakt, vilka anläggs på de platser som anges med gula och lila 

punkter längs med tunnelsträckan i Figur 3.  

 

 

Figur 3. Översiktliga karta över anläggningsdelarna i Projekt HAR. Utredningskorridoren för den nya utloppsledningen har 
mörkblå markering. Befintliga ledningar ligger i utkanten av den föreslagna korridoren. 
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5.2 Miljöfarlig verksamhet, 9 kap. miljöbalken 
De planerade verksamheterna och dess miljöpåverkan beskrivs mer i bilaga 1 till 3. Detta 

kapitel beskriver de aspekter som är av övergripande karaktär och berör såväl NS, MAT och 

ÖLM. 

5.2.1 Avloppsvattenrening 

Utbyggnaden av avloppsreningsverket omfattar en kapacitetsökning från dagens anslutning 

om ca 360 000 personer till ca 785 000 år 2045. Det motsvarar en kapacitet om ca 800 000 

pe (personekvivalenter) baserat på 70 g BOD7/person, dygn. Inom verksamhetsområdet finns 

även en uppgraderingsanläggning, för biogas till fordonsgas, vars behov av kapacitetsökning 

utreds.  

 

För NS föreslås olika utsläppsvillkor till recipienten för byggtiden respektive drifttiden. Vissa 

övergångsvillkor kommer att föreslås i ansökan för utsläpp av behandlat avloppsvatten till 

Öresund under anläggandet av NS och därefter föreslås permanenta utsläppsvillkor.  

Utsläppsvillkor när NS tas i drift, efter avslutad intrimning, föreslås vara: 

BOD7  6 mg/l, årsmedelvärde 

Totalkväve 6 mg/l, årsmedelvärde 

Totalfosfor 0,2 mg/l, årsmedelvärde 

5.2.2 Masshantering 

Målet för Projekt HAR är att sluta ett eller flera avtal med fastighetsägare för slutlig 

avsättning det vill säga deponi av massor där ingen omlastning av massorna krävs och som 

ska vara tillgänglig för Projekt HAR dygnet runt alla dagar i veckan. Inför samrådet finns inga 

skriftliga avtal om markupplåtelse eller om specifik användning med fastighetsägare. 

 

I det följande beskrivs hur projektet avser tillämpa den så kallade avfallshierarkin vilken 

definieras i 15 kap. 10 § miljöbalken. Det står i dagsläget klart att projektet inte kan 

förebygga ett allmänt mass- och avfallsöverskott genom att nå så kallad massbalans. 

Utgångspunkten är att massor som inte kan nyttogöras/användas inom det egna 

arbetsområdet utgör avfall. De mest framträdande massöverskotten består av schaktmassor 

(jord och berg), tunnelmassor (från tunnelborrning) från MAT och ÖLM samt muddermassor 

och rivningsmassor från NS. 

 

För närvarande bedöms ca 720 000 m
3

 massor utgöra överskott grovt fördelade på:  

 ca 510 000 m
3

 av schaktmassor (jord och berg) samt tunnelmassor, 

 ca 160 000 m
3

 muddermassor,  

 ca 50 000 m
3

 rivningsmassor. 

 

Av dessa bedöms ca 65 000 m
3

 utgöras av förorenad jord men som enligt en preliminär 

bedömning inte uteslutande behöver deponeras. 

 

Främjande av återvinning 

Eftersom allmänt massöverskott råder ska schaktmassor och liknande avfallsfraktioner i 

görligaste mån förberedas för återanvändning och återvinning. Som exempel planeras därför 

mekanisk bearbetning, krossning och sortering av mer än 100 000 ton rivningsmassor inne 

på Sjölunda avloppsreningsverk. Massor som kan återanvändas inom ett arbetsområde 

planeras att tillfälligt lagras inom arbetsområdet. 
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Återvinning genom direkt avsättning 

Projektet utreder och eftersträvar direkt annan specifik användning utanför projektet, av 

massor, det vill säga att de på ett behörigt sätt kan återanvändas i anläggningsändamål på 

annan plats. De tunnelmassor som uppkommer vid tunnelproduktionens borrprocess 

bedöms ha förutsättningar att klassas som biprodukt om en användning finns preciserad, 

avtalad och behörigen utredd när massorna uppkommer. 

 

Inom regionen finns flera större anläggningsarbeten där överskottsmassor från Projekt HAR 

kan återvinnas. I nuläget diskuteras fyra alternativ:  

 Norra Hamnen i Malmö för utfyllnad och anläggning,  

 Helsingborgs Hamn, Oceanhamnen för utfyllnad,  

 Trafikplats Kronetorp Malmö för anläggning,  

 Köpenhamns Hamn för utfyllnad.  

 

Närmast och mest intressant för att minimera transportarbetet är Norra Hamnen i Malmö där 

massor troligen kommer behövas för utfyllnad och markhöjning och som skydd för området 

mot höga vattenstånd. Norra Hamnen ligger i nära anslutning till Projekt HAR:s. Därför har 

också Norra hamnen bedömts vara det mest troliga målområdet för projektets transport av 

massöverskott. Norra hamnen som målområde gäller även om massor helt eller delvis 

behöver samlas upp och förberedas inför återvinning.  

 

Indirekt återvinning via avfallsanläggning eller deponi 

Uppkomna massor kan också behöva omhändertas på befintliga avfallsanläggningar för 

återvinning eller deponi. Förorenad jord eller förorenade muddermassor som inte kan 

återanvändas på grund av sina egenskaper, transporteras till godkänt mottagningsställe. 

Nordvästra Skånes Renhållningsbolags deponi på Filborna i Helsingborg har som exempel 

möjlighet att ta emot massor för slutligt omhändertagande. Överskottsmassor kan 

transporteras till Helsingborg via väg, järnväg eller fartyg.  

 

Plan för kommande hantering av massor och avfall 

I den fortsatta projekteringen och inför kommande tillståndsansökan genomförs en närmare 

planering av hur överskott av massor och avfall kan nyttiggöras. Arbetet sammanställs i en 

masshanteringsplan som biläggs kommande ansökan. 

5.3 Vattenverksamhet, 11 kap. miljöbalken 
De planerade verksamheterna och dess miljöpåverkan beskrivs mer i bilaga 1 till 3. Detta 

kapitel beskriver de aspekter som är av övergripande karaktär och berör såväl NS, MAT och 

ÖLM. 

5.3.1 Grundvatten 

De vattenverksamheter som är aktuella är bortledning av grundvatten från pumpstationens 

anslutningsschakt samt från anslutningsschakt för ÖLM och MAT. Även under anläggnings-

arbetena inom avloppsreningsverkets verksamhetsområde kan bortledande av grundvatten 

krävas. Detta bland annat vid anläggande av nya bassänger och länshållning under 

anläggningsfasen.  

 

Grundvattennivåerna i anslutning till MAT och ÖLM riskerar att påverkas i samband med 

anläggande av anslutningsschakt till respektive tunnel. Påverkan uppstår genom bortledning 

och i vissa fall även av återinfiltration av grundvatten. Vidare kan tätande åtgärder såsom 

injektering i berg bli aktuellt i syfte att förebygga inläckage av grundvatten i schakt. 

Detsamma gäller för anläggandet av schakt för Sjölunda pumpstation. Här planeras både 

bortledning av grundvatten och återinfiltration av vatten att genomföras. 
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Det kan inte uteslutas att markavvattningsföretag kan påverkas under anläggandet av 

avloppstunnlarna. Eventuell påverkan utreds vidare och redovisas i tillståndsansökan. 

5.3.2 Byggande i vatten 

För NS planeras nya utloppsledningar att anläggas i havet. Ledningarna förläggs på 

havsbotten, i Lommabukten, vilket innebär vattenverksamhet. De nya utloppsledningarna 

kan delvis komma att behöva förläggas under nuvarande havsbottennivå vilket medför att 

arbeten i vatten i form av muddring och spontning i strandzon under högsta förutsägbara 

vattenstånd planeras att genomföras. Vid NS planeras även nya nödavlopp att anläggas. 

Dessa avses precis som utloppsledningarna att förläggas i nordvästlig riktning från NS men 

inte lika långt ut i Öresund. Det kan även bli aktuellt med en ombyggnad/nyanläggning av 

nödavlopp till Sege å, intill befintligt nödavlopp. 

 

Detta samråd omfattar rivning av befintliga utloppsledningar, vilket utgör vattenverksamhet. 

I det fortsatta utredningsarbetet kommer det klargöras hur rivningen kan påverka 

närliggande skyddade områden. Det utreds vidare vilket alternativ som ger minst 

miljöpåverkan på de skyddade områdena. Utifrån miljöpåverkan överväger VA SYD att låta 

ledningarna helt eller delvis vara kvar.  

 

För sammankoppling av spillvattenledningar på båda sidor av kanalen vid pumpstationen 

Turbinen, S15, utreds olika utföranden. Huvudalternativet innebär borrning under kanalen. 

5.4 Natura 2000 områden och naturreservat, 7 kap. miljöbalken 
Detta kapitel beskriver förhållanden och förväntad påverkan som rör Natura 2000 områden 

och naturreservat från sökt verksamhet. Förutsättningarna beskrivs mer detaljerat än för 

andras aspekter i denna handling då detta inte beskrivs vidare i anläggningarnas respektive 

bilagor.  

5.4.1 Skyddade områden 
Tillstånd enligt miljöbalkens kapitel 7 kan komma att krävas då det gäller påverkan på 

Natura 2000 områden och naturreservat i Lommabukten. Natura 2000 områdena 

Lommaområdet SE0430173, Lommabukten, SE0430148 samt naturreservaten Strandhusens 

revlar 2049264 och Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad 2014124 ligger 

i närområdet (ca 200 meter) till Sjölunda avloppsreningsverks planerade utloppsledningar 

samt ett av schakten, S30, för ÖLM. Längre norr ut i Lommabukten finns även Natura 2000 

området Löddeåns mynning SE0430091 samt naturreservatet Flädierev 2049263. De 

naturskyddade områdenas utbredningar visas i Figur 4. 

 

Risk för påverkan på Natura 2000 områdena och naturreservaten bedöms i detta skede 

framför allt föreligga under byggtiden och inte förekomma när verksamheterna är i drift. 

Påverkan på Natura 2000 områdena och naturreservatet riskerar uppstå i samband med 

schaktning för anläggande av ÖLM, anläggande av nya utloppsledningar, rivning av befintliga 

utloppsledningar och eventuellt vid anläggande av nödavlopp från NS. Det kan även föreligga 

risk för störningar i samband med anläggandet av den nya pumpstationen.  
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Figur 4. Natura 2000 områden och naturreservat i Lommabukten och längs med planerad tunnelsträckning. 
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5.4.2 Förutsättningar 

Maringeologiska och marinbiologiska förhållanden 

Kustområdet utgörs av moränlera, lerig morän, postglacial finsand och postglacial lera. Den 

postglaciala finsanden uppträder framför allt i långgrunda strandzoner (0-3 m djup), dit den 

har transporterat genom vågor och strömmar. Området mellan ca 3 – ca 6 meters djup 

utgörs av morän, ofta överlagrad med ett tunnare lager postglacial finsand. Inom detta 

område förekommer även ytliggande block och sten. På ca 8 meters djup, 2 km från 

stranden, framträder en tydlig formation med grövre friktionsmaterial, block och sten. 

Formationen löper i princip parallellt med kustlinjen och är en forntida kustlinje. Från 8 

meter och djupare utgörs geologin i huvudsak av postglacial lera. Området sydväst om 

utfyllnadsområdet Spillepengen har inte karterats av SGU. Kompletterande sjömätning 

(batymetri och seismik) och sedimentprovtagning visar att detta område i huvudsak utgörs 

av morän överlagrad med postglacial grovsilt och mellansand. Förekomsten av silt beror 

sannolikt på utflödet av Sege å.  

 

Marinbiologiska förhållanden och förutsättningar inom arbetsområdet kommer att utredas 

vidare och presenteras inom ramen för MKB. 

 

Batymetriska förhållanden 

Djupen inom aktuellt område för förläggning av ledningar varierar mellan 0 och 12,5 meter, 

se Figur 5. Inre delen, från land och ca 2 km ut, utgörs av ett svagt lutande plan på ca 0,23%. 

Det motsvarar en djupökning om ca 2 meter per km. Mellan 2 och 2,3 km ut är lutningen ca 

1%, vilket motsvarar en djupökning om ca 10 meter per km. Vid 2,3 km ut från land planar 

botten succesivt ut för att bli i princip helt plan. 

 

 

Figur 5. Djupprofil från land till preliminär utsläppspunkt. 

Föroreningar i sediment 

Sedimentprovtagning har utförts och analyserats med avseende på bland annat metaller, 

PAH, PCB, TBT och dioxiner. Uppmätta halter i sedimentproverna har jämförts med 

effektbaserade riktvärden från norska Miljödirektoratet samt Havs- och vattenmyndigheten, 

HVMFS. 

 

Ytsediment inom undersökt området uppvisar sammantaget mycket låga halter av 

föroreningar och ofta under detektionsgräns. De högst uppmätta halterna återfinns närmast 

land i en provpunkt vid Sege ås utlopp.  

Hydrodynamik 

Strömmar 

Sötvattentillskottet till Östersjön skapar en cirkulation med utströmmande vatten genom 

Öresund och Bälten. Strömmarna i Öresund styrs av detta sötvattenöverskott tillsammans 

med vind- och lufttrycksförhållandena över Östersjön och Skagerack-Kattegatt som ger 

upphov till vattenståndsskillnader som i sin tur driver strömmarna. Lokalt kan vinden  
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modifiera ytströmmarna i grunda områden. De batymetriska förhållandena tillsammans med 

tidvatten är faktorer som också inverkar. I Öresund har strömmen av topografiska skäl två 

huvudriktningar, sydgående eller nordgående, se Figur 6. 

 

Strömmarna i Öresund styr till viss del strömmarna i Lommabukten genom att det bildas en 

virvel som kan ge upphov till motriktad ström i den inre delen. Vid nordgående ytström i 

Öresund, som är vanligast förekommande, kan en medurs virvel utbildas och vid sydgående 

en moturs. Om det uppstår en virvel eller inte är kopplat till strömstyrkan och lokal vind. 

 

 

Figur 6. Strömriktningar vid mätningen 1984. Källa: SMHI (1986). 

Vågor 

Vågor (signifikant våghöjd och riktning) har beräknats inom ramen för ett uppdrag avseende 

klimatanpassningsåtgärder i kustzonen (SGU 2021) med hjälp av vågmodellen SWAN 

(Simulating WAves Nearshore). Beräkningarna har utförts för en längre historisk tidsperiod, 

1979-2019. Modellen är inte kalibrerad och validerad för Lommabukten men resultaten ger 

ändå en god bild av de dominerande vågriktningarna i området. I Figur 7 visas beräknade 

vågor för en position i centrala Lommabukten. Den dominerande vågriktningen är från 

sydväst till väst. Våghöjden i Lommabukten är relativt moderat då stryklängden för vågor att 

växa till över är begränsad av land. 
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Figur 7. Beräknade vågor för perioden 1979-2019. Källa: SGU:s kartvisare1. 

Sedimentdynamik 

Sedimentdynamiken i området norr om Malmö hamn och i Lommabukten har bedömts 

utifrån beräkningar och karteringar i SGU (2021). Kusten längs Lommabukten är relativt flack 

och på havsbotten dominerar rörlig sand. Den förekommer från strandkanten och ut till 

mellan 500 och 2 600 m och ned till ca 10 m i den södra delen av Lommabukten. Enligt 

modellberäkningar är riktningen på sediment-transporten längs stranden framförallt åt söder 

i den norra delen av bukten, men i den södra delen sker en viss nordlig transport. Detta visar 

på ett relativt slutet sediment-dynamiskt system i Lommabukten.  

 

I Figur 8 visas bottensediment, sedimentdynamik och modellerad sedimenttransport. 

Området är sedimentdynamiskt med rörelser av sand och silt i området. Sediment-

transportriktningen är nordgående i området utanför Oljehamnen, förbi Spillepengen och 

upp mot Lomma hamn enligt beräkningarna.  

 

 

 
1

 https://gis.swedgeo.se/vagmodell/ 
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Figur 8. Bottensediment och sedimentdynamik och modellerad transportriktning. Källa: figur 8B i SGU (2021).  

5.4.3 Förväntade miljöpåverkan avseende påverkan på Natura 2000 områden 

och naturreservat 

Buller 

Nya Sjölunda  

Buller kommer från så väl anläggningsmaskiner och deras arbete samt från transporter till 

och från arbetsytorna. Detta gäller för så väl arbeten vid avloppstunneln samt för 

avloppsreningsverket. De högsta ljudnivåerna kan antas uppkomma i samband med att 

slagen spont eller slagna pålar etableras vid vattenkanten eller inne på NS. 

 

Bottenförberedande arbeten på havsbotten för utloppsledningarna kan medföra buller i den 

marina miljön vilket kommer att utredas vidare.  

 

Överföring Lund – Malmö  

Den förväntade bullerpåverkan orsakas främst av arbete i anslutning till schaktet i Arlöv, 

bland annat från tunnelborrmaskinen och från transport av material. Det kan dock 

konstateras i preliminärt beräknade ljudutbredningen för schakt i Arlöv, S30, att 

ljudutbredningen inte sträcker sig över Västkustvägen utan tangerar endast Natura 2000 

Lommaområdet, se Figur 11.  

 

Malmö avloppstunnel 

Den förväntade miljöpåverkan utgörs främst av arbeten i anslutning till anslutningsschakten 

för den nya pumpstationen där tunnelborrmaskinen antingen kommer att borra från 

schakten eller avsluta borrning i schakten samt från transport av material.  
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Luftemissioner 

Mudderverk, arbetsfartyg och arbetsmaskiner kommer att tillföra utsläpp till luft. 

Uppskattning av mängden utsläpp kommer att redovisas i MKB. 

Grumling 

I samband med schaktning/muddring av sjöförlagd ledning från Sege å:s mynningsområde 

ut till ca 6 meters djup kommer viss grumling att ske. Hur stor grumlingen blir beror på 

vilken metod som används, vilket material som muddras. För att kunna bedöma påverkan på 

Natura 2000 området i södra Lommabukten behöver därför de tekniska förutsättningarna 

fastställas, vilka utreds för närvarande.  

 

Det är troligt att större delen av den grumlig som sker kommer att spridas i riktning mot 

Lommabukten till följd av de dominerande nordgående ytströmmarna i Öresund. Om 

grumlingen är tillräckligt liten i förhållande till utspädningsmöjligheten kan negativa effekter 

troligen undvikas.   

 

Grumling och recipientpåverkan kommer att utredas närmare. 

Utsläpp till recipient 

Påverkan på Natura 2000 områdena avseende utsläpp av behandlat vatten från NS utreds 

vidare i samband med den recipientbedömning som utförs för Lommabukten. 

Recipientbedömningen och eventuell påverkan på Natura 2000 områdena och 

naturreservaten redovisas vidare i kommande ansökningshandlingar.  

Utsläpp vid olycka och/eller haveri 

Arbeten i vatten medför en ökad risk för utsläpp till recipienten genom olyckor eller 

oförutsedda haverier på maskiner och utrustning. Rutiner för insatser vid olyckor och 

haverier vid vattenarbete kommer att upprättas inom ramen för arbetsmiljöplan och 

miljökontrollprogram. 

5.4.4 Fortsatta utredningar  

I det fortsatta arbetet kommer följande utredningar att genomföras för att identifiera 

eventuell påverkan, effekter och konsekvenser på Natura 2000 områden och naturreservat: 

 Beräkning av spridning av spill i samband med muddring och arbeten i vatten,  

 Marinbiologisk inventering (pågående), 

 Sedimentprovtagning djupa kärnor (pågående), 

 Geoteknisk provtagning (pågående), 

 Bullerutredningar, 

 Behov av dispenser från biotopskydd etcetera identifieras i kommande process och 

hanteras i ansökningshandlingarna. 

5.5 Följdverksamheter 
Vid en tillståndsprövning ska hänsyn även tas till de verksamheter som kan komma att 

behövas för att verksamheten ska komma till stånd eller kunna bedrivas på ett 

ändamålsenligt sätt. Följdverksamheter är inte tillståndspliktiga men omfattas ändå av 

kommande tillståndsansökan. 

5.5.1 Avloppsledningsnätet 

Ansökan omfattar de delar av NS kommande upptagningsområde (avloppsledningsnät) som 

påverkas hydrauliskt av kapacitetsökningen i de nya tunnelsystemen. Dessa delar av 

avloppsledningsnätet kommer att prövas därmed som följdverksamhet. Se vidare definition i 
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avgränsning, kapitel 6. De delar av avloppsledningsnätet som inte påverkas hydrauliskt 

(flödesmässigt) av tunnlarnas tillkomst ingår därmed inte i prövningen. Såväl den del av 

avloppsledningsnätet som ingår i denna prövning som den opåverkade delen av 

avloppsledningsnätet omfattas av VA SYDs uppströmsarbete.  

Allmänt om uppströmsarbete 

Uppströmsarbetet är en av de viktigaste delarna för att uppnå god slamkvalitet från 

avloppsreningsverket och målsättningen är att minska tillförseln av icke nedbrytbara eller 

toxiska ämnen vid källan. En bättre kvalitet på avloppsvattnet som ska behandlas i 

avloppsreningsverket leder i sin tur till förbättrad kvalitet på både producerat slam och 

utgående vatten.  

 

VA SYD bedriver ett uppströmsarbete som omfattar såväl anslutande verksamheter som 

allmänheten. VA SYD samarbetar även med andra VA-aktörer i uppströmsfrågor dels genom 

ett ”storstadsnätverk” tillsammans med Gryaab, Käppala, SVOA och Syvab dels genom ett 

mer lokalt uppströmsnätverk som VA SYD var med och startade 2017. 

 

Anslutna verksamheter  

Arbetet med begränsning av utsläpp från avloppsreningsverken från anslutna eller 

nytillkommande verksamheter sker främst genom att VA SYD deltar vid verksamheternas 

tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöbalken. Samarbete med miljöförvaltningarna i 

tillsynsärenden sker vid behov och tillsynsbesök på verksamheter kan då göras tillsammans.  

Dialog sker med olika yrkesmässiga verksamheter angående tillåtna/otillåtna utsläpp och 

bedömningar av kemiska ämnen och avloppsvattenkvalitet. ”Tilläggsbestämmelser till ABVA” 

beskriver de krav som ställs på avloppsvatten från yrkesmässiga verksamheter.  

 

Allmänheten 

Information till allmänheten och särskilda målgrupper är en viktig del av VA SYDs 

uppströmsarbete. Kommunikationsarbetet omfattar bl.a. utskick av information till hushållen 

samt kommunikation via VA SYDS webbsida och sociala medier. VASYD deltar i Svenskt 

Vatten-kampanjer bland annat i samband med Stora biltvättarhelgen under våren och 

Världstoalettdagen under hösten.  

 

Sedan 2015 har VASYD även tagit emot besökare i sin pedagogiska verksamhet på Kretseum 

- kretslopp och kunskapscentrum där utställningen ”Den hållbara staden” lär barn och vuxna 

om det urbana vattnet och utmaningar i hållbar stadsutveckling.  

5.5.2 Transporter 

Samtliga verksamheter inom Projekt HAR kommer att generera transporter framför allt under 

byggskedet. När avloppstunnlarna är utbyggda och avloppsreningsverket är ombyggt 

kommer det i huvudsak vara transporter till och från NS som består men och förväntas öka 

jämfört med idag. När schakt för ny pumpstation och ombyggnation av avloppsreningsverket 

pågår kan det periodvis ge upphov till ett stort antal transporter i området kring 

avloppsreningsverket.   

5.6 Övriga prövningar som ingår i tillståndsansökan 
Utöver bestämmelserna i 7, 9 och 11 kapitlet miljöbalken kan även prövning utifrån andra 

regelverk behövas exempelvis rådighet över allmänt vattenområde samt anmälan enligt 

kontinentalsockellagen.  
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5.7 Betydande miljöpåverkan 
Den planerade verksamheten innebär en betydande miljöpåverkan (BMP) i enlighet med vad 

som anges i 6§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Det innebär att något samråd 

(undersökningssamråd) inte behöver hållas för beslut om BMP, vilket inte heller har skett. 

Upplysning kring detta sker härmed enligt 6 kapitlet 30 § andra stycket miljöbalken. 

 

För verksamheter som utgör BMP ska samråd, ett så kallat avgränsningssamråd, ske med en 

utökad krets och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Mer om samråd finnas att läsa 

om i kapitel 7. 

6 Avgränsningar i MKB 

6.1 Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen av kommande prövning och MKB föreslås utifrån den 

planerade verksamhetens omgivningspåverkan, påverkansområde och indirekta effekter på 

människors hälsa och miljö. Påverkansområdet har definierats utifrån var påverkan från 

grundvattennivåsänkning, buller och vibrationer från avloppstunnlar och arbetsområden 

under byggskedet har störst geografisk utbredning.  

Utbredningen av de olika påverkansområdena finns redovisade övergripande i kapitel 7 i 

form av karta för samrådskrets samt i samrådsunderlagen för respektive anläggning, se 

bilaga 1-3.  

6.2 Avgränsning utifrån miljöaspekter 
För tillståndsansökan har följande huvudfrågor identifierats rörande omgivningspåverkan på 

människor hälsa eller på miljön: 

 Buller och vibrationer från tunneldrivning, anläggande av schakt, spontslagning och 

pålning samt transporter under byggfasen, 

 Buller och vibrationer från om- och nybyggnationen av avloppsreningsverket under 

byggfasen samt buller under driftsfasen, 

 Utsläpp till luft (lukt) från avloppsreningsverket (processerna) under byggskedet, 

 Utsläpp till luft (lukt) från avloppsreningsverket (processerna) under driftskedet, 

 Utsläpp till luft i form av föroreningar från entreprenadmaskiner samt 

transportfordon under byggskedet, 

 Grundvattenavsänkning i samband med anläggande av schakt – byggskedet, 

 Påverkan på grundvatten från infiltration av vatten – byggskedet, 

 Påverkan på miljökvaliteten i ytvatten i Lommabukten samt Natura 2000 områden 

och naturreservat i samband med anläggande av nya utloppsledningar samt eventuell 

rivning av befintlig ledning – byggskedet, 

 Påverkan på miljökvalitet för ytvatten i Lommabukten och Malmö hamnområde, 

Natura 2000 områden samt övriga skyddade områden utifrån utsläpp av renat 

avloppsvatten från avloppsreningsverket – driftskedet, 

 Påverkan på miljökvalitet för ytvatten i samband med bräddningar – såväl bygg- som 

driftskedet, 
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 Indirekta effekter för Höje å (SE 616862-134337), Sege å (SE 615640-133329) avses, 

till följd av nedläggningen av Källby respektive Svedala avloppsreningsverk, kommer 

att belysas i MKB. Indirekta effekter på övriga vattendrag som utgör recipienter för 

berörda avloppsreningsverk planeras endast att redovisas översiktligt. När berörda 

avloppsreningsverk har avvecklats kommer det bli en minskad föroreningsbelastning 

på Höje å, Lödde å/Kävlingeån (SE 618685-133000) samt Sege å,  

 Påverkan på landskaps- och stadsbild under byggskedet, 

 Påverkan på framkomlighet och trafik samt tillgänglighet i samband med byggskedet, 

 Resurshushållning i form av energi (bygg- och driftskedet) och masshantering 

(byggskedet), 

 Hantering av förorenade massor i byggskedet (byggskedet), 

 Anpassning av nya anläggningar till klimatförändringar som höjd havsvattennivå och 

ökade nederbördsmängder, 

 Konsekvenser för barn – byggskedet. 

Övriga miljöaspekter bedöms påverkas i mindre grad och kommer därför endast att 

redovisas översiktligt. 

 

Ovan redovisade verksamheter ingår i miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt 

kapitel 5. 

6.3 Anslutningar till Nya Sjölundas framtida upptagningsområde  
Med de nya avloppstunnlarna ÖLM samt MAT möjliggörs för angränsande kommuner att 

kunna anslutas, se kapitel 3 för beskrivning av Projekt HAR.  

 

De planerade avloppstunnlarna och föreslagen dimensioneringen av NS medför att hela eller 

delar av kommunerna Malmö, Lund, Lomma, Svedala, Kävlinge och Staffanstorp kan anslutas 

till NS.  

 

Avvecklingen och rivning av Källby, Borgeby, Svedala, Kävlinge, Staffanstorps avlopps-

reningsverk som ska avvecklas ingår inte i ansökt verksamhet. Rivning av avloppsrenings-

verken kommer att hanteras separat genom anmälan till tillsynsmyndigheterna. Slam från 

Källby avloppsreningsverk som eventuellt uppstår kvarstår i avloppsreningsverket när 

omkopplingen till ÖLM sker kommer att ingå i ansökt verksamhet som övergångsvillkor för 

NS.  

6.4 Avloppsledningsnät och bräddningar 
Det avloppsledningsnät som VA SYD har rådighet över är inte anmälnings- eller 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är en s.k. följdverksamhet 

som behövs för att den sökta verksamheten ska kunna komma till stånd eller bedrivas på ett 

ändamålsenligt sätt. Det är bräddavlopp på avloppsledningsnätet som kan leda till utsläpp 

till recipient.  

 

Avloppsledningsnätet, bortsett från ÖLM och MAT, ska inte ingå i tillståndsansökan. 

Avgränsning av den del av avloppsledningsnätet som anses utgöra en följdverksamhet till 

avloppsreningsverket görs genom att endast de bräddpunkter som påverkas på ett 

betydande sätt, med anledning av den sökta verksamheten, ska redovisas i tillståndsansökan 

oavsett om miljöeffekterna är positiva eller negativa. Övrigt avloppsledningsnät där VA SYD 

har rådighet och som leder avloppsvatten till NS, men där inga bräddpunkter påverkas av 

den ansökta verksamheten, redovisas på översiktlig nivå. 
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Den del av avloppsledningsnätet som påverkas av ansökt verksamhet och därmed kommer 

att beskrivas i MKB:n ligger i centrala Malmö. I Figur 9 redovisas berörda bräddpunkter och 

var dessa bräddningar når recipient.  

 

För att fastställa vilka delar av avloppsledningsnätet som ska definieras som följdverksamhet 

har modelleringar av framtida flöde i hela NS nya upptagningsområde genomförts 

 

Figur 9. Avloppsledningarnas sträckning i Malmö. Bräddpunkter med tillhörande befintliga ledningar och bräddutlopp som 
ingår i prövningen som en följdverksamhet. 

Det har i modelleringar på befintligt avloppsledningsnät visats att i samtliga berörda 

bräddavlopp skulle bräddning på avloppsledningsnätet ske även om tunneln/ 

pumpstationen/avloppsreningsverket hade obegränsad kapacitet. Det gäller med undantag 

för en bräddpunkt som troligen kommer upphöra. Därmed blir bedömningen att inga 

bräddpunkter ska anses vara bräddpunkter vid avloppsreningsverket i enlighet med vad som 

anges i Naturvårdsverkets vägledning till NFS 2016:6.  

6.5 Hantering av onyttiggjord VA-infrastruktur 
En följd av den ansökta verksamheten är att en begränsad del av VA SYDS befintliga VA-

infrastruktur helt eller delvis blir onyttiggjord direkt vid idrifttagande av de nya 

anläggningarna eller därefter i takt med att NS upptagningsområde succesivt utökas. 

Framför allt är det berörda avloppsreningsverk samt ett fåtal pumpstationer och 

avloppsledningar som blir onyttiggjorda. VA SYD har gjort följande avgränsning inför 

kommande tillståndsansökan med avseende på onyttiggjord VA-infrastruktur. 

 

Avveckling och rivning av avloppsreningsverk vars verksamhet kan ersättas och avvecklas 

genom nu ansökt verksamhet ska inte ingå i ansökan och MKB, jämför med beskrivning i 

avsnitt 6.3. Markförlagda avloppsledningar och pumpstationer, vars funktion i den allmänna 

Nya Sjölunda 
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VA-försörjningen ersätts och upphör, ska endast ingå i ansökan om rivning är en direkt följd 

av ansökt verksamhet för att ge plats för ansökt verksamhet. Hantering av onyttiggjord VA-

infrastruktur som inte direkt behöver rivas för att ge plats eller funktion för ansökt 

verksamhet ingår därmed inte i kommande ansökan. Detsamma gäller också de efterarbeten 

som exempelvis fortsatt förvaltning, rivning, sanering eller proppning av sådan onyttiggjord 

VA-infrastruktur som inte direkt berörs.  

 

Befintliga utloppsledningar och nödutlopp med tillhörande ledning inom i Sjölunda 

avloppsreningsverk planeras att rivas om det är möjligt med hänsyn till bland annat Natura 

2000 områden. I bilaga 1 framgår närmare vad som planeras rivas inom NS. Den eventuella 

rivningen av dessa ingår därför i detta samråd och kommande ansökan. 

7 Samråd 

7.1 Genomförande av samråd 
Då verksamheten utgör BMP kommer ett avgränsningssamråd att genomföras enligt 6 kap. 

30 § miljöbalken. Samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheter och enskilda 

som kan bli särskilt berörda av verksamheten samt de övriga statliga myndigheter, 

kommuner, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda.  

 

Inbjudan till samråd sker genom utskick till Länsstyrelsen Skåne, berörda kommuner, 

myndigheter samt särskilt berörda. Inbjudan till övriga berörda samt allmänheten sker via 

annonsering i representativa tidningar samt via VA SYDs hemsida. Länsstyrelsen Skåne och 

berörda kommuner bjuds in till separata möten. Samråd med övriga myndigheter och 

organisationer sker huvudsakligen skriftligen och inte via möten. 

 

De fastighetsägare, boende och övriga som har bedömts kunna bli särskilt berörda av 

verksamheten redovisas på karta med angiven samrådskrets, se Figur 10. De fastigheter som 

anses vara särskilt berörda är de som kan komma att påverkas av vibrationer, buller eller 

ändring av grundvattennivån, se vidare kapitel 7.2.  

 

Samrådet utgörs av ett så kallat avgränsningssamråd vars syfte är att samråda om 

avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas för projektet 

(vissa verksamheter och åtgärder), 6 kap. 28 § miljöbalken. 

 

Ett samrådsunderlag ska innehålla uppgifter om:  

 verksamhetens eller åtgärdens utformning och omfattning,  

 avloppsledningsnät och pumpstationer,  

 rivningsarbeten, om sådana kan förutses,  

 verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,  

 miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade,  

 vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat,  

 de betydande miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig 

eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning sådana uppgifter finns 

tillgängliga,  

 åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa negativa 

miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga. 

 

Samråd sker genom möten samt genom skriftliga underlag, där möjlighet ges att lämna 

synpunkter både vid mötena (muntligen och skriftligt) och under hela samrådsperioden via 

telefon, brev och e-post. 
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Figur 10. Samrådskrets för Projekt HAR. 
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7.2 Miljöpåverkan till grund för samrådskrets 
Den geografiska avgränsningen av samrådskretsen har gjorts med utgångspunkt i vilka 

områden som riskerar att påverkas av projektet genom vibrationer, buller eller grundvatten-

nivåsänkning. Samrådskretsen i Figur 10 är den samlade yttre gränsen för de områden som 

påverkas av buller, vibrationer eller grundvattennivåsänkning enligt Figur 11.  

7.2.1 Vibrationer  

Områden/ytor som i Figur 11 markerats ”Vibrationer påverkansområde” avser påverkan från 

tunnelborrning och schaktarbeten. Bedömningen utgår från 0,4 mm/s vägd RMS 

(komfortvärde). 

7.2.2 Buller 

Områden/ytor som i Figur 11 markerats ”Buller påverkansområde” avser följande påverkan 

för respektive projekt: 

 

Nya Sjölunda 

Bullerpåverkan från arbetsmoment. Beräknat/modellerat område 50 dBA (buller från 

byggplatser helgfri mån-fre, kl 19-22 samt lör, sön- och helgdag kl 07-19). 

 

Malmö avloppstunnel 

Bullerpåverkan från arbetsmoment vid schakt. Påverkansområdet vid schakt S16 har utgått 

från bullernivån 60 dBA (buller från byggplatser helgfri mån-fre, kl 07-19) och för övriga 

schakt 50 dBA (buller från byggplatser helgfri mån-fre, kl 19-22 samt lör, sön- och helgdag 

kl 07-19). 

 

Överföring Lund – Malmö 

Bullerpåverkan från arbetsmoment vid schakter. Bullerpåverkan från arbetsmoment vid 

schakter. Redovisade påverkansområden visar samlat den yttre gränsen för berörda 

riktvärden 60, 50 respektive 45 dBA. Exempelvis planeras för vissa schakter inget arbete 

nattetid (45 dBA). Utredning pågår kring schaktspecifika bullernivåer, arbetsmoment, 

arbetstider och försiktighetsmått. Resultaten kommer att redovisas i kommande MKB.   

7.2.3 Grundvatten 

Områden/ytor som i Figur 11 markerats ”Grundvatten påverkansområde” avser den 

preliminära yttre begränsningslinjen för områden som kan påverkas av en grundvatten-

nivåsänkning och baseras på att påverkan inte överstiger 1 m i kalkberget/Alnarpssediment 

eller 0,3 m i ytliga jordlager. 
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Figur 11. Kartan illustrerar påverkansområde för vibrationer, buller samt ändring av grundvattennivån. 
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7.3 Information och samverkan med länsstyrelsen och berörda 

kommuner  
Tidiga informationsmöten har hållits med Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lunds kommuner 

för att utbyta information om pågående planering i respektive kommun och att diskutera 

behovet av planering inför byggandet av NS, MAT och ÖLM. Muntlig dialog har skett med 

Lomma kommun om kommande planbehov i samband med deras arbete med en ny 

översiktsplan. 

 

Det har även genomförts informationsmöten med Länsstyrelsen Skåne samt 

miljöförvaltningarna inom de berörda kommunerna Lund, Malmö, Lomma, Burlöv, 

Staffanstorp. Syftet med dessa möten har varit att förbereda och informera miljöenheterna 

om kommande samråd, översiktligt presentera projektet samt få information om 

kommunernas beredningsprocess.  

7.4 Tider för samråd och synpunkter 
Samrådsunderlag skickas till Länsstyrelsen Skåne och berörda kommuner 24 juni 2021.   

 

Samrådsmöten med övriga myndigheter, allmänheten och övriga berörda avses att hållas 

under september och oktober 2021. Inbjudan till samråd för allmänheten och övriga berörda 

planeras att skickas ut samt annonseras i augusti. 

 

Tiden för synpunkter i samband med samråden sträcker sig fram till 3:e november 2021. 

Tider för samråd och synpunkter visas i Figur 12.  

 

 

Figur 12. Illustration över samrådsprocessen. 
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7.5 Inbjudan till samråd 
Enligt Miljöbalken ska samrådsunderlaget lämnas i så god tid att det ger utrymme för ett 

meningsfullt samråd innan verksamhetsutövaren utformar miljökonsekvensbeskrivningen 

och den slutliga tillståndsansökan.  

 

Inbjudan kommer att innehålla en kortfattad information om Projekt HAR samt var och när 

och hur samråd hålls. Inbjudan innehåller vidare uppgifter om var ett fullständigt 

samrådsunderlag kan laddas ner eller beställas via post, kontaktperson, dagordning för 

digitala samrådsmöten samt hur Öppet hus avses att organiseras. 

7.6 Samrådsmöten 

7.6.1 Kombination av digitala möten och öppna hus 

Samrådsmötena planeras att ske genom en kombination av digitala möten och öppna hus 

om pandemiläget så tillåter. De öppna husen planeras för genomförande i linje med 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Skulle pandemiläget inte möjliggöra Öppet hus kommer 

dessa att ställas in. Samråden planeras då endast att ske digitalt. Digitala samråd och Öppna 

hus planeras för ett par tillfällen.  

 

Vid Öppet hus planerar Projekt HAR att presentera verksamheten vid stationer där 

synpunkter kan lämnas. Vid de digitala samråden presenteras projekt HAR och frågor som 

skickats in före samrådstillfället besvaras samlat.  

7.7 Samrådslogg och samrådsredogörelse 

7.7.1 Samrådslogg 

Synpunkter i samrådet kommer att tas emot både muntligt och skriftligt i samband med 

Öppet hus. Vidare kommer synpunkterna att tas emot via telefon till kontaktperson, skriftligt 

via brev och e-post samt via formella synpunkter från olika instanser som länsstyrelse, 

kommun, myndigheter och organisationer. 

 

Samtliga synpunkter registreras av VA SYD och sammanställas i en samrådslogg, där 

inkomna synpunkter redovisas och bemöts fortlöpande. 

 

Vissa uppgifter i samrådsloggen omfattas av bestämmelser kring personuppgiftslagen 

(GDPR). På vasyd.se/personuppgifter finns information om hur VA SYD behandlar 

personuppgifter. 

7.7.2 Samrådsredogörelse 

Samtliga genomförda samråd och inkomna synpunkter ska sammanställas i en 

samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen ska det framgå hur inkomna synpunkter 

beaktats. Samrådsredogörelsen biläggs MKB:n. 
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8 Miljökonsekvensbeskrivning 
I enlighet med miljöbedömningsförordningens krav ska de väsentliga frågeställningarna 

rörande omgivningspåverkan under drift och byggnation, redovisas i den 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas. 

 

I MKB:n avses direkta, indirekta och kumulativa effekter av genomförandet av Projekt HAR att 

beskrivas.  

 

Bedömningarna av påverkan, effekt och konsekvenser görs utifrån planerade skyddsåtgärder 

och jämförs med ett nollalternativ. Nollalternativet beskrivs i kapitel 10. 

8.1 Innehåll miljökonsekvensbeskrivning 
Den MKB som upprättas föreslås att vara indelad i sektioner, enligt nedan. 

8.1.1 Sektion A 

Första sektionen omfattar uppgifter om: 

 Inledning och bakgrund till Projekt HAR, 

 Nulägesbeskrivning, 

 Planerade åtgärder för NS, MAT samt ÖLM, 

 Följdverksamheter av ansökt verksamhet, exempelvis transporter, 

 Nollalternativ, 

 Utredda alternativa lösningar och lokaliseringar för planerade åtgärder, 

 Syfte med och omfattning samt avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen, 

 Bedömningsgrunder för miljökonsekvenser samt metod för konsekvensbeskrivning, 

 Redovisning av genomförda samråd samt inkomna synpunkter. 

8.1.2 Sektion B 

I denna sektion redovisar detalj- och översiktsplaner samt skyddsföreskrifter för bland annat 

natur- och kulturmiljö, till exempel naturreservat och Natura 2000 områden. 

8.1.3 Sektion C 

Tredje sektionen i MKB:n redovisar förutsättningar, påverkan och effekt av planerade 

åtgärder, planerade skyddsåtgärder och en konsekvensbedömning för följande aspekter: 

 Landskap/stadsbild  Buller 

 Naturmiljö  Stomljud och vibrationer 

 Kulturmiljö (arkeologi)  Energi 

 Rekreation och friluftsliv  Klimatpåverkan 

 Grundvatten inklusive MKN  Klimatanpassningar 

 Ytvatten inklusive MKN  Risk och säkerhet inklusive haveri och störningar 

 Förorenade områden  Resurshantering och avfall (inklusive masshantering) 

 Markanvändning  Konsekvenser för barn 

 Lukt  

 Övriga utsläpp till luft inklusive MKN,  

- NOx och CO2, partiklar samt växthusgaser 
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Redovisningar görs utifrån respektive anläggning, det vill säga för NS, MAT och ÖLM 

separerat.  

 

Omfattningen av beskrivningarna för de olika aspekterna kommer att variera för de olika 

anläggningarna då förutsättningar och omfattningen av påverkan är olika. 

 

För varje aspekt enligt punktlistan ovan sker även en samlad bedömning av konsekvenserna 

för respektive anläggning. 

8.1.4 Sektion D 

Den fjärde sektionen i MKB:n redovisar påverkan på Natura 2000 områden och naturreservat 

vid Lommabukten. 

8.1.5 Sektion E 

I denna sektion redovisas: 

 Kontroll under bygg- och driftskedet samt förslag till kontrollprogram för NS, ÖLM 

och MAT, 

 Uppfyllelse av nationella miljömål, miljöbalkens hänsynsregler samt krav på 

kompetens för upprättande av MKB, 

 Behov av kommande anmälningar och tillstånd, dispenser, anmälningar enligt 28§ för 

efterbehandlingsåtgärder förorenad mark, behov av bygg- och rivningslov etc. 

8.1.6 Referenser och bilagor 

Slutligen redovisas referenser till underlag för genomförda beskrivningar. Relevanta bilagor 

biläggs MKB:n. En av bilagorna blir den samrådsredogörelse som ska upprättats efter 

genomförda samråd. I detta avsnitt redovisas även MKB-författarnas kompetens med 

anledning av krav i miljöbalken. 

9 Metodbeskrivning för MKB 

9.1 Bedömningsgrunder 
Bedömningar av konsekvenser för olika intressen ska utgå från det berörda intressets värde 

och omfattningen av påverkan. Det är viktigt att bedömningarna görs på ett så konsekvent, 

objektivt och opartiskt sätt som möjligt. För att systematisera och underlätta detta arbete 

används olika bedömningsgrunder, vars avsikt är att utgöra jämförelsematerial.  

 

Några av bedömningsgrunderna är fastställda av riksdagen eller regeringen, såsom 

nationella miljökvalitetsmål, riktvärden och normer som exempelvis MKN. Andra 

bedömningsgrunder utgår från bestämmelser för områden som pekats ut utifrån nationell, 

regional eller lokal betydelse i form av till exempel riksintressen eller natur-reservat. Utöver 

bedömningsgrunderna utvärderas planerade verksamheter och deras omgivningspåverkan. 

 

I miljökonsekvensbeskrivning redogörs för vilka MKN, riksintressen, områdesbestämmelser 

etcetera som är relevanta för respektive anläggning (NS, MAT och ÖLM) samt hur dessa 

påverkas. 

 

Nedan följer en övergripande beskrivning av de bedömningsgrunder som planeras att ligga 

till grund för bedömning av omgivningspåverkan, effekt och konsekvens och som avses att 

redovisas i den MKB som ska upprättas. Utförligare beskrivning av vad som legat till grund 
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för bedömningarna för respektive intresse, inom respektive anläggning samt samlat för 

Projekt HAR, görs i MKB:n. 

9.1.1 Utsläppsvillkor 

Föreslagna utsläppsvillkor avses att ligga till grund för bedömning av omgivningspåverkan, 

till exempel för påverkan och effekt på ekologiska värden och vattenkvalitet i Lommabukten.  

9.1.2 Riktvärden och miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett begrepp som anger en bindande gräns för ett miljötillstånd 

som ska följas vid eller efter en viss tidpunkt och regleras utifrån miljöbalkens kapitel 5.  

 

Riktvärden och MKN finns fastställda för buller, utomhusluft, vattenförekomster inklusive 

fisk- och musselvatten och havsmiljön.  

 

Buller 

Som stöd för bedömning av störning finns det riktvärden för ljudnivå utomhus vid bostad. 

De riktvärden som avses att användas vid bedömning av omgivningspåverkan vid 

genomförandet av Projekt HAR är: 

 

 Buller från byggarbetsplatser utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15),  

 Trafikbuller vid bostadsbebyggelse (infrastrukturproposition 1996/97:53) samt 

allmänna råd (NFS 2005:15) vid bedömning av störningar från transporter under 

bygg- och driftskedet samt förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader i samband med bedömningar inför planläggning och bygglov, 

 Riktvärden för buller från industrier och andra verksamheter utifrån 

Naturvårdsverkets rapport 6538. 

MKN för buller finns i förordning (2004:675) om omgivningsbuller. 

 

Utomhusluft 

Syftet med MKN för luftkvalitet utomhus är att skydda människors hälsa och miljö mot 

luftföroreningar. I luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges de svenska MKN för 

utomhusluft. Dessa utgör således bedömningsgrund för bedömning av omgivningspåverkan 

till luft rörande utsläpp från anläggningarbeten och transporter till och från arbetsområdena. 

 

Vattenförekomster, yt- och grundvatten 

MKN för yt- och grundvatten är en del av det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för 

vatten, där målet är att alla vattenförekomster ska ha god status till 2015, 2027 eller 2030.  

 
För Projekt HAR utgör följande förordningar och föreskrifter bedömningsgrunder: 

 Vattenförvaltningsförordning (2004:660), 

 Förordning om MKN för fisk- och musselvatten (2001:554) 

 SGU-FS 2013:2 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om MKN och 

statusklassificering för grundvatten, 

 HVMFS 2013:19 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

MKN avseende ytvatten, 

 HVMFS 2012:18 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som 

kännetecknar god miljöstatus samt MKN med indikatorer för Nordsjön och Östersjön, 

senaste ändrad genom HVMFS 2014:14. 
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Angivelser av vilken eller vilka MKN som gäller för ett specifikt vatten redovisas i VISS 

(VattenInformationsSystemSverige). Beslutade kvalitetsnormer för varje vattendistrikt finns 

redovisade på Vattenmyndigheternas webbplats. Planerade åtgärder inom Projekt HAR är 

lokaliserade inom Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt. För detta distrikt 

finns kvalitetskrav utifrån FS 2016:15 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

9.1.3 Riksintressen 

Ett område som har pekats ut som riksintresse, enligt miljöbalkens kapitel 3 och 4, ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. Hänsyn ska tas till riksintresset 

oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det redovisade områdets 

gränser. 

 
Projekt HAR kan komma att beröra flera riksintressen enligt miljöbalkens kapitel 3 och 4: 

 högexploaterad kust, 

 kommunikation (hamn och farled samt järnväg), 

 yrkesfisket, 

 rekreation och friluftsliv, 

 natur- och kulturmiljö. 

 

Sedan 1 juli 2001 är alla Natura 2000 områden (7 kapitlet miljöbalken) klassade som 

riksintressen (4 kap. 1 och 8 §§ miljöbalken). Projektet berör tre Natura 2000 områden, 

enligt art- och habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet (SPA), i Lommabukten, se Figur 13:  

 Lommaområdet SE0430173 

 Lommabukten, SE0430148  

 Löddeåns mynning (SE04430091) 

 

Utförliga beskrivningar av såväl riksintressen som eventuell påverkan planeras att redovisas i 

MKB:n. 

 

353 ( 1317 )



Dokumentnummer: - 

 
Samrådsunderlag 1.0 
samrad@vasyd.se 
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad  

Sida 36 av 45   

 

 Figur 13. Berörda riksintressen och Natura 2000 områden. 
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9.1.4 Områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelser finns i form av bland annat reservatsbestämmelser som anger 

skyddsvärden samt vilka restriktioner som finns. Naturreservat i Projekt HARs närområde 

redovisas i Figur 4. Utförliga beskrivningar av såväl värde som eventuell påverkan redovisas i 

MKB:n. 

9.1.5 Miljömål 

Globala hållbarhetsmål – Agenda 2030 

Förenta nationernas generalförsamling antog 2015 en resolution med 17 globala mål för en 

bättre värld - Agenda 2030 för hållbar utveckling. I resolutionen fastlås att det inte går att 

uppnå en bestående hållbarhet utan att hänsyn tas till såväl ekonomisk som social och 

ekologisk hållbarhet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och framgång krävs inom 

alla områden för att de globala målen ska kunna uppnås. 

 

Sveriges miljökvalitetsmål och friluftslivsmål är utgångspunkten för Naturvårdsverkets arbete 

med den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Friluftslivsmålen kopplar till såväl de 

ekologiska, sociala som ekonomiska målen i agendan. Naturvårdsverket samverkar 

nationellt, inom EU och internationellt med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra 

organisationer för att nå både de svenska miljökvalitetsmålen och de globala 

hållbarhetsmålen. 

 

Åtgärderna inom Projekt HAR medverkar till att uppfylla delar av flera av de globala målen 

(Agenda 2030): 

 God Hälsa och välbefinnande, 

 Rent vatten och sanitet för alla, 

 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 

 Hållbara städer och samhällen, 

 Hav och Marina resurser. 

Nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål (miljömål). Målen syftar till att 

främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga 

produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara natur- och 

kulturmiljön. 

 

Det övergripande målet för miljöpolitiken, och med miljömålen, är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta definieras som generationsmålet. 

 

I arbetet med bedömning av konsekvenserna för människors hälsa och miljön planeras det 

att ske en genomgång av om genomförandet av Projekt HAR medverkar till att uppfylla 

miljömålen eller inte.  

 

Av de 16 miljömålen bedöms följande mål vara relevanta för planerade åtgärder: 

 Begränsad klimatpåverkan  Frisk Luft 

 Giftfri miljö  Skyddande ozonskikt 

 Ingen övergödning  Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet  God bebyggd miljö 

 Ett rikt odlingslandskap  Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Ett rikt växt- och djurliv  
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De nationella miljömålen har även konkretiserats i regionala miljömål. Miljömålen för Skåne 

län är samma som de nationella målen. Målen ska tillsammans med åtgärdsprogrammet vara 

vägledande för miljöarbetet i Skåne och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.  

På lokal nivå har kommuner inom länet definierat arbetet med uppfyllelsen av de nationella 

miljömålen i handlingsplaner och miljömålsprogram. Även organisationer och företag har 

tagit fram strategier och mål utifrån de nationella målen, däribland VA SYD. 

 

VA SYDs mål 

 Vara klimatneutralt och energipositivt 2030, 

 Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter 2025, 

 Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer 2025, 

 Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten 2025, 

 Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund 2030, 

 Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö 2025. 

9.2 Bedömningsskalor 
Vid en bedömning av en verksamhets omgivningspåverkan och konsekvenser för olika 

intressen vägs intressenas värde mot hur stor påverkan blir. För en miljöaspekt med ett högt 

värde där stor effekt (omfattning av påverkan) uppkommer, ger det stora negativa 

konsekvenser för miljöaspekten.  

 

Konsekvenserna anges oftast utifrån en skala där värdet anges på ena skalan och 

störningen/effekten på den andra.  

 

För MKB:n för Projekt HAR föreslås att beskrivningen utgår från omfattningen av en störning, 

eller effekten, och att den anges utifrån om den ökar eller minskar genom planerade 

åtgärder, se Figur 14. Skalan medger att även positiva effekter, beskrivs och värderas. 

 

Figur 14. Skala för bedömning av konsekvenser.  
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10 Nollalternativ 
I enlighet med 6 kap. 35 §, punkt 3 miljöbalken, ska MKB:n innehålla ett nollalternativ. 

Nollalternativet är en beskrivning av hur rådande miljöförhållandena förväntas utveckla sig 

om verksamheten eller åtgärden inte genomförs. Det vill säga den sannolika 

samhällsutvecklingen av regionen och vad som händer med avloppsreningen inom regionen 

om Projekt HAR inte genomförs.  

 

Nollalternativet definieras som ”befolkning 2045 med nuvarande ledningssystem och 

tillståndsgivet avloppsreningsverk, med anmälda ändringar”. Nollalternativet beskrivs och 

bedöms för respektive miljöaspekt i kommande MKB.  

10.1 Befolkningsprognos och fortsatt drift av befintliga 

avloppsreningsverk 
För Projekt HAR utgår nollalternativet från en befolkningsprognos fram till 2045 där 

nuvarande avloppsreningsverk vid Sjölunda, Källby, Kävlinge, Borgeby, Staffanstorp och 

Svedala drivs vidare. En fortsatt drift fram till 2045 kommer att kräva nya tillstånd eller 

anmälningar för avloppsreningsverken samt nya investeringar.  

 

Nollalternativet utgår från nuvarande lagstiftning, då det inte går att förutse om och när ny 

lagstiftning kommer eller vilka krav som kommer att ställas. För beskrivning och bedömning 

utifrån nollalternativet används de idag tillståndsgivna utsläppsvillkoren för berörda 

avloppsreningsverk. 

 

Befolkningsprognosen utgår från en befolkningsökning där ca 88% är anslutna till 

kommunalt avlopp. 

 

Tabell 1. Befolkningsprognos med antalet anslutna personer från respektive kommun redovisas. 

Kommun/År 2021 2045 

Burlöv  19 820  31 900 

Lomma  25 000  42 830 

Kävlinge  31 800  41 760 

Malmö 311 650 428 500 

Svedala  20 150  27 120 

Staffanstorp  25 430  40 850 

Lund 123 910 171 740 

TOTALT  784 700 (796 000 pe) 

10.2 Recipienter 
MKN för fysikalisk – kemisk samt ekologisk status uppnås idag inte för vare sig Höje å, 

Lödde å, Kävlingeån eller Sege å. Det är därför sannolikt att krav på skärpta utsläppsvillkor 

kan komma att ställas i samband med eventuella kommande tillståndsprövningar för berörda 

avloppsreningsverk. Samtliga avloppsreningsverk kommer att öka volymen av behandlat 

vatten.  

 

Nollalternativet utgår från att nuvarande recipienter kvarstår, det vill säga att utsläpp 

fortfarande sker till Lommabukten, Höje å, Lödde å/Kävlinge å samt Sege å, utifrån nu 

tillståndsgivna utsläppsvillkor med uppräkning för prognosticerad befolkningsutveckling.  
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10.3 Klimatförändringar 
För nollalternativet behöver bedömningar göras med beaktande av prognoser för höjda 

havsnivåer samt ökande nederbördsmängder.  

 

Höjda havsnivåer ställer krav på åtgärder som säkerställer att viktig infrastruktur, som till 

exempel avloppsreningsverk, inte översvämmas och sätts ur funktion.  

 

Ökande nederbördsmängder ökar risken för översvämningar i avloppsledningsnät vilket ökar 

risken för utsläpp av orenat avloppsvatten i samband med bräddningar. 

10.4 Samhällsutveckling 
Även i nollalternativet kommer andra planerade projekt att genomföras som kan komma att 

förändra situationen i regionen. Det rör sig exempelvis om utbyggnad av infrastruktur i form 

av vägar och järnvägar och nya bostads- och industriområden. Dessa projekt kan komma att 

medföra ökat och ändrat behov av lösningar och förutsättningar för omhändertagande av 

avloppsvatten.  

 

I kapitel 12 och 13 redogörs kortfattat för angränsande projekt samt för kommunal 

planering. Dessa utgör idag kända projekt som dels kommer att pågå samtidigt med Projekt 

HAR, dels troligtvis vara genomförda 2045. 

11 Lokaliseringar och tekniska alternativ  
För att hitta lösningar som bidrar till en hållbar utveckling utreds olika alternativa platser och 

utformningar. 

 

Bestämmelser om alternativbeskrivning finns både i 6 kap. 35 § miljöbalken samt i 17 § 

miljöbedömningsförordningen. Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla uppgifter om 

alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden och redovisa uppgifter om: 

 

 möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med hänsyn 

till miljöeffekter,  

 möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i 

miljöeffekterna mellan den valda platsen och alternativen, 

 undersökta möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, 

begränsningar, försiktighetsmått och andra relevanta aspekter och skälen för de val 

som gjorts med hänsyn till miljöeffekter och 

 en redovisning av alternativa sätt att nå samma syfte, om länsstyrelsen under 

samrådet har begärt att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en sådan 

redovisning. 

 

För samtliga alternativ som väljs bort ska verksamhetsutövaren motivera bortvalen med 

hänsyn till de miljöeffekter som kan förväntas av de olika alternativen. 

 

Flera utredningar har genomförts för Projekt HAR under flera års tid när det gäller alternativa 

platser för lokalisering och utformningar av nytt avloppsreningsverk för regionen samt 

lokaliseringar och lösningar för överföring av avloppsvatten såväl inom Malmö som mellan 

Lund och Malmö. De utredda alternativen planeras att sammanställas i en Alternativ- och 

lokaliseringsutredning och redovisas i MKB:n. Utredningen avser även att redovisa motiv till 

de val som gjorts. 
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De alternativ som nu föreslås och som beskrivs i detta samrådsunderlag, bedöms ge minst 

omgivningspåverkan av de undersökta alternativen och uppfyller VA SYDs verksamhetsmål 

om en hållbar utveckling inom regionen.  

12 Angränsande anläggningar och projekt 
Vad gäller NS och MAT kommer de åtgärder som Projekt HAR innebär, genomföras inom 

exploaterade områden i Malmö. Det innebär att flera andra verksamheter kan komma att 

beröras av exempelvis påverkan i form av tillgänglighet och andra störningar på befintliga 

verksamheter. Närliggande verksamheter är exempelvis SYSAV, E.ON:s värmepumps-

anläggning samt i Norra Hamnen.  

 

Genomförandet av ÖLM berör huvudsakligen oexploaterade områden, främst jordbruksmark, 

i anslutning till E6 och befintlig järnväg, där Trafikverket bygger för fyra spår. 

 

Genomförandet av Projekt HAR sker också till viss del under samma tid som andra planerade 

projekt i så väl Malmö som de kommuner som berörs av framför allt avloppstunnlarna, Det 

gör att hänsyn behöver tas till såväl pågående som planerade verksamheter.  

 

Vilka angränsande projekt som pågår samtidigt med genomförandet av projekt HAR planeras 

att redovisas i MKB:n. Där avses även eventuell påverkan på såväl Projekt HAR som på 

berörda anläggningar och projekt att beskrivas och bedömas. 

 

Flera samtidigt pågående projekt kommer att leda till kumulativa effekter. Redovisning av 

vilka kumulativa effekter som uppkommer görs i MKB:n, då undersökningar färdigställts. 

12.1 Påverkan på infrastruktur, väg- och järnväg 
I flera fall berör MAT och ÖLM statlig väg- och järnväg. På sträckan mellan Lund och Malmö 

ligger tunneln nära det planerade fyrspåret med tillhörande anläggningar. ÖLM passerar 

under väg E6 och flera övriga allmänna vägar, samt under Lommabanan. MAT berör 

bangården i Malmö genom att en mikrotunnel föreslås under bangården mellan nuvarande 

pumpstation Rosendal och Skruvgatan. En mikrotunnel mellan Spillepengen och NS löper 

under stambanan och under västkustvägen. 

 

VA SYD avser att ansöka om ledningsärende hos Trafikverket för att få tillstånd att förlägga 

tunnlar under eller i anslutning till väg och järnväg.  

 

Den nya utloppsledningen från NS planeras att anläggas i närheten av en farled för fartyg. 

Eventuell påverkan på statliga anläggningar såsom väg, järnväg och farleder planeras att tas 

upp i kommande MKB. 

13 Kommunala planer  
Kommunerna beslutar hur mark och vatten ska användas inom den egna kommunen utifrån 

kommunens behov, visioner och utvecklingsstrategier. Det innebär att tillstånd endast ges 

vid mindre avvikelser och inte strider mot kommunens planer. I samband med att tillstånd 

söks enligt miljöbalken måste därför behovet av nya och ändrade detaljplaner samt stödet 

för föreslagna åtgärder i översiktsplanen utredas. I följande kapitel redovisas översikts-

planerna för de kommuner som geografisk berörs av tunnelsträckningen.   
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13.1  Översiktsplaner  
Kommunernas översiktsplaner i regionen ger sammanlagt utrymme för tusentals nya 

bostäder. Planerna för nya bostäder ökar behovet av ett utökat och förbättrat avloppssystem. 

Den planerade utbyggnaden som denna samrådshandling behandlar gör det möjligt för 

kommunerna att växa i enlighet med sina översiktsplaner.  

13.1.1  Malmö  

I Malmös översiktsplan finns ett utpekat markreservat för MAT och för NS. I översiktsplanen 

har staden som mål att minska risken för översvämningar i källare och minska antalet och 

omfattningen av bräddningar av spillvatten. VA SYDs förslag att bygga MAT bidrar till 

stadens mål att minska negativ miljöpåverkan på stadens kanaler genom att bräddningarna 

förväntas minska och därmed minskar också risken för översvämningar i samband med höga 

vattenflöden. Malmö Stad arbetar med en ny översiktsplan. 

 

Översiktsplanen säger också att staden ska verka för att skapa förutsättningar för att 

Sjölunda avloppsreningsverk kan byggas ut så att det kan ta emot spillvatten från en större 

del av regionen. Malmö stad är medlemmar i VA SYD. 

13.1.2  Burlöv  

Burlöv är medlemmar av VA SYD och hanteringen av kommunens spillvatten sköts redan idag 

genom att spillvatten förs över till Sjölunda avloppsreningsverk. Burlövs kommun har i 

gällande översiktsplan tagit ställning för att förnyelse och förbättring av avloppsnätet 

behövs, och att förnyelsetakten också behöver ökas. 

13.1.3  Lomma  

Lomma kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan under 2021. Lomma har också 

beslutat att ansluta till ÖLM genom en avloppsledning från Borgeby för att i framtiden nyttja 

NS. VA SYD har i dialog med kommunen bett om att kommande översiktsplan ska redovisa 

ett reservat för kommande överföringstunnel. Lomma är medlemmar i VA SYD.  

13.1.4  Staffanstorp  

Staffanstorp har under våren 2021 haft ett nytt förslag till översiktsplan på granskning. 

Kommunen planerar nya utbyggnadsområden i Hjärup och i Flackarp om totalt nästan 4 000 

nya bostäder. Den nya överföringstunneln planeras dras genom Hjärup och i nära anslutning 

till planerade utbyggnadsområden i Flackarp. Hjärup är idag anslutet till Sjölunda 

avloppsreningsverk via den så kallade ABMA-ledningen. 

 

Översiktsplanen i Staffanstorp pekar på brister i kapaciteten i avloppsnätet. Översiktsplanen 

pekar också ut möjligheten för kommunen att i framtiden koppla in sig på ÖLM om den blir 

aktuell. 

 

Staffanstorps kommun är inte medlem i VA SYD, men berörs genom att tunneln planeras att 

gå igenom kommunen, delvis inom och i anslutning till planerade nybyggnadsområden. 

13.1.5  Lund  

Lund Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutade den 18 mars 2021 bland annat att 

”Lunds kommun fortsatt har som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya 

Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne”. I Lunds översiktsplan pekas nya 

bostäder ut inom ett hänsynsområde om ca 400 m runt Källby avloppsreningsverk.  
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13.2  Hantering av detaljplaner  
De olika anläggningarna (NS, MAT, ÖLM) kan medföra att kommunala detaljplaner påverkas. 

Detaljplaner kan behöva förändras för att skapa nya byggrätter, förändra markanvändningen 

samt för att skapa de planmässiga förutsättningarna för att bygga tunnlar med tillhörande 

anläggningar. Planåtgärder kan också vara en av flera åtgärder som krävs för att skydda 

anläggningarna från möjlig skada. Generellt bedöms att möjliga inskränkningar i att bygga 

ovan tunnlarna blir relativt små, men de måste skyddas från grundläggning med pålar och 

liknande som kan innebära en risk att tunneln skadas.   

 

Arbetet med att upprätta eller förändra gällande detaljplan bedrivs parallellt med 

tillståndsprocessen. Arbetet bedrivs i samråd och samverkan med berörda kommuner.  

 

Behovet av detaljplanering och påverkade planer beskrivs närmare i respektive 

samrådsunderlag för de olika anläggningarna. 

13.3  Markåtkomst 
Innan utbyggnaden kan starta behöver VA SYD åtkomst till den mark som berörs. Att få 

marktillgång löses i första hand på frivillig väg genom avtal mellan VA SYD och 

fastighetsägaren. Kommer parterna inte överens överlämnas frågan om marktillträde och 

ersättning till Lantmäteriet. Lantmäteriet kommer i dessa fall att hantera frågan i samband 

med att ledningsrätt ansöks för tunnlar med tillhörande anläggning. 

14 Översvämningsrisker i dagens och framtidens 

klimat 
Den planerade verksamheten omfattar flera anläggningsdelar där hänsyn måste tas till de 

utmaningar som dagens och framtidens klimat innebär. I Skåne betyder detta att stigande 

havsnivåer och översvämningar vid extrema regn behöver beaktas.  

 

Inom område för NS med omnejd ligger marknivåerna på mellan 2-3 m över havet. Det 

innebär att området riskerar att översvämmas om havsnivån stiger eller vid höga 

vattenstånd. I gällande detaljplan (DP 5347) för del av Sjölunda beskriver Malmö stad att 

åtgärder som skydd mot översvämning behöver diskuteras och genomföras med ett 

helhetsperspektiv. I Malmö stad pågår ett utredningsarbete för hur Malmö ska anpassa sig 

till ett förändrat klimat. Utredningen planeras vara klar 2023. 

 

I gällande detaljplan (DP 5347) beskrivs också att skydd mot översvämning av 

avloppsreningsverket hanteras av VA SYD inom ramen för den kontinuerliga driften och 

utvecklingen av anläggningen. 

 

Inom ramen för arbetet med MKB utreds vilka anläggningsdelar som är känsliga för 

översvämning och vilka skyddsåtgärder som behöver planeras. Vidare utreds vilka havs- och 

översvämningsnivåer som blir dimensionerande för de översvämningsskydd som behöver 

byggas för NS och tunnelsystemet under perioden fram till 2045, respektive fram till 2120. 

Utredning av skydd mot havsnivåhöjning och skyfall pågår och resultaten kommer att 

redovisas i kommande MKB. 
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15 Barnkonsekvensanalys 
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag vilket innebär ett förtydligande av att 

barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i besluts-

processer i mål och ärenden som rör barn. Inom ramarna för Projekt HAR har en 

barnkonsekvensanalys påbörjats genom målpunktsstudier, observationer och intervjuer. 

Inför framtagande av MKB planeras arbetet med barnkonsekvensanalys fortsätta med 

kompletterande underlag om planerade schakt, transportvägar etcetera. Intervjuer med 

berörda intressenter planeras också. 

 

Etableringen av NS sker inom ett område som idag är ett industriområde och det bedöms i 

detta skede inte finnas några punkter som kan medföra negativa effekter (buller, trafik och 

friluftsliv) för målgruppen. Längs planerad sträckning av avloppstunnlarna finns 6 platser 

S30, S31, S33 samt M2 och M4, där schakterna är placerade i anslutning till 

kollektivtrafiknod, skola, torg/ rekreationsområden eller bostäder. Störningar är framför allt 

temporära och kommer upphöra när schakterna är klara.  

16 Tidplan 
Tidplanen för genomförandet av en ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne” visas i  

Figur 15. Projektet initierades 2013 och 2016 fattade kommunfullmäktige i Lunds kommun 

beslut om att Lunds avloppsvattenrening ska anslutas till Projekt HAR och Sjölunda 

avloppsreningsverk. År 2019 fattade Malmö stad beslut i kommunfullmäktige om att bygga 

MAT. 

 

I början av 2021 togs inriktningsbeslut i fem av de sju kommunerna (Malmö, Lund, Lomma, 

Burlöv, Svedala) vilket gav förutsättningar för dimensionering av NS och projektering kunde 

påbörjas. Under 2021 och 2022 pågår arbetet med att upprätta ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken. Tillståndsansökan planeras att skickas in våren 2022 efter att 

genomförandebeslut för en gemensam utbyggnad är klar. Samrådsunderlagen har tagits 

fram under 2021 och samrådsmöten kommer att hållas under september och oktober 2021. 

År 2022 kommer respektive kommun fatta ett genomförandebeslut om anslutning ska ske 

till NS. 

 

VA SYD planerar för att utbyggnaden av NS, MAT och ÖLM ska vara klar ca 2032, förutsatt 

byggstart 2024.   

 

Figur 15. Tidplan för Projekt HAR. 
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1 Läsanvisningar 
Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag för delprojekt Nya Sjölunda. Samrådsunderlaget är 

en bilaga till samlingsdokumentet HAR Tillstånd Samrådsunderlag enligt Miljöbalken, 2021-06-24.  

För beskrivning av HAR-projektets planerade verksamhet i sin helhet, bakgrund, övergripande 

förväntad omgivningspåverkan, vad ansökan omfattar, avgränsningar, samråd och preliminärt 

innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning hänvisas till samlingsdokumentet. 

2 Sammanfattning 
Sjölunda avloppsreningsverk är beläget inom ett industriområde i norra delen av hamnen i Malmö, se 

Figur 2. Ansökt verksamhet innefattar fortsatt och utökad verksamhet vid befintligt reningsverk i 

Malmö (Nya Sjölunda). Den förväntade framtida belastningen på Sjölunda ARV för prognosåret 2045 

har sammanställts utifrån befolkningsprognoser för respektive kommun i det planerade framtida 

upptagningsområdet. Den framtida belastningen från befolkning, industrier, mottagning av externt 

organiskt material uppskattas uppgå till totalt ca 800 000 personekvivalenter. 

Ombyggnaden av Sjölunda kommer att ske genom en succesiv utbyggnad, vilket innebär att man för 

de anläggningsdelar som ska ersättas river befintligt byggnadsverk för att ge plats åt ett nytt. 

Flertalet av befintliga byggnadsverk kommer att behöva rivas för att ge plats åt nya processteg. Inom 

ramen för tillståndsprövningen kommer olika alternativa utformningar utredas för att kunna välja 

den teknik som bedöms tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt rimlig. 

Den miljöpåverkan som bedöms komma att uppstå av delprojektet Nya Sjölunda inträffar både under 

bygg- och driftskedet. Huvuddelen av påverkan under byggskedet utgörs av buller. 

Risk för påverkan på närliggande Natura 2000-områden och naturreservat bedöms i detta skede 

framför allt kunna uppstå i samband med anläggande av nya utloppsledningar, eventuell rivning av 

befintliga utloppsledningar och eventuellt vid anläggande av nödavlopp från reningsverket. Påverkan 

på grundvattennivåer har bedömts vara marginell. 

Den mest betydande påverkan på miljö och människors hälsa under driftskedet utgörs av utsläpp av 

renat avloppsvatten samt förbrukning av energi och kemikalier. Inom ramen för tillståndsansökan 

kommer ett flertal utredningar avseende bl.a. påverkan på recipienten, klimat, luft samt buller att 

genomföras och åtgärder planeras för att begränsa verksamhetens påverkan på omgivningen. 

3 Samrådskrets 
Ombyggnationen av Sjölunda ARV kan komma att påverka omgivningen genom framförallt buller, 

lukt, transporter och grumling/intrång vid en eventuell förlängning av utloppsledningarna. Den yttre 

gränsen för påverkansområdet definieras av området som kan nås av buller samt påverkan vid en 

förlängning av utloppsledningarna.  

Till samrådskretsen hör även ett antal verksamheter som berörs genom avtal med VA SYD. Dessa 

utgörs både av aktörer som bedriver verksamhet inne på verksamhetsområdet och aktörer som har 

avtal gällande antingen avledning av avloppsvatten till Sjölunda ARV eller gällande omhändertagande 

av producerad biogas från Sjölunda ARV. 
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Buller och vibrationer 

Påverkansområdet för buller har fastställts genom modellering av utbredningen av buller vid 

spontning då det är det moment under ombyggnationen som bedöms ge upphov till högst 

bullernivåer. 50 dBA har använts som riktvärde för att arbete kan ske på kvällar fram till kl 22 och på 

helger fram till kl 19 (NFS 2014:15 buller från byggplatser). Yttre gräns för påverkansområdet 

illustreras i Figur 1. För vibrationer har en påverkanzon på 50 meter från fastighetsgräns bedömts. 

Transporter 

Ombyggnationen av Sjölunda ARV kommer att innebära en viss ökning av mängden transporter längs 

med Spillepengsgatan och Västkustvägen, se Figur 1. 

Lukt 

Under ombyggnation av Sjölunda ARV kan lukt uppstå vid driftsättning av nya processdelar, tillfälliga 

installationer med luftbehandling installeras för att minimera lukt. Ombyggnaden bedöms inte 

förändra spridningen av lukt från anläggningen.  

Grundvattenpåverkan  

Vissa av anläggningsarbetena kan komma att innebära att det erfordras länshållning av vatten i 

schakter. Den preliminära bedömningen är att påverkan av grundvattennivån är begränsad till 

schakternas direkta närområde. 

Förlängning av utloppsledningarna 

Vid etablering av utloppsledningar, anläggande av nödavlopp och eventuell rivning av befintliga 

utloppsledningar kommer arbetsområdet sträcka sig över fastigheter i flera kommuner. Muddring 

och andra byggmoment kommer att genomföras nära farled och kan även komma att påverka denna 

under begränsade period. Grumling kan komma att påverka närliggande vattenområden. 

 

Figur 1. Yttre gräns för påverkansområde för buller (röd markering). I bilden visas även påverkansområde för transporter 
(streckad blå markering). 
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4 Områdesbeskrivning 
Befintlig verksamhet 

Anläggningsnamn: Sjölunda Avloppsreningsverk 

Anläggningsnummer: 1280-50-001 

Huvudskalig verksamhetskoder och provisorisk 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 

90.10 B (Rening av avloppsvatten) 

Besöksadress: Spillepengsgatan 15-17 

Fastighetsbeteckningar: Malmö Sjölunda 9 

Tillsynsmyndighet: Miljönämnden, Malmö Stad 

Tillståndsbeslut:  

2004-03-24 Länsstyrelsen i Skåne län 
Dnr 555-59945-03 

Beslut slamjordstillverkning: 
Anmälan om ändring av verksamheten vid Sjölunda 
avloppsreningsverk i Malmö 

2002-11-28 Miljöprövningsdelegation, 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Dnr 551-4008-02 

Tillstånd enligt miljöbalken till ökad rötning i befintlig anläggning 
vid Sjölundaverket, SNI-kod 90.001-1 

2001-11-09 Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt 
Mål nr: M272-99 

Beslut om slutliga villkor: 
Omprövning enligt 24§ miljöskyddslagen av villkor för tillstånd till 
utsläpp av avloppsvatten från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö 
kommun, Skåne län 

2000-05-31 Länsstyrelsen i Skåne län 
Dnr 246-37411-99 

Beslut om mottagning av organiskt avfall: 
Utbyggnad av befintlig rötningsanläggning med mottagningstank på 
Sjölunda avloppsreningsverk 

2000-04-27 Länsstyrelsen i Skåne län 
Dnr 246-12006-00 

Beslut om mellanlagring slam: 
Utbyggnad av mellanlagringsplatta för slam i anslutning till Sjölunda 
avloppsreningsverk 

1997-05-15 Koncessionsnämnden för 
miljöskydd  
Dnr 192-318-94  

Omprövning av villkor enl miljöskyddslagen: 
Omprövning enligt 24§ miljöskyddslagen (1969:387) av villkor för 
tillstånd till utsläpp av avloppsvatten (branschkod 92.01.01) från 
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö 

1974-06-20 Koncessionsnämnden Tillstånd 
enligt miljöskyddslagen  

 

Övriga beslut 

2020-12-01 Miljöförvaltningen Malmö Anmälan om test av polymerer för förtjockning och avvattning,  
Dnr 20/02141 

2020-09-15 
 

Miljöförvaltningen Malmö 
 

Anmälan om nertömning och underhåll av rötkammare J1 och J2. 
Dnr 17/02033 (Komplettering skickades in 2020) 

2020-03-17 Miljöförvaltningen Malmö Utbyte av gammal utrustning för förvaring av avvattnat slam och 
förhöjd kapacitet.  
Dnr 17/02299. 

2019-03-29 Miljöförvaltningen Malmö Implementering av mekanisk förbehandling av primärslam.  
Dnr 19/00421 

2007-06-25 Malmö Stad Tillstånd att uppgradera biogas 

4.1 Befintliga anläggningar och verksamhet 

Sjölunda ARV är beläget inom ett industriområde i Norra hamnen i Malmö, se Figur 2.  Anläggningens 

utsträckning omfattar ett område på 19 ha och avgränsas i sydöst av Sysavs avfallsförbrännings-

anläggning. Fastigheten avgränsas vidare i sydväst av Spillepengsgatan och i nordöst av 

Nordreflintvägen och Sege å. I nordväst gränsar området till Norra hamnbassängen, som är en del av 

Öresund. I övre delen av bilden syns Spillepengsområdet, lokaliserat på motsatt sida av Sege å. 

Närmaste bostäder finns cirka 1 km från verksamheten. Bostädernas lokalisering i förhållande till 

Sjölunda ARV beskrivs närmare under avsnitt 4.13 Boendemiljö.  
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År 2019 var cirka 346 400 fysiska personer anslutna till avloppsnätet kopplat till Sjölunda 

avloppsreningsverk. Cirka 302 600 i Malmö, 37 900 från Burlöv/Lomma/Hjärup och 5 900 från 

Klågerup/Bara i Svedala kommun. Den faktiska belastningen uttryckt som personekvivalenter (pe) 

uppgick till ca 364 700 pe baserat på 70 g BOD7/person, dygn. 

 

Figur 2. Sjölunda ARVs lokalisering i Malmö. 

Vattenbehandling 

Den nuvarande dimensionerande belastningen för Sjölunda ARV är 550 000 personekvivalenter, 

vilket motsvarar en organisk belastning av 40 ton BOD7/d.  

Den mekaniska reningen inkluderar rensgaller, sandfång och försedimentering. Järnsulfat doseras för 

förfällning av fosfor. 

Den biologiska reningen inkluderar en högbelastad aktivslamprocess för BOD-reduktion, biobäddar 

och aktivslamlinje med rörligt bärarmaterial för nitrifikation, denitrifikation i en process med 

bärarmaterial med tillsats av externt kol samt partikelavskiljning i flotationsanläggning där 

polyaluminiumklorid kan doseras som efterfällning.  

Vid flöden till verket som är högre än maximal kapacitet för den biologiska reningen leds överskottet 

till en regnvädersbassäng via silar för avskiljning av rens. Härvid kan mindre regnskurar samlas upp i 

bassängen och återföras till avloppsreningsverket efter regnskuren. Vid kraftigare regn kan inte hela 

vattenmängden magasineras utan leds vidare till en andra bassäng som är utrustad med dosering av 

järnklorid och polymer samt lameller för avskiljning av partiklar.  

Vid höga inkommande flöden finns det möjlighet att förbileda delar av det inkommande 

avloppsvattnet vid ett antal positioner. Allt förbilett vatten leds ut genom utloppsledningarna och 

kontrollen av utgående avloppsvatten från verket inkluderar därmed också allt förbilett 

avloppsvatten.  
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Om inte regnvädersbassängerna fungerar som ämnat förbileds ett delflöde biolinjerna för att skydda 

bioprocessen. Mekaniskt behandlat vatten leds i dessa fall direkt till utloppskulverten.  

Förbiledning av utgående vatten från aktivslamanläggningen kan även ske direkt till utloppskulverten 

vid problem eller kapacitetsbrist i pumpstationerna till biobäddarna eller flotationsanläggningen.  

Slambehandling 

Primärslam från försedimenteringen, överskottsslam från biologisk rening samt slam från 

flotationsanläggningen behandlas i slambehandlingen. Avskilt slam behandlas genom förtjockning, 

rötning och avvattning. Vattenfasen från förtjockarna leds tillbaka till inloppskanalerna. Det 

förtjockade slammet leds till rötkammare där delar av det organiska materialet bryts ned under 

syrefria förhållanden. Här bildas biogas bestående av energirik metan och koldioxid. Rötningen sker 

vid en temperatur av ca 35 grader. Det rötade slammet avvattnas i centrifuger där polymer tillsätts 

för bättre torrsubstanshalt. Vattenfasen från avvattningen (rejektvattnet) behandlas i en satsvis 

biologisk reaktor (SBR) innan det leds tillbaka till försedimenteringen. Det avvattnade slammet 

mellanlagras i en slamsilo före vidare transport till slamlager. 

Slammet avsätts till åkermark, därigenom nyttjas näringsämnen t ex kväve och fosfor som ett 

gödselmedel.  

Slam från slutna tankar och trekammarbrunnar inom upptagningsområdet transporteras till Sjölunda 

ARV för behandling. Slammet pumpas från sugbilar in i inloppspumpstationen. Vid Sjölunda ARV tas 

det idag inte emot något fett från fettavskiljare då hanteringen sköts av Sysav. Slam från tillfälliga 

toalettlösningar tas emot och behandlas vid avloppsreningsverket, däremot tas det i nuläget inte 

emot toalettvatten från fartyg. 

Avfall 

Tvättat rens består till stor del av fiber och plast och går till förbränning. Den tvättade sanden 

används för anläggningsändamål. 

Övrigt avfall från Sjölunda ARV sorteras i brännbart avfall, wellpapp, pappersförpackningar, 

elektronikavfall, plastförpackningar och restavfall. Dessutom sker källsortering av kablar, rostfritt, 

skrot, kontorsavfall, matavfall och hushållsavfall. Farligt avfall från verksamheten hanteras enligt 

särskild rutin. Det finns uppsamlingsfat för spillolja och fat för lösningsmedel placerade strategiskt i 

anläggningen. Det finns miljöskåp där insamling sker av produkter innehållande kvicksilver, lysrör, 

sprayflaskor, syror, batterier, färgavfall, oljeavfall, m.m.  

Värmepump 

E.ON är verksamhetsutövare för en värmepumpsanläggning som ligger inom Sjölundas 

verksamhetsområde. Värmepumparna utvinner energi ur utgående renat avloppsvatten innan det 

släpps vidare ut i Öresund genom avloppsreningsverkets utloppsledningar.  

Uppgraderingsanläggning 

På Sjölunda ARV finns en uppgraderingsanläggning för biogas där koldioxid avskiljs från biogasen. 

Den uppgraderade biogasen matas in på naturgasnätet. Metan som anläggningen inte kan ta tillvara 

på leds till en katalytisk oxidation där metan oxiderar och bildar koldioxid. 
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Transporter 

Fordonstransporter till och från anläggningen utgörs huvudsakligen av ingående transporter med 

kemikalier och externslam, godstransporter samt utgående transporter med avfall och rötat slam. 

Dessa transporter sker huvudsakligen med tunga lastbilar och under dagtid. Vid enstaka tillfällen sker 

intransport av externslam även nattetid eller helgtid.  

Anslutna verksamheter 

Arbetet med begränsning av uppströms anslutna eller nytillkomna verksamheters utsläpp till 

avloppsreningsverken sker främst genom att VA SYD deltar vid verksamheternas tillstånds- och 

anmälningsärenden enligt miljöbalken. Samarbete med miljöförvaltningarna i tillsynsärenden sker vid 

behov och tillsynsbesök på verksamheter kan då göras tillsammans. 

Ett digitalt verktyg, EnvoMap, används för kartläggning av verksamheter med utsläpp av 
processvatten som kommer in till avloppsreningsverken i VA SYDs upptagningsområde. 
Verksamheterna kontaktas med krav om att lägga in sina kemikalier i EnvoMaps kemikaliesystem. 
Om verksamheterna har utfasningsämnen eller andra ämnen som VA SYD bedömer som 
miljöskadliga ställer VA SYD krav på utfasning från det kommunala avloppet.  

4.2 Kommunala planer 

Sjölunda avloppsreningsverk ligger inom fastigheten Sjölunda 9 som har en yta på ca 19 hektar.  

Fastigheten ägs av Malmö stad och upplåts till VA SYD genom tomträtt, förutom det sydöstra hörnet 

som används av Sysav. En utbyggd verksamhet bedöms rymmas inom nuvarande fastighet. 

Översiktsplan 

Malmös översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2018-05-31. En ny översiktsplan håller på att tas 

fram och har varit på samråd under våren 2020. I Malmö stads nuvarande översiktsplan är 

användningsområdet för Sjölunda avloppsreningsverk markerat som Teknisk försörjning VA. 

I samrådsförslaget för den nya ÖP uttrycks ett stöd för att bygga ut vatten- och avloppssystemet och 
för att minska negativa bieffekter till stadens kanaler och övriga vattenområden. Dessutom uttrycks 
stöd för att göra det möjligt för Sjölunda avloppsreningsverk att ta emot ytterligare spillvatten från 
regionen. 
Gällande detaljplaner 

Fastigheten Sjölunda 9 är planlagd för avloppsreningsverk. Förslaget till utbyggnad överensstämmer 
med gällande detaljplaner. Däremot behövs justeringar för hur marken får bebyggas för att bygga ut 
avloppsreningsverket. Förändringarna handlar om att reglera byggnadshöjder inom befintliga 
bebyggelseområden och att göra det möjligt för nya byggnader inom ett område där det idag enbart 
är tillåtet med mindre servicebyggnader, se Tabell 1.  
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Tabell 1. Behov av planåtgärder för gällande detaljplaner som berör Nya Sjölunda. 

Nummer  Namn Kommentar 

PL 475 Förslag till stadsplan för område vid 

Spillepengsgatan (Reningsverket m m) i Malmö. 

Nya byggnader anläggs men bedöms inrymmas 

inom nuvarande detaljplans byggrätt. 

PL 1303 Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen 

för Kvarteret Sjölunda m m i östra hamnområdet 

och östra förstaden i Malmö. 

Nya byggnader anläggs men bedöms inrymmas 

inom nuvarande detaljplans byggrätt. 

ÄDP5348 Ändring av detaljplan för Sjölunda 9 i hamnen i 

Malmö. 

Upphävande av fastighetsindelning som ska 

läsas ihop med bägge ovanstående planer 

DP 5347 Detaljplan för del av hamnen 22:163 m fl 

reningsverk. 

Större byggnader behöver anläggas med en 

maximal höjd på 20 m (silos) i område som idag 

är kryssmark, dvs till för mindre byggnader. Nya 

byggnader behövs inte inom skyddszon 30 m 

från oljecisterner. 

DP 5291 Detaljplan för Sjölunda 9 i Hamnen i Malmö.   

 

4.3 Geologi och hydrogeologi (grundvatten) 

En översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts över området (Ramboll, 2021). De 

geotekniska förhållandena på fastigheten utgörs av en utfyllnad i havet på naturligt lagrade jordar. 

Generellt ligger marknivån på ca +2,5 m. Jordprofilen består överst av en fyllning av grus, sand och 

mulljord med en mäktighet på 3–4 m.  

Därunder återfinns sand med en mäktighet på ca 1–2 m som överlagrar en sandig gyttja med en 

mäktighet på 1–2 m. Den sandiga gyttjan uppvisar låg odränerad skjuvhållfasthet. Därunder återfinns 

en lermorän på djup ca 7–9 m under markytan som överlagrar kalkberg. Kalkbergets överyta 

återfinns ca 15–19 m under markytan. Översta metrarna av kalkberget kan vara vittrat eller 

uppsprucket. Kalkberget är generellt mycket vattenförande.  

Grundvattennivåerna har vid tidigare undersökningar legat ca 3–4 m under markytan och följer 

troligen havsnivån. 

Sjölunda ARV är lokaliserat inom grundvattenförekomsten Sydvästra Skånes kalkstenar, se Figur 3. 
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Figur 3. Grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar (VISS, 2021). 

Miljökvalitetsnormer för grundvatten 

Gällande miljökvalitetsnorm för SV Skånes Kalkstenar (förvaltningscykel 2) är God kemisk 

grundvattenstatus och God kvalitativ status (VISS, 2021). 

Förslag till ny miljökvalitetsnorm (förvaltningscykel 3) är God kemisk grundvattenstatus och God 

kvalitativ status (VISS, 2021). 

Grundvattenförekomsten bedöms påverkas av läckage från förorenade markområden. Det finns flera 

punktkällor i denna stora förekomst, bland annat kemiindustri och brandövningsplatser. Utifrån 

uppsatta miljökvalitetsnormer utgör miljögifter den största risken till sänkt status (framförallt 

arsenik, kadmium och kadmiumföreningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar, bensen, bly och 

blyföreningar, polyaromatiska kolväten (PAH), trikloreten och tetrakloreten, benso(a)pyrene och 

PFAS 11) (VISS, 2021). 

4.4 Ytvatten 

Vattenförekomsten Sege å: Havet-Torrebergabäcken (SE616871-132975), Figur 4, utgör recipient för 

bräddningar från Sjölunda ARV. 

Sege ås avrinningsområde ligger i sydvästra Skåne och omfattar totalt 335 km². Avrinningsområdet 
präglas av jordbruksmark. Skog och mer extensivt brukade marker finns i den sydöstra delen av 
avrinningsområdet. I de västra delarna, nära åns utlopp i Öresund, passerar ån genom Malmö där 
marken huvudsakligen är bebyggd. Intensivt odlad jordbruksmark finner man längs åns huvudfåra, 
från nedströms Svedala genom Staffanstorp och Burlöv till Malmö norra industriområden (VISS, 
2021). 
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Figur 4. Vattenförekomsten Sege å: Havet-Torrebergabäcken markerad i turkost (VISS, 2021).  

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

Gällande miljökvalitetsnorm för Sege å (förvaltningscykel 2) är god ekologisk status till år 2027 och 

god kemisk ytvattenstatus. Den förlängda tidsfristen beror på att god ekologisk status med avseende 

på näringsämnen inte bedöms kunna uppnås till år 2021 och åtgärder behöver vidtas för att god 

ekologisk status ska kunna uppnås år 2027. Avseende morfologiska förändringar har 

vattenförekomsten fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något områdesskydd eller är 

utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga kostnader på grund av otillräcklig 

lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra åtgärder (VISS, 2021). 

Förslag till ny miljökvalitetsnorm (förvaltningscykel 3) för ekologisk status är god ekologisk status år 

2033 och god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2021). Förslag till ny miljökvalitetsnorm (förvaltningscykel 

3) för kemisk ytvattenstatus är god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2021). Undantag för god kemisk 

ytvattenstatus är mindre strängt krav för bromerade dietyletrar samt kvicksilver då det bedöms 

tekniskt omöjligt att uppnå tidigare till följd av atmosfärisk deposition. Utifrån uppsatta och 

föreslagna miljökvalitetsnormer för Sege å är den största problematiken i vattenförekomsten höga 

halter av näringsämnen, förändrad hydrologisk regim, morfologiska förändringar samt miljögifter 

(VISS, 2021). 

4.5 Havsmiljö 

Lommabukten utgör recipient för utsläpp av renat avloppsvatten från Sjölunda ARV. 

Lommabukten är en långgrund bukt på ca 112 km2 med stort värde för både människor och natur. 

Bukten används för bad, fiske och rekreation från boende runt området. De grunda bottnarna med 

sjögräs utgör viktiga lokaler för bland annat fisk och dess uppväxt.  
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Lommabukten består av två kustvattenförekomster, Malmö hamnområde (SE553757-130820) och 

Lommabukten (SE554040-125750). Båda vattenförekomsterna utgör naturliga 

kustvattenförekomster.  

  

Figur 5. Vattenförekomsterna Lommabukten (SE554040-125750) och Malmö hamnområde (SE553757-130820) som utgör 
Lommabukten. 

Malmö Hamnområde (SE553757-130820) är en registrerad kustvattenförekomst som angränsar till 

kommunerna Burlöv, Lomma och Malmö och tillhör vattendistriktet SE4 (Södra Östersjön), se Figur 5. 

Arean är 5 km2 (VISS, 2021) och 38 % av ytan ligger på maxdjupet 14 meter. Inga skyddade områden 

förekommer i vattenförekomsten Malmö Hamnområde. 

Lommabukten (SE554040-125750) i Öresund, Skåne, är en kustvattenförekomst med angränsning till 

kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma och Malmö och tillhör vattendistriktet SE4 (Södra Östersjön), 

se Figur 5. Lommabuktens area är ca 112 km2 (VISS, 2021), varav ca 61 % är djupare än 15 meter med 

ett maxdjup på 18 meter. Fyra vattendrag mynnar i Lommabukten: Kävlingeån, Alnarpsån, Höje å och 

Sege å.  

Inom vattenförekomsten Lommabukten finns totalt nio skyddade områden, se Figur 6. Tre av 

områdesskydden utgörs av Natura 2000-områden och sex av områdesskydden utgörs av 

naturreservat. Några av områdesskydden överlappar helt eller delvis varandra vilket innebär att de 

till stor del innefattar samma miljöer och naturvärden.  
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Figur 6. Utpekade områdesskydd i Lommabukten som utgör naturreservat (NR) eller Natura 2000-områden enligt Art-och 
habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet (SPA) (WSP, 2021). 

Gällande miljökvalitetsnorm för Lommabukten (förvaltningscykel 2) är god ekologisk status till år 

2027 och god kemisk ytvattenstatus. Den förlängda tidsfristen för god ekologisk status är med 

avseende på näringsämnena, som bedöms kunna uppnås till år 2021 och åtgärder behöver vidtas till 

år 2021 för att god ekologisk status ska kunna uppnås år 2027 (VISS, 2021).  

Förslag till ny miljökvalitetsnorm för Lommabukten (förvaltningscykel 3) för ekologisk status är god 

ekologisk status år 2027 och god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2021). Undantag i form av tidsfrist 

föreslås dock för näringsämnen till år 2027 och för hydrologisk regim till år 2039.  

Förslag till ny miljökvalitetsnorm för Lommabukten (förvaltningscykel 3) för kemisk ytvattenstatus är 

god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2021).  

Gällande miljökvalitetsnormer för Malmö hamnområde (förvaltningscykel 2) är måttlig ekologisk 

status år 2027 och god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2021).  

Förslag till ny miljökvalitetsnorm för Malmö hamnområde (förvaltningscykel 3) för ekologis status är 

måttlig ekologisk status år 2039 (VISS, 2021). Undantag i form av tidsfrist till år 2021 föreslås för 

näringsämnen, då det bedöms som tekniskt omöjligt att uppnå god status tidigare med anledning av 

utsläpp från urban markanvändning, enskilda avlopp och avloppsreningsverk.  

Förslag till ny miljökvalitetsnorm för Malmö hamnområde (förvaltningscykel 3) för kemisk 

ytvattenstatus är god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2021). Undantag för kemisk ytvattenstatus 

föreslås som mindre stränga krav för bromerade dietyletrar samt kvicksilver då det anses tekniskt 

omöjligt att uppnå till följd av atmosfärisk deposition.  
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Utifrån uppsatta och förslagna miljökvalitetsnormer för Malmö hamnområde är den största 

problematiken i vattenförekomsten höga halter av näringsämnen, förändrad hydrologisk regim samt 

höga halter av bromerade dietyletrar, kvicksilver, tributyltenn och naftalen. Av dess bedöms främst 

mängden näringsämnen påverkas av utsläppet från Sjölunda avloppsreningsverk. 

4.6 Förorenade områden 

Inom fastigheten Malmö Sjölunda 9 där avloppsreningsverket är beläget, har hela den tidigare 

havsbottnen fyllts upp i omgångar från tidigt 1950-tal till sent 1970-tal. Det översta markskiktet 

består huvudsakligen av inhomogent fyllnadsmaterial (mull, sand, silt, lera, lermorän mm) med 

varierande föroreningsgrad. En miljöteknisk markundersökning har utförts med syfte att översiktligt 

kartlägga föroreningssituationen i marken inom fastigheten (Ramboll, 2021). 

Resultaten visar att marken inom fastigheten har en utbredd förorening, kopplat till det 

fyllnadsmaterial som tillförts under 1950-1970-talet. Även om det i jämförelse med verksamhetens 

platsspecifika riktvärden (VPSRV) endast är enstaka prov som utgör förhöjda halter så ger resultaten 

en bild av en utbredd förorening inom fastigheten. Eftersom markförorening, utan särskild koppling 

till bedriven verksamhet, påträffas generellt över fastigheten och på stora djup, bedöms 

föroreningen i huvudsak härstamma från det fyllnadsmaterial som hela verksamheten är uppförd på.  

Nedan sammanfattas markens föroreningsinnehåll övergripande:  

 Metaller och polyaromatiska kolväten (PAH) förekommer inom i stort sett hela Sjölunda. 

Halter av metaller, petroleumkolväten och PAH har uppmätts i halter över farligt avfall (FA) i 

enstaka prov i de flesta områden och halter av petroleumkolväten och PAH har uppmätts i 

nivå över risk för fri fas i vissa punkter.  

 Höga halter av cyanid har påträffats i området i området vid E.ON:s värmepumpar. Sanering 

har utförts vid värmepumparna bl.a. med avseende på cyanid, men hela området intill 

värmepumparna är inte undersökt på grund av ledningar i marken.  

 Klorfenoler, polyklorerade bifenyler (PCB) och dioxiner har detekterats i halter under 

verksamhetens platsspecifika riktvärden.  

 Klorerade lösningsmedel (CAH) och övriga organiska ämnen har inte detekterats i halter över 

rapporteringsgräns i de fyra analyserade proven.  

 Perfluoroktansulfonsyra (PFAS) har påträffats i förhöjda halter i grundvattnet vid 

slamplattorna. Källan till föroreningen är inte känd. 

4.7 Landskapsbild/Stadsbild 

Sjölunda ARV är lokaliserat till ett område vars landskaps- och stadsbild kännetecknas av närheten till 

havet och industriområde med varierande byggnadshöjder- och utformning. På motsatt sida av Sege 

å är Spillepengsområdet lokaliserat, där de västra delarna av området idag utnyttjas för 

avfallshantering medan de östra delarna tidigare avslutats och idag utnyttjas som fritidsområde. 
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4.8 Kulturmiljö 

Inom området kring Sege ås mynning har människan bott och uppehållit sig i mer än 10 000 år. 

Planområdet ingår i den så kallade Skånelinjen, eller Per Albinlinjen, som är en försvarslinje längs 

kusten i Skåne. Försvarslinjen upprättades under andra världskriget och bestod av omkring tusen 

försvarsvärn, en unik företeelse som visar Skåne som gränsprovins och är utpekad som särskilt 

värdefull kulturmiljö i Skånes regionala kulturmiljöprogram. Mellan Lommabukten och Malmö hamn 

saknas dock värn, beroende på att den långgrunda kusten omöjliggjort landstigning här. 

4.9 Naturmiljö 

Sjölundas ARVs verksamhetsområde utgör en industrimark. Närliggande skyddsvärda naturmiljöer 

utgörs framförallt av naturreservat och Natura 2000-områden i Lommabukten, se Figur 6.  

Naturreservaten beskrivs nedan, medan Natura 2000-områdena beskrivs i avsnitt 4.11.  

I Lommabukten finns sex naturreservat: Salvikens strandängar, Löddeåns mynning (norra delen), 

Löddeåns mynning (södra delen), Flädierev, Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad 

samt Strandhusens revlar, se Figur 6. 

Närmast Sjölunda ARVs utsläppspunkter för det renade avloppsvattnet ligger naturreservaten Södra 

Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad samt Strandhusens revlar, se Figur 7. 

Naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad omfattar en areal på 256 

ha. Naturreservatet är ett habitat/artskyddsområde med syfte att bevara biologisk mångfald 

(fågelfauna) samt vårda och bevara värdefulla naturmiljöer (havsmiljöer, kustnära, kulturhistoria, 

våtmarksmiljöer). 

 
Figur 7. Naturreservateten Tågarps hed och Strandhusens revlar markerade med grön prickad respektive streckad markering 
(Naturvårdsverket, 2021). 
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Strandängarna längs Öresund har använts som betesmark sedan bronsåldern och återfanns förr längs 

hela kustremsan. Idag finns bara enstaka områden kvar. Strandängsbete skapar tillsammans med 

regelbundna översvämningar av salt havsvatten förutsättningar för ett unikt djur- och växtliv. 

På Alnarps fälad och Tågarps hed häckar typiska strandängsfåglar som gravand, skedand, tofsvipa, 

rödbena, gulärla och skärfläcka. Mängder av flyttfåglar passerar området under vår och höst. 

De grunda bottnarna i Lommabukten är en trygg uppväxtmiljö för olika fiskarter. I ålgräsängarna kan 

fiskyngel hitta både mat och skydd.  

Strandhusens revlar är ett kommunalt marint reservat som omfattar 345 ha, se Figur 6. Området 

ligger grunt (0–7 meter) och har områden som täcks med ålgräs men även kala sandbottnar. 

Reservatet är viktigt för framförallt sjöfågel, speciellt som miljö för både vila och övervintring.  

Syftet med naturreservatet är att bevara områdets naturliga dynamik samt skydda dess värdefulla 

marina naturmiljöer. Syftet är även att ”Det grunda havsområdet med dess mjukbottnar, revlar och 

ålgräs-/sjögräsängar ska bevaras och områdets förutsättningar som uppväxt-, levnads- och/eller 

födosöksmiljö för fåglar, ryggradslösa djur, fisk, och däggdjur ska tryggas” (Palmu, E. och Björn, H., 

2018). I skötselplanen anges att statusen för ålgräs ska bevaras eller förbättras.  

Utanför Bjärred ligger det kommunala marina reservatet Flädierev, se Figur 6. Reservatet ligger på ett 

grunt havsområde (0–9 meter) där stora delar av botten består av ålgräsängar. Reservatet är 

framförallt viktigt för sjöfågel, speciellt som miljö för både vila och övervintring. Syfte med 

naturreservat är att skydda de marina miljöerna på grunda havsbottnar. Ålgräsängar pekas ut som en 

särskilt skyddsvärd biotop som står värd för en stor biologisk mångfald. Naturreservatet ska skyddas 

mot fysiska ingrepp som kan påverka havsmiljön negativt.  

Salvikens strandängar består av ett långgrunt havsstrandområde som växlar mellan sandstrand med 

tångbankar och marskland med sandrevlar som friläggs vid lågvatten, se Figur 6. Området utgör 

rastställe och övervintringslokal för vadarfåglar, änder och gäss (Länsstyrelsen , 2019). Strax söder 

om Salvikens strandängar ligger Löddeåns mynning, ett grunt område med salta strandängar 

uppdelat i den norra och södra delen av mynningen. Mynningen har ett högt botaniskt värde och den 

specifika vegetationen ger området en unik fågelfauna 

4.10  Rekreation och friluftsliv 

Spillepengsområdet, som ligger vid kusten norr om Malmö hamn, har till största delen tillkommit 

genom invallning av tidigare vattenområden i Öresund. De västra delarna av området utnyttjas idag 

för avfallshantering medan de östra tidigare avslutats och idag utnyttjas som fritidsområde. Övrig del 

utnyttjas som skjutbana och brandövningsplats. Området, som totalt omfattar cirka 119 ha, är 

beläget inom Burlöv, Lomma och Malmö kommuner. Friluftsområdet påverkas av buller från bl a 

Västkustvägen och skjutbanan. 

Området är även en del av vandringsleden Skåneleden, etapp 14 Spillepengen – Bulltofta, och av 
cykelleden Sydkustleden. 

Fritidsfiske förekommer både vid Sege ås mynning och i Lommabukten. 
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Inom vattenförekomsten Lommabukten finns sex officiella bad som omfattas av badvattendirektivet: 

Långa Bryggan i Bjärred (SE617925-132517), Habo Ljungs camping (SE617669-132700), Lomma Norra 

(SE617559-132720), Hamnhusen, T-bryggan (SE617504-132724), Scaniabadplatsen (SE616892-

132160) och Ribersborg, Kallbadhuset (SE616727-132070). Badplatserna kontrolleras 3-4 gånger 

varje badsäsong för bakterier (VISS, 2021). Inga officiella bad som omfattas av badvattendirektivet 

ligger inom vattenförekomsten Malmö hamnområde. 

4.11  Riksintressen 

Det finns ett flertal riksintressen i närområdet till Sjölunda och dessa beskrivs nedan. 

Högexploaterad kust 

Planområdet ingår i ett större geografiskt område som omfattas av riksintresse för kustzonen, 

högexploaterad kust. Platsen ligger dock i ett redan exploaterat område inom Malmö, se Figur 8. 

 

Figur 8. Riksintresse högexploaterad kust (Vattenatlas, 2021). 

Hamn och farled 

Hela vattenförekomsten Malmö hamnområde är ett utpekat riksintresse som anses viktig för att 

upprätthålla sjöfarten. Inom vattenförekomsten finns det två farleder som är ett riksintresse, se Figur 

9 (Naturvårdsverket, 2018). Farlederna måste ha ett tillräckligt stort vattendjup som kan upprätthålla 

sjöfarten och de fartyg som ankommer Malmö hamn. 

I riksintresset Malmö hamn ingår också de järnvägsspår som krävs för hamnens funktion, 

anslutningsspåren till bangården, samt vissa vägar som försörjer delar av hamnen, se Figur 10Figur 9. 
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Figur 9. Riksintresse för hamn och farled (Vattenatlas, 2021). 

 

 

Figur 10. Järnvägsspår som krävs för hamnens funktion som ingår i riksintresse (Trafikverket). 
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Fiske 

Inom vattenförekomsten Lommabukten finns två områden som är utpekade som riksintressen för 

fiske med anledning av det aktiva yrkesfisket i området (Naturvårdsverket, 2018). Dessa illustreras i 

Figur 11. 

 

Figur 11. Riksintresse för fiske (Vattenatlas, 2021). 

Riksintresse kulturmiljö 

Riksintresse för kulturmiljövård visas i Figur 12. Området  ”Alnarp”, beskrivs som en institutionsmiljö 

för Sveriges lantbruksuniversitet som vuxit fram ur det forna Alnarps kungsgård med bebyggelse av 

stort arkitekturhistoriskt värde belägen i öppen slättbygd med förhistorisk bosättningskontinuitet. 
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Figur 12. Riksintresse kulturmiljö  

4.12  Områdesskydd och artskydd 

Lommabukten har en ekologisk betydelse för fiskbestånden i Öresund eftersom det finns många 

grunda områden som är produktiva och artrika. Detta beror på förekomsten av sandiga grunda 

bottnar där vattnet snabbt värms upp och områdena utgör på så vis viktiga yngelområde. 

Delar av bottnen är vegetationsfri, men även områden med produktiva ålgräsängar finns på ett djup 

av 0,5–10 meter. Ålgräsängar breder ut sig över stora ytor och binder sedimentet och sand på botten 

vilket gör att vattnet blir klarare och näringsämnen binds lokalt. Utbredning och täckningsgrad av 

ålgräs i Lommabukten visas i Figur 13. Förutom viktiga skydd för fisk och kräftdjur utgör 

sjögräsängarna skydd för erosion mot kusten. Här kan olika yngel växa upp då de kan hitta föda och 

skydd.  
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Figur 13. Täckningsgrad av ålgräs i Lommabukten (%). 

Enligt uppgifter från Artportalen och SHARK SMHI förekommer flertalet fridlysta och rödlistade arter 

inom vattenförekomsterna Lommabukten och Malmö hamnområde, se Tabell 2. 

Tabell 2. Rödlistade och fridlysta arter dokumenterade inom vattenförekomsterna Lommabukten och Malmö hamnområde 
(Artportalen, 2019) (SMHI, 2021) 
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4.13  Boendemiljö 

Närmaste bostäder är lokaliserade cirka 1 km från Sjölunda ARV, se Figur 14. Bostadsområdena har 

större trafikleder (Västkustvägen) mellan sig och anläggningen. 

 

Figur 14. Närmaste bostäder till Sjölunda ARV. 

Luft 

Sjölunda ARV är lokaliserat till ett industriområde på motsatt sida om Västkustvägen i förhållande till 

närmaste bostäder. Både i industriområdet och längs Västkustvägen förekommer tunga transporter 

som medför utsläpp till luft, framförallt i form av partiklar och kvävedioxid (NO2).  

Buller 

Sjölunda ARV är lokaliserat till ett industriområde där det förkommer buller från kringliggande 

verksamheter och tunga transporter. De större närliggande transportlederna bidrar också till 

bakgrundsnivåer. 

Lukt 

Sjölunda ARV är lokaliserat till ett industriområde där det förkommer lukt från kringliggande 

verksamheter. De finns inga närliggande bostäder och det har inte förekommit klagomål på lukt från 

avloppsreningsverket.  
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5 Planerad anläggning 

5.1 Lokalisering 

Den planerade utbyggnaden av Sjölunda kommer att ske vid nuvarande lokalisering, se beskrivning 

under avsnitt 4.1. 

5.2 Beskrivning av planerad verksamhet 

För att fastställa den förväntade framtida belastningen på Sjölunda ARV för prognosåret 2045 har 

befolkningsprognoser för respektive kommun i det planerade framtida upptagningsområdet för år 

2045 använts. Den framtida dimensionerande kapaciteten för Nya Sjölunda ARV uppgår till cirka 

800 000 pe. 

Dimensioneringsförutsättningar 

Den framtida belastningen cirka 800 000 pe år 2045 har beräknats ge upphov till de preliminära 

dimensionerande flöde (Qdim) och föroreningsbelastningar som presenteras i Tabell 3.  

Tabell 3. Dimensioneringsunderlag för år 2045. Dygnsbelastningen anges som årsmedelvärde. 

Parameter Värde 

Belastning (pe) 796 000 

Qdim (l/s) 3 000 

Qmedel (l/s) 2 400 

COD (kg/d) 118 900 

BOD7 (kg/d) 55 800 

SS (kg/d) 59 100 

Total-N (kg/d) 10 600 

Total-P (kg/d) 1 200 

 

Maximal genomsnittlig veckobelastning för tätbebyggelse (Max gvb ) 

Kraven på kontroll och utsläpp av avloppsvatten från ett avloppsreningsverk regleras bland annat i 

avloppsdirektivet (Rådets direktiv 91/271/EEG) och Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:6). Nivån 

på kraven utgår ifrån hur stor belastningen till avloppsreningsverket är av biologiskt nedbrytbara 

ämnen från ansluten bebyggelse. Belastningen bestäms genom att beräkna den maximala 

genomsnittliga veckobelastningen som kan uppkomma från ansluten bebyggelse (max gvb 

tätbebyggelse). Angivet i avloppsdirektivet och föreskriften finns olika gränser för max gvb 

tätbebyggelse, där varje gräns som överstigs medför strängare krav på kontroll och rening. De 

strängaste kraven ställs på de avloppsreningsverk som överstiger gränsen 100 000 pe.  
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Max gvb tätbebyggelse för Sjölunda ARV överskrider redan 100 000 pe och kommer även att göra 

detta för den framtida planerade verksamheten. År 2019 var belastningen (max gvb tätbebyggelse) 

532 000 pe. Max gvb tätbebyggelse har preliminärt beräknats att uppgå till 930 000 pe. Beräknade 

maximala gvb tätbebyggelse ligger över den framtida reningsverkskapaciteten, dock erhålls en kvot 

under 1,3 enligt naturvårdsverkets gräns (Naturvårdsverket, 2020). Den framtida planerade 

verksamheten kommer att uppfylla de krav som ställs enligt avloppsdirektivet och föreskriften för 

avloppsreningsverk vars belastning överstiger 100 000 pe. 

Max gvb tätbebyggelse för den framtida planerade verksamheten beräknas utifrån naturvårdsverkets 

vägledning och kommer att presenteras i tillståndsansökan. 

Utbyggd och förbättrad avloppsvattenbehandling 

Två olika processförslag utreds för utbyggnaden av Sjölunda ARV. Båda förslagen inkluderar befintlig 

förbehandling med nya försedimenteringsbassänger som primärbehandling. Förslagen skiljer sig 

framförallt åt i utformningen av de sekundära och tertiära reningsstegen som i Processförslag 1 

består av membranbioreaktor (MBR) och i Processförslag 2 av aerobt granulärt slam (AGS) i 

kombination med skivfilter. Processförslagen redovisas översiktligt nedan. 

Förbehandling och primärbehandling (mekanisk rening) 

Inkommande vatten pumpas in i den befintliga grovreningen med hjälp av pumparna i den nya 

tunnelpumpstationen, beskrivs i samårdsunderlag bilaga 2. 

Den befintliga grovreningen består av trappstegsgaller följt av sandfång. Rens som avskilts i gallren 

tvättas, pressas och skickas iväg för förbränning. Tvättad sand transporteras iväg för att användas 

som konstruktionsmassor. Rejektvatten från rens- och sandtvätt förs vidare till efter grovreningen. 

Externslam kan pumpas från sugbilar via externslammottagningen in till inkommande avloppskulvert 

före rensgallren. 

Efter sandfången rinner vattnet vidare till en fördelningskammare innan försedimenteringen. 

Härifrån kan inkommande vatten avledas till regnväderspumpstationen som kan pumpa vatten 

vidare till regnvädersbassängen vid flöden högre än kapaciteten på nedströms reningssteg. 

Överskottet leds till den första regnvädersbassängen till denna är full och vid större regntillfällen kan 

vatten även ledas vidare till den andra regnvädersbassängen till denna är full. Genom användning av 

regnvädersbassängen kan mindre regnskurar samlas upp och återföras till avloppsreningsverket efter 

regnskuren. 

I fördelningskammaren fördelas vattnet till försedimenteringsbassängerna. Det är även möjligt att 

förbileda försedimenteringssteget helt eller delvist till sekundärreningen. 

I försedimenteringen separeras partikulärt material genom sedimentation bildar primärslam. Vid 

högflöde är det möjligt att dosera fällningskemikalie till de försedimenteringsbassänger vars utlopp 

kan avledas till högflödesreningen.  

Förbilett vatten behandlas i högflödesbehandlingen som består av koagulerings och flocknings-

bassänger samt filtrering i filter.  
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Processförslag 1. Sekundär- och tertiärbehandling – MBR 

Sekundär- och tertiärbehandlingen består i detta processförslag av MBR. Innan MBR-steget leds 

vattnet igenom ett försilningssteg.  

I aktivslambassängerna behandlas vattnet biologiskt med aktivslam för reduktion av organiskt 

material, fosfor och kväve. Det är även möjligt att dosera fällningskemikalier till processbassängerna 

för ytterligare fällning av fosfor. 

Slammet separeras från den behandlade vattenfasen i ett membransteg efter aktivslambassängerna. 

Uttaget överskottsslam koncentreras och pumpas till slambehandlingen.   

Behandlat vatten leds ut från membransteget och förs vidare till kvartärsteget. Ett förenklat 

flödesschema över vattnets väg i processförslag MBR presenteras i Figur 15. 

 

 

Figur 15. Förenklat preliminärt flödesschema över vattnets väg i processförslag MBR. 

Processförslag 2. Sekundärbehandling (biologisk rening i AGS) och tertiärbehandling (skivfilter) 

Sekundärbehandlingen består i detta alternativ av en satsvis behandling av avloppsvattnet med 

aerobt granulärt slam för reduktion av organiskt material, kväve och fosfor. 

För att möjliggöra den satsvisa driften av systemet och för att utjämna flödet är det första steget en 

buffertbassäng. I AGS-bassängerna behandlas vattnet därefter biologiskt med aerobt granulärt slam. 

Processen utförs satsvis med en simultan matning/tömningsfas, processfas och sedimenteringsfas. 

Alla processer sker i en och samma bassäng som styrs enligt en överordnade satsstyrning. Behandlat 

vatten leds ut från toppen av AGS-bassängerna och förs vidare till tertiärsteget. 

Det uttagna överskottsslammet koncentreras före pumpning till slambehandlingen.  

Tertiärbehandlingen består av koagulerings- och flockningsbassänger följt av slamavskiljning i filter 

för reduktion av partiklar och fosfor.  

Ett förenklat flödesschema över vattnets väg i processförslag AGS presenteras i Figur 16. 
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Figur 16. Förenklat preliminärt flödesschema över vattnets väg i processförslag AGS. 

 

Kvartärbehandling (läkemedelsrening), samma för processförslag 1 och 2 

För kvartärbehandlingen utreds i första hand aktivt kol eller en kombination av ozonering och aktivt 

kol för förbättrad reduktion av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Andra 

teknikkombinationer med motsvarande reningseffekt kan inte uteslutas. 

Värmeåtervinning 

Efter kvartärbehandlingen leds ett delflöde av det renade avloppsvattnet genom E.ONs 

värmepumpsanläggning för återvinning av värme från det utgående avloppsvattnet. 

Utlopp 

Slutligen rinner vattnet till utloppspumpstationen varifrån det graviterar eller pumpas ut i recipienten 

Öresund. Huruvida det graviterar eller pumpas beror på flödesituationen samt nivån i Öresund.  

Förbiledning 

Designen har utformats så att största möjliga andel inkommande vatten ska gå igenom så många 

reningssteg som möjligt utan att dessa måste överdimensioneras, och därför har alla steg utöver 

grovreningen och kvartärbehandlingen dimensionerats för 6 000 l/s som motsvarar två gånger det 

dimensionerande flödet (2*Qdim).  

Vissa processteg kan förbiledas vid högflöden för att till exempel skydda funktionen i biologiska steg. 

En preliminär hydraulisk design och principen för förbiledning illustreras i Figur 17. 

Eventuella behov och utformning av högflödesrening är under utredning. 

 

Figur 17. Preliminär hydraulisk design. 

Utsläpp av renat avloppsvatten och utsläppspunkt 

Vid en överföring av avloppsvatten i det planerade upptagningsområdet till Sjölunda ARV kommer 

Sjölundas utsläppspunkt att användas för hela det renade avloppsvattenflödet.  

Föreslagna utsläppsvillkor samt uppskattade utsläppta mängder framgår av avsnitt 9.2. 
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Utsläppspunkt 

Utredning av alternativ för ny utsläppspunkt längre ut i Lommabukten pågår. Tre nya längre 

utloppsledningar i plast med dimension 2 000 mm planeras anläggas för att eventuellt ersätta de två 

befintliga utloppsledningarna och öka redundansen. Utredning pågår om befintliga ledningar ska tas 

bort eller ligga kvar. De nya utloppsledningarna förläggs på botten från stranden vid 

utloppspumpstationen och ut i Öresund. Närmast land och ca 1 000–2 000 m ut från stranden 

behöver ledningarna troligen förläggas i en muddrad ränna. Vid strandkanten byggs en 

mottagningskammare inom spont, alternativt ansluts utloppsledningarna direkt mot pumpstationen. 

De alternativ för utsläppspunkt som utreds beskrivs under avsnitt 6.2 respektive 0.  

Slamhantering 

Förenklade preliminära flödesscheman för slambehandlingen i processförslag MBR och AGS visas i 

Figur 18 respektive Figur 19. 

 

Figur 18. Förenklat preliminärt flödesschema över slambehandlingen i processförslag MBR. 

 

Figur 19. Förenklat preliminärt flödesschema över slambehandlingen i processförslag AGS. 

I försedimenteringen sedimenterar primärslam och recirkulerat slam -och rejektvattnen från 

slambehandlingen och i processförslag AGS även recirkulerat slam från tertiärsteget. 
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Sedimenterat primärslam leds vidare till förtjockning via slambuffertbassänger. Slammet förtjockas i 

mekaniska förtjockare. Förtjockat slam leds vidare till slammagasinen före pastöriseringen. 

Slamvatten från förtjockningen leds tillbaka till fördelningskammaren före försedimenteringen. 

Flytslam från försedimenteringen pumpas till pastörisering i separata pastöriseringstankar. 

Sekundärslammet från det biologiska steget koncentreras i slamkoncentreringsbassänger och 

pumpas vidare till slambuffertbassängerna. Härifrån pumpas slammet till trumsilar (eller liknande) 

för förtjockning. Förtjockat slam leds vidare till slammagasinen före pastörisering. Slamvatten från 

förtjockningen leds tillbaka till fördelningskammaren före försedimenteringen. 

Pastörisering av slam 

Efter förtjockning pumpas slammet från slammagasinen in via värmeväxlare till pastöriseringssteget 

som består av tankar där slammet behandlas vid minst 70°C i en timme. Efter behandling kyls 

slammet i värmeväxlare innan det pumpas in till rötkammare. 

Flytslam pumpas till en av två pastöriseringstankar där det värms upp och behandlas med minst 70°C 

i en timme. Efter behandling pumpas behandlat flytslam tillsammans med det pastöriserade slammet 

in till rötkammare via en pumpsump. 

Rötning och biogasproduktion 

Rötkamrarna planeras drivas med termofil temperatur, 55°C. Rötkamrarna seriekopplas med två 

rötkammare i varje par. Huvuddelen av den producerade biogasen uppgraderas och gasen injiceras i 

stadens gasnät för bland annat fordonsgasanvändning. En del av den producerade biogasen kan även 

komma att användas till värme som används på verket.  

Slutavvattning 

Det rötade slammet mellanlagras i slamtankar och kyls i värmeväxlare före pumpning till 

slutavvattningen. Det avvattnade slammet kommer eventuellt att mellanlagras i en slamsilo, annars 

pumpas det direkt ut till slamplattorna. Rejektvattnet pumpas vidare till rejektvattenbehandlingen. 

 

Rejektvattenbehandling 

Rejektet från slutavvattningen av det utrötade slammet behandlas i Anammox-reaktorer innan det 

leds tillbaka till fördelningskammaren före försedimenteringen. 

 

Slutligt omhändertagande 

Slamhanteringen vid Sjölunda ARV är certifierad enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq, 

vilket innebär en lång rad åtaganden, bland annat att systematiskt arbeta för en långsiktig och 

ständig förbättring av kvaliteten på slammet. Det framtida slammet kommer att hygieniseras genom 

en pastöriseringsprocess som innebär att slammet värms upp till 70°C i en timme. 

Allt slam omhändertas av upphandlad entreprenör. Entreprenören distribuerar det slam som 

godkänns enligt Revaq till jordbruksanvändning. Slammet kommer att lagras eller mellanlagras för 

kvalitetskontroll. Övrigt slam som inte blir Revaq-godkänt kommer att användas för exempelvis 

tillverkning av olika jordprodukter. Slam som används för jordtillverkning behandlas alltid genom 

kompostering innan blandning med olika strukturmaterial sker. 
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Mottagning av fett från fettavskiljare och övrigt externt organiskt material 

Det kommer att finnas en mottagningsstation för externt slam från tillfälliga toalettlösningar. 

I dagsläget mottas inget fett från fettavskiljare. Mottagning av mindre mängder fett skulle eventuellt 

kunna bli aktuell i framtiden, men det finns ännu inte några fastställda planer för detta.  

Det kan komma att bli aktuellt att ta emot toalettvatten från kryssningsfartyg i framtiden. Idag är 

Köpenhamn viktigare för kryssningsverksamhet, men med en ökad efterfrågan kan det enligt 

Copenhagen Malmö Port (CMP) eventuellt också bli aktuellt att satsa mer i Malmö. Enligt CMP är det 

rimligt att anta att Malmö om några år kommer att ta emot 10-15 kryssningsfartyg om året. Varje 

kryssningsfartyg genererar 600-800 m3 vatten. 

De mängder av externt organiskt material som planerad anläggning kommer ta om hand har 

betydelse för klassning enligt Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU). Enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) skulle Sjölunda ARV klassas som en IED-anläggning om de 

tillförda avfallsmängderna överskrider 100 ton per dygn eller 25 000 ton per kalenderår. En 

sammanställning över totala förväntade slammängder som omfattas av IED för år 2045 har utförts. 

Utifrån det framtagna underlaget och gjorda antagande bedöms inte de mängder externt organiskt 

avfall som planeras ta emot vid Nya Sjölunda medföra att anläggningen omfattas av kraven enligt 

industriutsläppsbestämmelserna, IED. Se Tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning av totala mottagna slammängder år 2019, prognos för 2045 samt vilka mängder som ingår i 
bedömning av IED-klassning enligt Länsstyrelsen Skåne. 

Kategori Mängd 2019 (ton/år) Prognos 2045 
(ton/år) 

Omfattas av IED 
(ton/år) 

Externslam Sjölunda ARV1 7 400 7 400   

Externslam Källby ARV1 8 800 8 800   

Externslam Kävlinge ARV1 680 680   

Externslam Borgeby ARV  -  -   

Externslam Svedala ARV1 1 800 1 800   

Fett från fettavskiljare 0 42 42 

Fartyg 0 12 0003 12 0003 

Totalt  18 676 30 680 12 004 

1) Merpart från enskilda avlopp och mindre avloppsreningsverk, går ej att särskilja andel från tillfälliga toalettlösningar. 

2) Eventuella framtida mängder enligt förfrågan, ej bekräftade i nuläget. 

3) Uppskattning av möjlig framtida mängd, baserad på antagande om utökad kryssningsverksamhet till Malmö. 

 

Biogashantering 

Biogasproduktionen kommer att optimeras genom förbehandling av slam innan rötning och genom 

optimering av rötningsprocessen. Den totala framtida biogasproduktion uppskattas att öka i 

förhållande till dagens. Däremot kommer den specifika produktionen per personekvivalent att 

minska då det i de utredda processlösningarna prioriteras att minska kemikalieanvändningen genom 

att inte längre tillämpa förfällning eller dosering av extern kolkälla. Den minskade produktionen 

beror även på att nuvarande aktivslamprocess är en högbelastad process vilket innebär att processen 

har en låg slamålder. Den låga slamåldern ger ett högt innehåll av organiskt material i slammet. 

Utredda processförslag har en hög kvävereningskapacitet med lång slamålder. Detta kommer att 

sänka det organiska innehållet i slammet och därmed även biogaspotentialen. Anläggningen kommer 

att utformas så att risken för metanläckage minimeras.  
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Biogas kan komma att användas för uppvärmning av slam då ingen annan värmekälla finns tillgänglig. 

En utredning kommer att utföras som ämnar till att undersöka andra möjliga värmekällor och 

prioritera om möjligt uppgradering till fordonsgas framför annan användning. Fackling av små 

mängder rågas kan liksom idag även bli aktuellt i fortsättningen. 

Kemikaliehantering 

Den ökade belastningen på Nya Sjölunda ARV medför en ökad kemikalieförbrukning. Det uppstår 

också behov av användning av nya kemikalier i processen så som aktivt kol, natriumhypoklorit och 

saltsyra. Aktivt kol används för läkemedelsreningen på anläggningen, natriumhypoklorit och saltsyra 

för att motverka igensättning och rengöring. Däremot tillåter den nya processutformningen 

användning av intern kolkälla i reningsprocessen, vilket medför att behovet av en extern kolkälla inte 

finns. Även behovet av pH-reglering bedöms kunna begränsas då rejektvattenbehandlingen i 

framtiden kommer att ske genom en ny process. 

En preliminär uppskattning av framtida kemikalieanvändning i förhållande till nuvarande presenteras 

i Tabell 5. 

Tabell 5. Preliminär uppskattning av kemikalieförbrukningen, nuvarande förbrukning som ett medelvärde för 2015–2019 och 
framtida förbrukning för år 2045. 

Kemikalier 2015 – 2019 2045 

Fällningskemikalie (ton/år) 3 400 900-1 100 

Polymer vattenrening (ton/år) 3 3-6 

Kolkälla– metanol (ton/år) 1 500 0 

pH-reglering (ton/år) 900 0 

Torr polymer (ton/år) 80 260 

Citronsyra 50% (ton/år) 0 0-260 

Natriumhypoklorit 15% (ton/år) 0 4-210 

Saltsyra 34% (ton/år) 0 0-9 

Aktivt kol 0 1 000 

Flytande syre 0 50 

 

Hantering och förvaring av kemiska produkter kommer att ske enligt rutiner för att säkerställa att 

den har så liten effekt på människor och miljö som möjligt, att kunskapen om de kemiska produkter 

som används yrkesmässigt ökar samt att miljöpåverkan från förvaringen och hanteringen minimeras. 

Nya kemiska produkter ska bedömas innan inköp sker och sedan ska produkterna registreras i ett 

verktyg för hantering av kemiska produkter och säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad för alla 

kemiska produkter som används finns inlagda och uppdateras automatiskt när leverantören gör 

förändringar. 
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Kemikalietankar placeras inom invallning eller utförs dubbelmantlade. Invallning skall rymma största 

tankens volym +10% av summan av övriga tankars volym om fler än en tank placeras inom samma 

invallning. Varje typ av kemikalie utförs med egen invallning så att olika kemikalier ej riskerar att 

blandas. Invid påfyllningsstation skall det finnas akustiskt och visuellt överfyllnadslarm. Tankar ska 

förses med larm för lågnivå, beställningsnivå och höghögnivå, vilket gäller för en färdigbyggd 

anläggning. Avluftning av tankar skall ske ovan tak utomhus. Nöddusch ska finnas både vid 

påfyllningsstation samt inne vid tankar eller doserpumpar. Doserpumpar ska placeras i pumpskåp 

med utvändigt nödstopp. På samtliga kemikaliedepåer installeras dubbla par tankar så att en kan tas 

ur drift för underhåll. 

Under byggtiden kommer tankning och uppställning av drivmedelstankar ske på ett för ändamålet 

iordningställd asfalterad maskinuppställningsplats på fastighetens sydvästra kant. Denna asfaltyta 

förses med dagvattenbrunnar kopplade via oljeavskiljare. Drivmedelstankar förvaras ej invid 

maskiner i schakter. Tankning av sådana maskiner sker genom att drivmedelstank transporteras till 

schakten i samband med tankning och återplaceras därefter omgående på 

maskinuppställningsplatsen. Vid tankning skall uppsamlings- och saneringsmöjligheter finnas vid 

tankning. 

Personalen vid avloppsreningsverket utbildas för hantering av kemikalier. 

All hantering av köldmedia, kemiska produkter samt farligt avfall som uppstår i verksamheten sker på 

sådant sätt att spill och läckage inte kan förorena omgivningen. Förvaringen sker på ytor som är 

ogenomsläppliga och invallade. Absorptionsmedel finns lättillgängligt vid förvaringsplatsen. Skriftliga 

instruktioner för regelbunden övervakning och säkra rutiner för hur man agerar vid spill och utsläpp 

ska finnas på plats. Portabla uppsamlingskärl kommer att finnas för provisoriska lösningar. Vid 

lossning skyddas närliggande dagvattenbrunnar med så kallade tättingar. 

Framtida bräddning 

Bräddning i avloppsreningsverket 

Det planeras inga bräddpunkter i det nya avloppsreningsverket då det ska dimensioneras för att allt 

inkommande vatten ska kunna ledas genom verket genom ordinarie utsläppspunkt och ingå i 

provtagning på utgående vatten. 

Nödavlopp 

Nödavlopp kommer finnas för användning vid haveri i syfte att säkerställa att vattnet alltid kan rinna 

ut från anläggningen. Risken för haveri med nödavlopp som följd minimeras genom en hög 

redundans samt tillgång till reservkraft vid avloppsreningsverket.  

Risken för användning av nödavlopp vid haveri bedöms vara väldigt låg, det infaller i de fall där 

strömavbrott och högvatten infaller samtidigt som reservkraften inte fungerar. Preliminär placering 

av nödavloppen preseteras i Figur 20. Nödavlopp 1 är en befintlig bräddledning som kan komma att 

användas om skicket tillåter. Om det visar sig att ledningen måste ersättas, redovisas åtgärdens 

utförande i ansökan. 
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Figur 20. Preliminär placering av nödavlopp. Utloppsledningar för nödavloppen har preliminärt designats med olika 
flödeskapacitet. 

5.3 Översvämningsrisker i dagens och framtidens klimat 

Den planerade verksamheten omfattar flera anläggningsdelar där hänsyn måste tas till de 
utmaningar som dagens och framtidens klimat innebär. I Skåne betyder detta att stigande havsnivåer 
och översvämningar vid extrema regn behöver beaktas. Inom ramen för arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen utreds vilka anläggningsdelar som är känsliga för översvämning och 
vilka skyddsåtgärder som behöver planeras. Vidare utreds vilka havs- och översvämningsnivåer som 
översvämningsskydd behöver byggas. 

 

Regnvatten som hamnar i det interna dagvattensystemet planeras att ledas till ett eller flera 

fördröjningsmagasin innan det leds ut i Öresund. Ett nödavlopp anordnas i fördröjningsmagasinen i 

händelse av längre period med skyfall. Takavvattning kopplas till dagvattensystemet. 

Avstängningslucka anordnas på utgående ledningar från fördröjningsmagasin. 

5.4 Brandskydd och risker 

Brandskydd 

VA SYD tillämpar systematiskt brandskyddsarbete, SBA, enligt en för organisationen anpassad 

modell. Varje anläggning utför kvartalsvis brandsyn enligt ett givet protokoll och ansvarar för att 

brandfaror/uppkomna risker löpande hanteras. Det finns en SBA-samordnare, som stödjer 

brandskyddskontrollanterna i deras arbete och ser till att medarbetarna vid VA SYD får relevant 

utbildning i brandskyddsfrågor. VA SYD har ett gasråd med syfte att ge möjligheter till 

erfarenhetsutbyte och framtagande av gemensamma arbetssätt avseende hanteringen av brandfarlig 

vara. Rådet arbetar också med att sprida information till medarbetarna om riskerna med främst 

gashanteringen vid avloppsreningsverken. VA SYD har en central krishanteringsplan och 

krishanteringsorganisation.  
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Ombyggnationen av Sjölunda som utreds är av sådan omfattning som kräver att en ny 

brandskyddsdokumentation tas fram, bland annat ny utrymningssituation och en riskanalys för att 

säkerställa driftsäkerheten. Nuvarande dokumentation kommer behöva uppdateras då det kan finnas 

andra riskskällor inom den nya anläggningen, då processen har en annorlunda utformning. 

Seveso 

Nuvarande verksamhet är inte Seveso-klassificerad för att undersöka huruvida framtida 

verksamheten påverkas enligt dagens Sevesolagstiftning har en utredning utförts. Den sammanlagda 

mängden av kemikalier som kommer hanteras vid Nya Sjölunda ARV och omfattas av Sevesolagen 

enligt förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor har sammanställts. Sammanställningen visar att framtida verksamhet inte kommer 

att uppnå den lägre kravnivån (och då inte heller den högre kravnivån) för en Sevesoanläggning. 

Summeringsberäkningen presenteras i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Summeringsberäkning av kravnivå för Nya Sjölunda, normal drift 2045. 

Ämne Kvot av lägre kravnivå (2045) 

Hälsofaror Fysikaliska faror Miljöfaror Oxiderande 

Rötgas (biogas)  0,36   

Natriumhypoklorit (konc.)   0,2  

Gasol  0,04   

Diesel  0,002   

Spillolja  0   

Flytande syre    0,25 

Sevesoberäkning 0 0,4 0,2 0,25 

 

Redundans 

Maskinell utrustning i processförslagen för Nya Sjölunda ARV bygger på krav om att hög grad av 

flexibilitet och driftsäkerhet säkerställs. I händelse av ett haveri på en betydande komponent ska 

anläggningen vara konstruerad på ett sådant sätt att designkapaciteten kan upprätthållas. För att 

försäkra och upprätthålla driften av Nya Sjölunda ARV även om enskild enhet tas ur drift har det 

tagits hänsyn till redundans i alla reningssteg. Redundans erhålls genom att ha flera oberoende linjer 

och med en eller flera maskiner som fungerar som reserv och kan tas i drift om något maskinhaveri 

skulle uppstå. 

6 Alternativ 

6.1 Nollalternativ 

Nollalternativ i samrådsunderlaget benämns som nollalternativ MB och definieras som: ”Befolkning 

2045 med nuvarande ledningssystem och tillståndsgivna avloppsreningsverk, med anmälda 

ändringar”. 
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6.2 Alternativ 

Alternativ lokalisering 

Flera utredningar har genomförts under flera års tid när det gäller alternativa platser för lokalisering 

och utformningar av nytt ARV för regionen samt lokaliseringar och lösningar för överföring av 

avloppsvatten såväl inom Malmö som mellan Lund och Malmö. Dessa utredda alternativ kommer att 

sammanställas i en Alternativ- och lokaliseringsutredning och redovisas i MKB:n. Utredningen 

kommer även att redovisa motiv till de val som gjorts. 

Alternativ utformning 

Olika alternativa processutformningar har utretts för utbyggnaden av Sjölunda ARV. 

Utifrån en rad innovationsworkshops utarbetades en detaljerad katalog, som omfattade över 100 

tekniker för vatten- och slambehandling. Baserat på identifierade tekniker bedömda som ”Bästa 

Tillgängliga teknik” (BTT) genomfördes ett urvalsarbete där relevanta tekniker bedömts utifrån ett 

antal parametrar såsom teknikmogenhet, implementerbarhet, effektivitet och flexibilitet. 

Fyra sekundära (biologiska) behandlingsprocesser, Membranbioreaktor (MBR), Aerob granulärt slam 

(AGS), Moving Bed Bio Reactor (MBBR) och Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS), valdes ut 

som relevanta tekniker att utvärdera vidare. Konventionell aktivt slam blev bortvald som sekundär 

reningsprocess utifrån att aktivslam är en ytkrävande process som inte bedöms möjlig att 

implementera på den begränsade ytan inom Sjölundas fastighet. 

I MBR- och IFAS-koncepten ingick membran, medan skivfilter föreslogs som tertiär rening för 

koncepten baserade på AGS och MBBR. I samtliga förslag bestod den primära reningen av 

försedimentering. 

Utifrån fortsatt utvärdering av vad som bedöms vara BTT beaktat arbetsmiljö, miljöutvärdering och 

ekonomiska analyser utifrån målen för Nya Sjölunda har processförslagen med MBR och AGS valts för 

fördjupade utredningar. 

Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar 

Vid en utbyggnad med läkemedelsrening är det framförallt ozonering och/eller avskiljning med aktivt 

kol som kan komma att bli aktuellt. Miljöpåverkan skulle i stort minska från verket av en sådan 

installation genom förbättrad reduktion av läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar. 

Ozonering skulle emellertid medföra en ökad elförbrukning, medan val av aktivt kol ökar 

klimatpåverkan genom det behov av regenerering av kolet som uppstår vid användning av kolfilter. 

Fördjupade utredningar gällande alternativ för reduktion av läkemedelsrester och andra organiska 

mikroföroreningar kommer att genomföras och redovisas i Teknisk beskrivning. 

Slamhantering 

VA SYD planerar för fortsatt spridning av slam på åkermark så länge det är möjligt, vilket kommer att 

presenteras i ansökan som ett exempel på omhändertagande och återanvändning av slam och 

återföring av näringsämnen. 

Recirkulering av renat avloppsvatten 

Återvinning av vatten från anläggningen som exempelvis kan användas av närliggande industrier är 

ytterligare ett exempel på återanvändning/återvinning. 
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Alternativ utsläppspunkt 

I pågående recipientutredning genomförs modellering och bedömning för att fastställa om förlängda 

utloppsledningar skulle kunna medföra skyddade områden i Lommabukten än med bibehållen 

utsläppspunkt och förväntad befolkningsökning.  

Val av alternativa utsläppspunkter för modellering har avgränsats genom hänsyn till farleder och 

ankringsplatser, se Figur 21, och de skyddade områdena i Lommabukten, se Figur 6. Eftersom 

punkter längre österut inte varit aktuella, då de skulle innebära utsläpp ännu närmare skyddade 

områden, har utredningen fokuserats till följande jämförelser: 

1. Nuvarande utsläppspunkt 

2. Längs med en korridor mellan farled och naturreservat från nuvarande punkt i riktning mot 

nordväst (se Figur 22) 

3. I punkt väster om farleden 

Området väster om farleden bedöms ofördelaktig på grund av de risker för skada det skulle medföra 

att förlägga en ledning tvärs över en farled. Punkten valdes för att jämföra påverkan på miljön vid 

utsläpp i en västlig riktning på större avstånd från de skyddade områdena. 

 

 

Figur 21.  Översikt farled och ankringsplatser i Lommabukten. Svarta linjer visar Farled till Copenhagen Malmo Port. 
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Figur 22.  Utredningskorridor för ny utsläppspunkt mellan farled och naturreservat. Inhängande område visar 
avloppsreningsverkstomten till Sjölunda ARV 

 

6.3 Huvudalternativet 

Lokalisering 

Bästa platsen för placering av ett nytt/utbyggt avloppsreningsverk bedöms vara Sjölundas ARVs 

nuvarande lokalisering i Malmö. Detta utifrån att platsen redan idag är ianspråktagen för denna typ 

av verksamhet och utbyggnaden sker inom befintlig anläggning och område som avsatts för 

avloppsreningsverk inom gällande detaljplan. Platsen är även lämplig sett utifrån avstånd till 

närmaste bostäder och befintlig infrastruktur i form av vägar och ledningar. Dessutom finns inga 

motstående intressen och verket ligger i omedelbar närhet till recipienten. En fördjupad bedömning 

som ligger till grund för lokaliseringen kommer att sammanställas i en Alternativ- och 

lokaliseringsutredning och redovisas i MKB:n.  

Utformning 

Två processförslag baserade på MBR respektive AGS har valts för fördjupade utredningar utifrån en 

utvärdering av bland annat arbetsmiljö, energianvändning och klimatpåverkan, robusthet och 

flexibilitet samt kostnad.  

Valt alternativ kommer att redovisas utförligare i Teknisk beskrivning.  
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Utsläppspunkt 

Spridningsmodellering genomförs för att se hur val av utsläppspunkt kan minska spridning in mot de 

grunda delarna av Lommabukten och påverkan på skyddade områden. Fortsatt arbete fokuserar på 

att identifiera lämplig utsläppspunkt inom den utredningskorridor som visas i Figur 22. Utredningar 

pågår för att undersöka recipientpåverkan från undersökta alternativ i utredningskorridorens 

riktning. Recipientutredningen kommer att redovisas i MKB:n och utformning av vald utsläppspunkt i 

Teknisk beskrivning. 

7 Byggmetoder och genomförande 

7.1 Principbeskrivning funktioner under byggtiden 

Arbetsområden 

Etablering av byggplatskontor förväntas kunna ske inom avloppsreningsverkstomten eller i direkt 

anslutning till denna. Kontoret förväntas kunna vara placerat på samma ställe under hela byggfasen. 

Invid respektive nytt byggnadsverk placeras bodar och containers för hantverkare, arbetsledning och 

underentreprenörer. Efter färdigställt byggnadsverk flyttas etableringen till nästa byggnadsverk.  

Temporära upplagsytor kommer till viss del kunna etableras invid respektive byggnadsverk men en 

större upplagsyta behöver anordnas inom avloppsreningsverkstomten. Temporära vägar asfalteras 

medan temporära planer kan utföras med grus/makadam som slitlager. 

Transporter och arbetsvägar 

Transporter av byggmaterial, massor och utrustning planeras framförallt att ske längs med de 

befintliga transportvägarna till och från avloppsreningsverket, Norra Hamn, Spillepengsgatan och 

Västkustvägen, se Figur 23.  
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Figur 23.  Huvudsakliga transportvägar till och från Sjölunda ARV. Orangea streckade linjer visar transportvägarna till och 
från anläggningen. 

 

7.2 Anläggningsdelar 

Ombyggnaden av Sjölunda kommer att ske genom en succesiv utbyggnad, vilket innebär att man för 

de anläggningsdelar som ska ersättas först river befintligt byggnadsverk för att ge plats åt ett nytt.  

En implementerings-, omkopplings- och driftsättningsplan kommer att tas fram för att med 

bibehållen funktion på det befintliga avloppsreningsverket bygga ett nytt avloppsreningsverk inom 

samma fastighet. Planen kommer att vara uppdelad i ett antal skeden som beskriver bygg- och 

driftsättningsordning för de nya processtegen. I varje skede beskrivs vad som omfattas, vilka 

förarbeten och omkopplingar som krävs samt driftsättning och eventuell miljöpåverkan. Tidigt i 

delprojektet kan flera byggskeden utföras parallellt eller överlappande. Den preliminära tidplanen 

visar på en byggtid på ca 8 år. 

Den relativt långa byggtiden beror på att utbyggnaden av Nya Sjölunda kommer att vara komplex och 

sker inom en förhållandevis liten yta. Utbyggnaden ska ske under pågående drift och samtidigt som 

utsläppskraven ska innehållas. Samordning mellan byggnation och drift är viktigt under byggtiden för 

att upprätthålla avloppsreningsverkets funktion och driftsäkerhet. Avloppsreningsverket byggs ut 

succesivt där ett nytt processteg byggs för att ersätta ett befintligt. När det nya processteget är 

driftsatt och bedöms stabilt kan motsvarande befintligt processteg tas ur drift och rivas. Den mark 

som då frigörs kommer bebyggas med nästa nya processteg. Principen för den etappvisa 

ombyggnaden under pågående drift illustreras i Figur 24. I stort kommer varje processteg eller 

utbyggnadsskede att innehålla ett antal faser i form av: 
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- Riskbedömning och detaljplanering 
- Förberedande arbeten och omkopplingar 
- Byggnadsarbeten 
- Driftsättning och inkoppling 
- Överlämning till driften 
- Rivning av ersatt processteg 

Detta innebär att det inte kommer att kunna bedrivas ett kontinuerligt byggnadsarbete utan det kan 

gå ett antal månader mellan de olika byggfaserna. Driftsättning och efterföljande rivning kommer 

således innebära att byggplatsetableringen står mer eller mindre tom i perioder. Mellan de olika 

byggfaserna kommer stora omkopplingar att ske för att temporärt leda om vatten och slam. 

Försörjningssystem i form av el, VA, styr etc. kommer också behöva temporär omledning. Alla 

omkopplingar och temporära installationer ska utföras med samma redundans som i befintlig 

anläggning. 

Befintliga anläggningsdelar kommer även göra att det blir trångt på arbetsplatsen, såväl för bodar, 

byggmaterial som plats för kranar, formar och trafik inom fastigheten. Därför kommer en noggrann 

planering och samordning vidtas.  

 

Figur 24. Ombyggnadsprincip för etappvis ombyggnad under pågående drift. 

Genomförandet av den succesiva utbyggnaden samt de åtgärder som vidtas för att minimera risken 

för påverkan på miljön kommer att beskrivas utförligare i tillståndsansökan. 

Rivning av anläggningsdelar 

Flertalet av befintliga byggnadsverk kommer att behöva rivas för att ge plats åt nya processteg, Figur 

25. I princip behålls endast det nya inloppet, rötkammare, kontor och verkstäder. I norra delen 

behålls byggnaden för kolkälla samt efterdenitrifikationsbassängerna och en av 

aktivslambassängerna som efter ombyggnad ger plats åt tertiär- och kvartärreningsstegen. 

Byggnaden som inrymmer nuvarande slamavvattning behålls, men utan någon processfunktion. 
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Figur 25. Byggnadsverk som behålls helt eller delvis, markerade med röd ram, samt planerade nya byggnadsverk markerade 

i blått. Grön markering avser ytor avsatta för framtida expansionsmöjligheter och orange markering yta avsatt för möjlighet 

till framtida slamförbränning (ingår ej inom ramen för tillståndsansökan). Placeringen är preliminär och kan komma att 

ändras i det fortsatta arbetet med utbyggnadsförslag och genomförandeplan. 

Rivning av befintliga byggnadsverk sker på traditionellt sätt genom selektiv rivning. Innan rivning skall 

inventering av byggnaderna göras för att identifiera eventuellt farliga ämne eller byggmaterial. 

Byggnader töms därefter på utrustning och installationer. Eventuell sanering sker av farliga ämnen 

eller byggmaterial som identifierats vid inventeringen. Rivningsmaterialet sorteras så att återvinning 

kan ske. Krossad betong förväntas kunna återanvändas inom Nya Sjölunda för återfyllning eller som 

förstärkningslager i vägar och planer. Farligt avfall körs till godkänd mottagare. 

Lämpliga fraktioner för sortering är: 

 Trä 

 Betong 

 Mineral (tegel, klinker, keramik, sten) 

 Armering 

 Metallskrot 

 Glas 

 Plast 

 Gips 

 Brännbart 

 Farligt avfall (flera delmaterial) 

Preliminära uppskattade mängder av avfall under byggskedet redovisas under avsnitt 9.15. 

Tillkommande anläggningsdelar 

I Figur 25 visas även en preliminär layout över nytillkomna byggnader. Placeringen av de nya 

byggnaderna i bilden baseras på ett av processförslagen, AGS. Placeringen är preliminär och kan 

komma att ändras i projekteringsarbetet. 
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8 Angränsande anläggningar och projekt 
Närmaste grannar till avloppsreningsverket är Sysavs avfallsförbränningsanläggning, Sysavs 

anläggning för omhändertagande av farligt avfall samt Spillepengens avfallsupplag.  

E.ON Energilösningar AB har både fjärrvärme- och gasledningar i området och inne på fastigheten 

(avser fastighetsbeteckning Hamnen 22:163). Omläggning av fjärrvärme och gasledningar kommer 

eventuellt att krävas inom fastigheten.  

E.ON Värme har ett avtal som tillåter E.ON att utnyttja mark på Sjölunda ARVs område för sin 

utrustning till anläggningen för uttag av värme från utgående avloppsvatten. 

VA SYD upplåter även ett markområde inne på fastigheten till Veolia som genom samarbetsavtal äger 

rätten att driva anläggningen ANITA MOX och en pilotanläggning för processutveckling. 

9 Förväntad miljöpåverkan 
Verksamheten vid ett avloppsreningsverk ger upphov till miljöpåverkan, effekt och eventuella 

miljökonsekvenser där utsläpp till vatten är det mest signifikanta. Nedan listas de miljöaspekter som 

kommer att beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning som bifogas tillståndsansökan. MKB:n ska ge 

en samlad bedömning av hur avloppsreningsverket påverkar miljön och människors hälsa. 

9.1 Masshantering och förorenad mark 

Byggskede 

Massor som kan återanvändas inom projekt HARs arbetsområde planeras att tillfälligt lagras och 

hanteras inom arbetsområdet. Oanvändbar förorenad jord transporteras till godkänt 

mottagningsställe. I den fortsatta projekteringen och inför kommande tillståndsansökan genomförs 

en närmare planering av hur överskott av massor och avfall kan nyttogöras. Arbetet sammanställs i 

en masshanteringsplan som biläggs kommande ansökan. 

Schaktningsarbeten utförs traditionellt med grävmaskin och lastbilar eller dumpers. Viss schaktning 

kan behöva utföras med sugbil, till exempel i befintliga högspänningsstråk. Spolplats kommer att 

arrangeras för lastbilar behöva arrangeras innan dessa kör ut på allmän väg för att förhindra 

spridning av föroreningar. Spolvattnet hanteras och behandlas på samma vis som länsvattnet och 

efter bedömt reningsbehov. 

Risker för spridning av markföroreningar, hantering av överskottsvatten och eventuell påverkan på 

yt- och grundvatten och förebyggande åtgärder kommer utredas vidare och beskrivas i MKB:n. 

Driftskede  

Miljöpåverkan från markföroreningar bedöms begränsad under driftskedet. 
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9.2 Vatten 

Grundvatten  

Byggskede 

En översiktlig geoteknisk undersökning gjordes under 2020 över området (Hansson & Co, 2020). 

Grundvattenrör har satts och grundvattennivåer uppmätts i den övre akvifären. Innan projektering 

för bygghandling startar kommer kompletterande geoteknisk och geohydrologisk undersökning 

utföras för att fastställa dimensioneringsparametrar och grundvattenförhållandena i kalkberget. 

Pålgrundläggning förutsätts, men en kompletterande geoteknisk undersökning kan eventuellt visa på 

möjlighet att för vissa byggnadsverk kunna grundlägga direkt på naturlig sand. Det finns även en 

speciell metod för pålning genom grundvattenakvifärer. 

Grundvattenfrågan bedöms som hanterbar då schakterna inte blir djupa, till nivå ca -1,0 men på 

något ställe ner mot nivå -4 m, dvs ca 3-7 m under befintlig markyta. Avsänkning sker således i den 

övre akvifären (fyll/sand ovan lermorän) endast inom tätande spont. 

Vissa av anläggningsarbetena kan komma att innebära att det erfordras länshållning av vatten i 

schakter, en utredning avseende överskottvattenshantering pågår. I de fall då schakterna är mindre 

och/eller det inläckande grundvattnet/havsvattnet är begränsat görs den översiktliga bedömningen 

att påverkan av grundvattennivån är begränsad till schakters direkta närområde. Hantering och 

eventuell behandling av länshållningsvatten innan avledning till recipient utreds i samråd med 

tillsynsmyndigheten i samband med genomförandet. För temporär länshållning av ytvatten och 

grundvatten behöver pumpbrunnar installeras i schaktgropar. Inledningsvis kan man anta att ytliga 

föroreningar i grundvattnet kommer att pumpas upp ur brunnarna. Provtagning kommer ske och 

analysresultaten avgör om mobila reningsverk behöver installeras eller om det räcker med 

sedimenteringscontainrar i kombination med oljeavskiljare innan uppumpat vatten släpps till 

recipient. 

Temporära stödkonstruktioner i form av tätande spont antas behövas för schaktdjup >2 m. Dels för 

att skydda närliggande befintliga konstruktioner dels för att minska behovet av grundvattensänkning 

i förorenad jord. 

Kalkberget överlagras av en lermorän. Denna bedöms vara tätande och hindrar grundvatten i 

kalkberget att tränga upp i schaktbotten. Grundvattentrycknivån i kalkbergsakvifären behöver därför 

fastställas genom en geohydrologisk undersökning för att verifiera nuvarande antagande om att 

säkerheten mot grundbrott på grund av bottenupptryckning är tillräcklig. Även kalkbergets 

genomsläpplighet analyseras. 

Avsänkningspåverkansområde bedöms som mycket marginellt och förväntas inte påverka grannar 

eller andra kringliggande verksamheter. 

Risken för spridning av föroreningar till vatten bedöms kunna minimeras eller helt förhindras genom 

metodval, provtagning och noggrann planering. 

Hantering av länshållningsvatten och avledning till recipient utreds och presenteras i MKB:n. 

Driftskede 

Ingen grundvattenpåverkan bedöms ske under driftskedet. 
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Ytvatten (överskottsvatten, byggvatten och processvatten) 

Byggskede 

En samlad beskrivning av hantering och länshållning av både grund- och ytvatten under byggskedet 

återfinns ovan. 

Driftskede 

Hantering av dagvatten 

Ett internt nät av dagvattenbrunnar och dagvattenledningar anordnas för avvattning av vägar och 

planer. På ställen med leverans av diesel kommer oljeavskiljare installeras. Lokalt omhändertagande 

av dagvatten kommer eftersträvas genom att dagvattnet leds till interna fördröjningsmagasin eller 

dammar innan dagvattnet leds ut i Öresund. Infiltration över grönytor utreds. I lägen för 

påfyllningsstationer för kemikalier kommer det att finnas saneringsutrustning och möjlighet att täta 

brunnar för att förebygga risken för spridning av kemikalier till dagvattnet. Dagvatten från 

slamplattan pumpas till inloppet. 

Hantering av släckvatten 

Släckvatten kommer att ledas ut i fördröjningsmagasin där man via en lucka kan stänga utloppet i 

händelse av att släckvattnet skulle misstänkas vara kraftigt förorenat. Om luckan i 

fördröjningsmagasinet stängs finns det möjlighet för omhändertagande där via slambil. 

Släckvatten som samlas inne i byggnader leds via spillvattennätet till en pumpstation som lyfter upp 

detta i reningsverket. Möjlighet finns att stänga av pumpstationen om man vill förhindra att 

släckvatten når reningsverket. I sådant fall får pumpstationen tömmas via dränkbar pump till 

fördröjningsmagasin. Behov av sprinkler bedöms ej finnas i anläggningen. VA SYD kommer i samråd 

med Räddningstjänsten Syd att ställa krav på vilka släckmedel som bör användas inom anläggningen. 

Släckmedlets effektivitet kommer att övervägas mot eventuella minskade skador på anläggningen. 

Kulvertsystemet kommer dessutom kunna buffra ca 1000 m3 vatten innan man får en vattennivå som 

kan påverka driften. 

Utsläpp av renat avloppsvatten 

Renat avloppsvatten innehåller generellt en viss mängd näringsämnen, som kan orsaka övergödning, 

bakterier som kan vara skadliga för djur och människor samt mikroföroreningar som 

läkemedelsrester och andra organiska ämnen. Även mikroplaster har uppmärksammats på senare 

tid.  

Byggskede 

Ombyggnationerna kommer att utföras kontinuerligt medan avloppsreningsverket är i drift. Då nya 

anläggningsdelar ska kopplas in kan det medföra förbiledningar vid omläggning av ledningar och 

eventuellt även bräddningar. 

Ombyggnation planeras att ske i etapper på ett sätt som säkrar driften och att utsläppskraven kan 

mötas, enligt beskrivning i avsnitt 7.2.  

Bräddningar kan huvudsakligen komma att inträffa i samband med: 

1. Själva omkopplingen och då generellt under korta tidsperioder (timmar). 

2. Kapacitetsbegränsningar när ett processteg tagits ur drift.  
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I implementeringsplanen för ombyggnationen kommer det prioriteras att undvika perioder med 

kapacitetsbegränsningar, så att förbiledningar och bräddningar minimeras. Vid de få tillfällen då 

kapacitetsbegränsningar uppstår i ett reningssteg, vilket kan leda till försämrad reningseffektivitet i 

reningssteget, kompenseras detta i största möjliga mån med utökad kapacitet nedströms. 

Risken för förbiledning och bräddning kommer även minimeras genom att planera omkopplingar till 

torrvärdersperioder.  

Driftskede 

Nuvarande och föreslagna utsläppskrav avseende näringsämnen i form av BOD7, totalkväve och 

totalfosfor redovisas i Tabell 7. 

I Tabell 8 visas nuvarande utsläppta mängder som medel för perioden 2015–2019 jämfört med 

framtida utsläppta mängder baserat på föreslagna utsläppskrav. Presenterade utsläppskrav utgör 

föreslagna utsläppskrav efter ombyggnation och intrimning av Nya Sjölunda ARV, övergångsvillkor 

under ombyggnadsperioden kommer att föreslås.  

Tabell 7. Nuvarande och föreslagna utsläppskrav. 

Parameter Nuvarande utsläppskrav Föreslagna utsläppskrav 

BOD7  12 mg/l 

Riktvärde månadsmedelvärde 

6 mg/l 

Begränsningsvärde årsmedelvärde 

Totalkväve  10 mg/l 

årsmedelvärde 

6 mg/l 

Begränsningsvärde årsmedelvärde 

Totalfosfor  0,3 mg/l 

Riktvärde månadsmedelvärde 

0,2 mg/l 

Begränsningsvärde årsmedelvärde 

 

Tabell 8. Utsläppta mängder avseende BOD7, totalkväve och totalfosfor som medel för perioden 2015 – 2019 jämfört med 
preliminära utsläppsmängder år 2045. 

Utsläppta mängder Medel år 2015 – 2019 Föreslagna 

utsläppsmängder år 2045 

BOD7 (ton/år) 382 460 

Totalkväve (ton/år) 481 460 

Totalfosfor (ton/år) 12 15 

 

Rening av läkemedelsrester handlar om nya tekniker för svenska reningsverk. Det saknas svar på ett 

flertal frågor som är kritiska för val av teknik. Det som är aktuellt handlar främst om ozonering 

och/eller aktivt kol. Det är även osäkert vad som är rimligt att uppnå vad gäller reduktionsnivå eller 

utgående halter. VA SYD behöver möjlighet att ta del av den teknikutveckling som kommer att ske 

de närmaste åren och behöver kunna fatta beslutet i ett senare skede, samt även invänta 

utvecklingen av myndigheternas pågående arbete om eventuella lagkrav rörande läkemedelsrening.  

VA SYD föreslår att en prövotid inleds efter att anläggningen har installerats. 
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Nuvarande kunskapsläge tyder på att den vattenreningsteknik som redan idag finns installerad på 

kommunala avloppsreningsverk ger en mycket hög avskiljning av mikroplaster från det renade 

vattnet som släpps tillbaka till våra vattendrag. Studier visar även att andra källor till utsläpp av 

mikroplaster i miljön är betydligt större än renat avloppsvatten. Svenskt Vatten Utveckling har 

publicerat rapporten "Mikroplaster i kretsloppet" där en kartläggning av mikroplastreduktion vid 

Sjölunda ingick. Rapporten visar att Sjölunda redan idag avskiljer cirka 99 procent av mikroplasten 

(Ljung, o.a., 2018). Då framtida processlösning kommer inkludera en förbättrad partikelreduktion i 

form av skivfilter eller membran förväntas avskiljningen vara ännu högre vid det framtida 

avloppsreningsverket. De långtidsförsök med slamgödsling som hittills gjorts visar inte på 

några betydande skillnader i mikroplasthalter jämfört med jordar som gödslats utan slam 

(Naturvårdsverket, 2021). 

Recipientpåverkan från utsläpp av renat avloppsvatten utreds och resultaten kommer att redovisas i 

MKB:n. 

Värmepumpsanläggningen 

Temperaturen på det renade avloppsvattnet ligger normalt på 9–18 °C och genom att flödet kyls ner 

till ungefär 2–10 °C överförs värme till värmepumparnas system. Temperatursänkningens eventuella 

miljöpåverkan har utretts i samband med E.ONs anmälan för anläggningen och utredningen visade 

på ingen eller liten miljöpåverkan. Temperatursänkningen behandlas även i den pågående 

recipientutredningen och resultaten kommer att redovisas i MKB:n. 

9.3 Transporter 

Byggskede 

Byggskedet som förväntas pågå under ca 8 år kommer att genera transporter på området, framförallt 

lastbilar med schaktmassor, bergkross etcetera samt betongbilar och varuleveranser.  Det kan också 

innebära att konstruktionsdelarna tillverkas i andra länder och transporteras därefter till Malmö. 

Preliminär uppskattning av antal uttransporter och intransporter under byggskedet presenteras i 

Tabell 9 och bedöms vara i samma storleksordning för de två utvärderade processförslagen. 

Tabell 9. Preliminär uppskattning av antal transporter under byggskedet. 

Parameter  Fordonstyp  Kapacitet  Antal fordon 
 

Uttransporter   

Transporter av schaktmassor MKM-FA, påslag F1  Lastbil  30 ton 8 400 

Transporter av riven betong  Dumper  15 ton 
Endast inom 
arbetsplatsen 

Transporter av rivet stål  Lastbil  25 ton 170  

Intransporter   

Transporter av ny betong (inklusive prefab) Betongbil  7,5 m3 7 800 

Transporter av nytt stål  Lastbil  25 ton 340 

Transporter av nya massor  Dumper  35 ton 1 300 

Transporter av ny asfalt  Asfaltbil  30 ton 220 
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Utbyggnaden av Sjölunda ARV kommer endast att skapa marginell ökning av trafikvolymen på 

Spillepengsgatan och anslutande vägar via Västkustvägen till E6/E4/E22. I genomsnitt uppskattas ca 

25 fordon/dygn. Maximalt antal fordon/dygn förväntas att uppstå under pågående 

schaktningsarbete, vilket förväntas uppgå till cirka 100 – 150 fordon/dygn under ca 1 månad per år.  

Nuvarande trafikvolym på Spillepengsgatan uppgår enligt Malmö stads trafikmätningar till en 

årsmedeldygnstrafik på 15 250 fordon, varav 35 % tunga fordon (Malmö Stad, 2019). 

Uppmätt årsmedeldygnstrafik på Västkustvägen NO om Hakegaten uppgår till 20 700 fordon, med 14 

% tunga fordon (Malmö Stad, 2019). 

Den marginella ökningen av transporterna bedöms inte påverka dagens luftkvalité eller 

bullersituation. Antal transporter och påverkan av dessa kommer att redovisas i MKB:n. 

Driftskede 

Transportvägarna för tunga transporter till och från Sjölunda ARV förväntas bli oförändrade i den 

framtida verksamheten jämfört med i befintlig verksamhet, se Figur 23. Däremot kommer 

transporterna till och från de ARV som läggs ner att upphöra. 

En preliminär bedömning av uppskattat antal transporter till och från Sjölunda i nuvarande och 

framtida verksamhet presenteras i Tabell 10. 

Antalet framtida kemikalietransporter har uppskattas med hjälp av förbrukningsmängd och 

förvaringsutrymme på plats och bedöms ligga i ungefär samma omfattning som idag. 

Slamtransporterna till slamplatta inom fastigheten kommer att upphöra då slamplattan för 

långtidslagring avses avvecklas eftersom den framtida processlösningen inkluderar annan 

hygieniseringsmetod och slamlagringen istället handlas upp via slamentreprenör. Inga transporter 

behövs till slamplattan för korttidslagring, då den kommer ligga i anslutning till slambehandlingen 

och slammet kommer att pumpas direkt ut till plattan. Däremot kommer lösningen att innebära ett 

ökat antal slamtransporter till sluthantering. 

Godsleveranser och transporter av rens bedöms preliminärt ligga i samma storleksordning som 

dagens antal transporter. 

Den framtida verksamhetens transporter bedöms inte påverka dagens luftkvalité eller 

bullersituation. Antal transporter och påverkan av dessa kommer att redovisas i MKB:n. 

Tabell 10. Uppskattat antal transporter till/från Sjölunda i nuvarande och framtida verksamhet. 

Transporter Nuvarande År 2045 

Kemikalietransport 3-4/vecka 3-4/vecka 

Slamtransporter till slamplatta (inom fastigheten) 8– 9/dag 0 

Slamtransporter till sluthantering 900/år 1 700- 1 800/år 

Externslamleverans 2 – 5/dag 2 – 5/dag 

Godsleveranser 10 – 15/dag 10 – 15/dag 

Rens 1/vecka 2/vecka 

Sand  1/vecka 4/vecka 
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9.4  Buller, stomljud och vibrationer 

Buller och stomljud 

Byggskede 

Masshanteringen och byggarbeten kan orsaka störningar i form av buller och stomljud. Stomljud 

orsakas av vibrationer som utbreder sig i marken och strålar upp i byggnader i närheten. 

Omfattningen och styrkan på stomljud beror på avståndet till byggnader och på grundläggningssätt, 

typ av byggnadsstomme och geologi. Grundläggning i jordlager innebär energiförluster som dämpar 

stomljudet. Stomljud brukar inte vara störande i byggnader grundlagda på lösa jordlager. 

De flesta byggnadsverk som ska rivas är bassänger med grundläggning 4-6 m under markytan, vilket 
bedöms vara gynnsamt bullermässigt. Även merparten av pålningen kommer att ske i schaktgrop 
med schaktbotten ca 3 m under markytan. 
 
En ytterligare källa till buller är den tunga trafiken. Ombyggnaden av avloppsreningsverket ökar den 

tunga trafiken främst genom transporter av massor. Preliminär bedömning av antal transporter och 

transportvägar redovisas i avsnitt 9.3. 

För att förhindra höga bullernivåer kommer olika metoder för spontning utredas vid behov. Vissa 

metoder genererar högre värden och den metod som genererar lägst buller- och vibrationsnivåer kan 

väljas. Byggaktiviteter kommer att genomföras i huvudsak under dagtid. 

I allt väsentligt kommer riktlinjerna i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15 om buller från 

byggplatser att tillämpas. 

Begränsning av buller från transporter sker genom reglerade arbets- och transporttider på 

arbetsområdet. 

Utbredningen och omfattningen av buller och stomljud från byggnadsarbeten vid Sjölunda och buller 

från transporter utreds och resultatet kommer att redovisas i MKB:n. 

Driftskede 

De vanligaste källorna till buller på ett avloppsreningsverk är blåsmaskinerna samt tunga transporter 

till och från anläggningen. Enligt en bullerkartläggning för nuvarande drift vid Sjölunda ARV, ligger 

verksamhetens ljudnivåer med god marginal till gällande villkor för maximal ljudnivå (Tyréns , 2021). 

Några klagomål angående buller från Sjölunda ARV eller transporter till och från anläggningen har ej 

inkommit. 

I den framtida verksamheten planeras inga förändringar av process och maskinell utrustning som har 

någon förutsägbar påverkan på framtida bullernivåer. Moderna maskiner har ofta bättre 

ljuddämpning än äldre utrustning och blåsmaskiner kommer att placeras inuti byggnader. Krav 

kommer att ställas på ljudnivåer/buller vid upphandling av maskinell utrustning. 

Fler transporter av slam från Sjölunda kan orsaka ökat trafikbuller, huvudsakligen längs 

Spillepengsgatan och Västkustvägen. 

Hur bullret från transporter till och från Sjölunda ARV kommer att förändras utreds och resultatet 

kommer att redovisas i MKB:n. 
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Vibrationer 

Vibrationer kan uppstå vid rivning och pålning. Dessa bedöms dock avta snabbt och i stort sett inte 

nå utanför tomten. Utförligare information kommer att redovisas i MKB:n. 

9.5 Utsläpp till luft samt lukt 

Byggskede 

Damning och transporter 

Luftkvaliteten kan påverkas från bygget genom förorening med ökade dammpartiklar. Minimering av 

uppkomst av dammpartiklar kan dock uppnås, moderna rivningsmaskiner har i regel sprinkler 

monterade på maskinen vilket gör att maskinisten kan styra både mängd och tillfälle när bevattning 

behövs för att minska damning. Sprinkler kommer att ställas som krav vid upphandling. Om detta 

används korrekt bedöms damning inte utgöra något problem. 

Utomhusluftens luftkvalitet kan också påverkas av avgaser från arbetsmaskiner och transportfordon. 

Vid sidan om ett mindre antal transporter för etablering av maskiner och material kommer 

transporterna främst att handla om massor. 

Inga skillnader mellan processförslagen kan fastställas avseende utsläpp till luft under byggfasen. Hur 

den sökta verksamheten kan komma att påverka möjligheterna att uppfylla gällande 

miljökvalitetsnormer i utomhusluften kommer att redovisas i MKB:n. 

Växthusgaser 

Klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser kan ske både direkt (utsläpp från processen) och 

indirekt (råmaterial, tillverkning och transport). De resurser som bedöms ha störst klimatpåverkan 

under byggskedet är användning av betong följt av stål. 

Klimatpåverkan kommer att beräknas för de resurser som bedöms ha största klimatpåverkan. Både 

klimatpåverkan och planerade åtgärder för att begränsa denna kommer att redovisas i MKB:n.  

 

Lukt 

Vid omställning i slamhanteringsprocessen från mesofil till termofil drift av rötkamrarna kan lukt 

uppkomma under en begränsad period.  Under övergången kommer det finnas tillfälliga täckningar 

med punktutsug (till tillfälliga kolfilter) bland annat vid utloppet från rötkamrarna. Buffringen av rötat 

slam kommer också att ändras från nuvarande öppna tank till att pumpas vidare till avvattning via ett 

slutet system.  

Övriga luktkällor är inloppet, bassängerna tillhörande vattenreningen samt ventilationen från 

centrifuger och förtjockare. Erfarenhetsmässigt medför dessa liten risk för att luktolägenhet som 

påverkar omgivningen ska uppkomma.  

Åtgärder för att minimera risken för att lukt ska uppkomma kommer att redovisas i MKBn.  

Luftburen smitta 

Byggfasen bedöms inte innebära någon utökad påverkan på luftburen smitta i förhållande till 

ordinarie drift. 
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Driftskede 

Växthusgaser 

Generellt är de största källorna till växthusgaser från ett avloppsreningsverk lustgas från 

vattenreningsprocessen samt metan från slamhanteringen. Under arbetet med och utvärderingen av 

processförslagen har det tagits hänsyn till klimatpåverkan. Åtgärder för att minska klimatpåverkan 

kommer även att pågå som ett kontinuerligt arbete vid anläggningen. 

Lustgasemissionerna från vattenreningsprocessen bedöms öka dels på grund av en högre 

kvävebelastning dels på grund av en förbättrad kväverening. Metanemissioner från processen 

förväntas också att öka på grund av en längre slamålder i processen och högre belastning av 

organiskt material. Emissioner från respiration av extern kolkälla upphör i framtiden då ingen extern 

kolkälla kommer att användas.  

Lustgasemissioner från rejektvattenreningen bedöms öka i båda processförslagen på grund av högre 

kvävekoncentrationer i det framtida rejektflödet. 

I slambehandlingen kommer emissionerna att minimeras genom att slambassänger kommer att 

täckas för att minska metanutsläpp och slamuttag från rötkamrarna ändras från öppet system till ett 

slutet system vilket minimerar läckage. 

Preliminära uppskattningar av emissioner från avloppsvattenrening i form av lustgas- och 

metanemissioner presenteras i Tabell 11. Bedömningen innehåller osäkerheter då den till viss del 

bygger på nyckeltal från litteratur där stora lokala variationer kan förekomma.  Lustgasemissionerna 

ökar totalt sett för båda processförslagen i jämförelse med nuläget, däremot kommer de specifika 

utsläppen per personekvivalent att minska och utsläppen från de avloppsreningsverk som planeras 

att läggas ner upphöra helt. 

Tabell 11. Preliminär uppskattning av växthusgaser (CO2-ekvivalenter) från befintlig anläggning (år 2017) i jämförelse med 
preliminära uppskattningar för utbyggd anläggning (år 2045).   

Emissioner År 2017 År 2045 

Lustgasemissioner (vatten,) (ton CO2e/år) 3 800 6 900 

Metanemissioner (vatten), (ton CO2e/år) 1 600 3 600 

Lustgasemissioner (rejekt), (ton CO2e/år) 900 1 500 

Metanläckage (rötning), (ton CO2e/år) 2 300 1 000 

Metanemisisioner lagring, (ton CO2e/år) 1 300 7001 

Respiration av extern kolkälla process, (ton 
CO2e/år) 

1 900 0 

 

Transporter 

Transporter till och från anläggningen sker med olika typer av fordon. Tyngre fordon används för 

transport av externslam, rötat slam samt godsleveranser och innebär flera transporter varje dag. 

Kemikalietransporter av fällningskemikalie och polymer sker flera gånger per månad. Till och från 

området sker även personbilstransporter. 

 
1 Extern slamlagring inräknas ej, enbart uppskattade emissioner från lagring på plats (3 månader) 
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Utsläpp av koldioxid, kväveoxider, partiklar, kolväten och kolmonoxid från tunga transporter kommer 

att öka i förhållande till ökat antal transporter.  

Utsläppen från transporterna och hur den sökta verksamheten kan komma att påverka möjligheterna 

att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer längs med transportvägarna utreds och kommer att 

redovisas i MKB:n. 

Lukt 

En ökad belastning till avloppsreningsverket bedöms inte påverka dagens luktsituation. Istället är det 

utformningen av varje processteg som avgör hur mycket det luktar. Slamhanteringen och inloppet är 

de största källorna till lukt inom verksamheten. Övriga luktkällor är bassängerna tillhörande 

vattenreningen samt ventilationen från centrifuger och förtjockare.  

Lukt uppkommer främst vid mikrobiell nedbrytning vid syrefria förhållanden och svavelväte är den 

största luktgenererande föreningen. Framtida processlösning utan förfällning innebär mindre järn i 

rötningssystemet vilket kan innebära större risk för bildning av svavelväte.  

Risken för luktproblem kommer att minimeras genom övertäckta processbyggnader som kommer 

vara utrustade med både byggnadsventilation och processventilation. Processventilationens frånluft 

planeras att filtreras genom bioscrubber eller kolfilter, alternativt släppas genom skorsten för att 

uppnå spädning.  

Luftburen smitta 

Avloppsvatten, slam och externt organiskt material kan innehålla smittämnen som kan spridas via 

luft. Undersökningar som genomförts av Stockholm vatten (2015) tyder på att risken för luftburen 

smitta utanför avloppsreningsverket är relativt låg eftersom koncentrationen av patogener i 

aerosolerna i utgående luftströmmar ofta är låg. Dessutom avdödas mikroorganismer med tiden och 

avståndet beroende på fuktighet, solljus och temperatur. 

9.6 Landskapsbild/Stadsbild 

Byggskede 

Landskaps- och stadsbilden i området domineras av närheten till havet och industribebyggelse av 

varierad höjd. Under byggskedet kommer vyn över Sjölunda ARV från Spillepengsområdet även 

inkludera olika typer av byggmaskiner. 

Driftskede 

Den ombyggda anläggningens utformning kommer höjdmässigt inte att skilja sig från befintlig 

anläggning i någon större utsträckning. En vy över byggnader inom nuvarande Sjölunda ARV i 

förhållande till byggnadshöjder för kringliggande industriverksamhet visas i Figur 26, medan vyer 

över preliminär framtida utformning för respektive utbyggnadsförslag visas i Figur 27. Byggnaders 

och processdelars arkitektoniska utformning planeras följa samma principer som i den nyligen 

färdigställda inloppsbyggnaden. 

Vidare utredning gällande anläggningens framtida utformning kommer att redovisas i MKB:n. 
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Figur 26. Vy över byggnader inom nuvarande Sjölunda ARV (markerad med röd ring) med kringliggande områden. 
 

 

Figur 27. a) Preliminär vy över tillkommande anläggningsdelar efter ombyggnad för processförslag MBR. b) Preliminär vy 
över tillkommande anläggningsdelar efter ombyggnad för processförslag AGS. 

9.7 Kulturmiljö 

En marinarkeologisk utredning utfördes av WSP under våren 2021 i området för den planerade 
sjöledningen. Inga lämningar påträffades som förmodas få fornlämningsstatus.  
 
Sjölundas ARVs verksamhetsområde utgörs av ett område där den tidigare havsbottnen fyllts upp i 
omgångar från tidigt 1950-tal till sent 1970-tal och rymmer inga kända fornlämningar. 
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9.8 Naturmiljö 

Inom Sjölundas verksamhetsområde finns inga skyddsvärda naturmiljöer. Närliggande skyddsvärda 

naturmiljöer utgörs framförallt av naturreservat och Natura 2000-områden i Lommabukten, se  

Figur 6.  

Byggskede 

Risk för påverkan på naturreservat bedöms framför allt kunna uppstå genom grumling i samband 

med anläggande av nya utloppsledningar och eventuellt vid anläggande av nödavlopp från 

avloppsreningsverket. Vidare utreds om och på vilket sätt avloppsreningsverkets befintliga 

utloppsledningar eventuellt ska avlägsnas samt grumling i samband med sådan åtgärd.  

Påverkan och effekter på naturreservaten som följd av ovanstående ledningsarbeten redovisas i 

MKB:n.  

Driftskede 

Påverkan på naturreservaten från utsläpp av renat avloppsvatten i nuvarande och alternativa 

utsläppspunkter utreds i pågående recipientutredning och resultaten kommer att redovisas i MKB:n. 

9.9  Rekreation och friluftsliv 

Byggskede 

Under byggskedet kan verksamheten komma att påverka upplevelser i Spillepengens 

rekreationsområde och för dem som bedriver fritidsfiske vid Sege ås mynning. Påverkan kan 

framförallt ske genom buller, men eventuellt kan även luktstörningar förekomma under begränsade 

perioder, som till exempel vid omställning av rötkamrarna, se avsnitt 9.5. Inga fysiska intrång eller 

åtgärder som påverkar tillgängligheten planeras. 

Vidare finns risk för bräddningar vid tillfälliga omkopplingar, se 9.2. Riskerna kommer att utredas och 

åtgärder planeras för att hålla risken inom en acceptabel nivå och reducera eventuell miljöpåverkan. 

I pågående recipientutredning utreds även påverkan av bakterier och andra patogener på badplatser 

som ingår i modelleringen. 

Driftskede 

Under driftskedet kan verksamheten påverka upplevelser i Spillepengens rekreationsområde eller för 

dem som bedriver fritidsfiske vid Sege ås mynning genom buller eller lukt. Varken buller eller lukt 

bedöms dock öka vid den framtida verksamheten och inga klagomål har inkommit för befintlig 

verksamhet. 

 

9.10  Riksintressen 

Byggskede 

Hamn och farled 

Påverkan på sjöfarten kan behöva beaktas vid förlängning av utloppsledningarna från Sjölunda. 

Eventuell påverkan kommer att utredas och redovisas i tillståndsansökan. 
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Även järnvägsspåren som löper genom Norra hamnen-området omfattas av riksintresset Malmö 

hamn. Eventuell påverkan på järnvägstrafiken under byggskedet kommer utredas och presenteras i 

tillståndsansökan. 

Högexploaterad kust  

Sjölunda ARV ligger i ett redan exploaterat område inom Malmö och utbyggnaden bedöms därför 

inte skada riksintresset. 

Fiske 

Avståndet till de två områdena utpekade som riksintressen för fiske är relativt långt och därmed 

bedöms de inte påverkas direkt av utbyggnaden (Figur 11). Eventuell påverkan vid anläggande av 

utloppsledningarna kommer att utredas och redovisas i MKB:n. 

Driftskede 

Hamn och farled  

Då Sjölunda har varit lokaliserat på nuvarande plats under en längre tid och inte avser ta någon mer 

havsnära mark i anspråk vid planerad verksamhet bedöms inte riksintresset för kommunikation 

påtagligt försvåras. 

Högexploaterad kust  

Då Sjölunda har varit lokaliserat på nuvarande plats under en längre tid och inte avser ta någon mer 

havsnära mark i anspråk vid planerad verksamhet bedöms utbyggnaden inte försvåra riksintresset för 

högexploaterad kust. 

Fiske 

Avståndet till detta område är så långt att det inte bedöms påverkas av utsläppen från vare sig 

nuvarande eller framtida Sjölunda (Figur 11).  

9.11  Områdesskydd och artskydd 

Byggskede 

Eventuell påverkan på skyddade områden och arter i Lommabukten vid anläggande av 

utloppsledningarna. 

Driftskede  

Eventuell påverkan på skyddade områden och arter utreds i pågående recipientutredning och 

kommer att redovisas i MKB:n. 

9.12  Boendemiljö 

Byggskede 

Närmaste bostäder ligger på omkring 1 km avstånd från Sjölunda ARV och deras lokalisering i 

förhållande till avloppsreningsverket visas i Figur 14. Eventuell påverkan på boendemiljö bedöms 

framförallt kunna orsakas av buller från ombyggnaden och trafik, se beskrivning under avsnitt 9.4. 

Med ett långt avstånd kommer rivningens bidrag till bakgrundsbullret vara mycket begränsat.  

En fördjupad utredning av påverkan på boendemiljö under byggskedet upprepning och kommer att 

redovisas i MKB:n. 
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Driftskede 

Påverkan på boendemiljön kan framförallt uppstå från verksamhetsbuller, trafik och lukt. För 

nuvarande verksamhet har inga klagomål gällande lukt eller buller inkommit och nivåerna bedöms 

inte öka nämnvärt i den framtida verksamheten, se beskrivningar under avsnitt 9.3, 9.4 respektive 

9.5. 

Påverkan på omgivningen under driftskedet kommer att utredas närmare och redovisas i MKB:n. 

9.13  Kommunala planer och angränsande projekt 

Utredning kring påverkan på gällande kommunala planer och behov av ändringar samt upprättande 

av nya planer pågår och kommer att redovisas i MKB:n. 

9.14  Resurshushållning 

Byggskede 

Kemiska produkter och tillsatser kommer att behövas i byggskedet. Miljöpåverkan från dessa under 

byggfasen kan förebyggas genom bra produktval. 

Produktvalsprincipen i miljöbalken kommer att tillämpas vid användning av kemiska produkter.  

Uppskattade mängder av olika byggmaterial presenteras nedan i Tabell 12.  

Tabell 12. Beräknade mängder av olika byggmaterial. 

Parameter  Mängd 

Ny betong (inkl prefab) (m3) 54 300 

Nytt stål (inkl armering) (ton) 8 500 

Nya massor (m3) 25 000 

Ny asfalt (m3) 33 000 

 

Byggfasen innebär en stor energianvändning, både direkt och indirekt. Energianvändningen under 

byggtiden kommer att utredas i samband med produktionsplaneringen. 

Driftskede 

Näringsämnen 

Avloppsslam innehåller växtnäringsämnen, såväl makronäringsämnen som fosfor och kväve som 

mikronäringsämnen som molybden, krom, zink med mera. Fosfor är en ändlig naturresurs och 

fosforn i slam som används på jordbruksmark kan ersätta fosfor i importerad mineralgödsel. 

Mängden kväve i avloppsslam är däremot liten i förhållande till odlade grödors kvävebehov. VA SYDs 

slamstrategi anger att slam ska fortsätta spridas på åkermark så länge det är möjligt för att bidra till 

återföring av näringsämnen. 
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Energi 

Avloppsreningsverket tillförs energi i form av elektricitet som används till pumpar och annan 

maskinell utrustning, samt värme för att värma lokaler och rötkammare. Värmen tillförs främst i form 

av fjärrvärme. Energirik rågas, som innehåller metan, produceras genom rötning av slam. 

Huvuddelen av den producerade biogasen uppgraderas och gasen injiceras i stadens gasnät för bland 

annat fordonsgasanvändning. En del av den producerade biogasen kan även komma att användas till 

värme som används på verket. 

Energiförbrukningen för rening av avloppsvattnet kommer att öka med ökad belastning till Sjölunda 

ARV, samtidigt kommer den totala biogasproduktionen att öka och i utredningen av framtida 

reningsprocess kommer åtgärder för att minska energianvändningen att prioriteras.  

Avloppsvatten innehåller värmeenergi, vilken utvinns av E.ON ur det behandlade avloppsvattnet innan 

det släpps ut till recipienten. 

Beräkning av energiförbrukning i processförslagen och åtgärder för att minska energianvändningen 

pågår och kommer att redovisa i MKB:n. 

Dricksvatten 

Dricksvattenförbrukningen kommer att begränsas i den framtida anläggningen genom att ersätta 

dricksvattenanvändningen i reningsprocessen med användning av renat avloppsvatten. Renat 

avloppsvatten kommer att kunna användas i alla processdelar, även de delarna som kräver hög 

reningsgrad gällande vattenkvalitet. 

Den dricksvattenförbrukning som kommer att kvarstå är framförallt för personalbehov. 

9.15  Avfall 

Byggskede 

Under rivnings- och byggnationsarbetet uppstår en hel del avfall, bland annat farligt avfall, trä, skrot, 

metall, brännbart och betong. Farligt avfall sorteras i containers och tas om hand direkt för vidare 

transport till godkänd mottagare. Hantering av allt avfall som uppstår kommer att ske enligt 

branschnorm för avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn; Sveriges byggindustriers 

”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”, basnivå (f.d. Kretsloppsrådet 

riktlinjer). I Sverige har det sedan några år tillbaka lagstiftats att alla ska arbeta aktivt för att minska 

avfallsmängden via avfallstrappan. Avfallstrappan är i grunden ett EU-direktiv som styr hur avfall ska 

hanteras inom EU. VA SYD kommer att sträva efter att rivningsmaterialet i möjligaste mån ska 

återvinnas och att deponi ska minimeras. 

Spridning av farliga ämnen bedöms preliminärt ej utgöra en risk. Vid rivning saneras byggnader och 

farliga ämnen sorteras i containers och tas om hand direkt för vidare transport till godkänd 

mottagare. Det pågår utredning vad gäller föroreningar av utloppsledningen. 

I Tabell 13 presenteras de mängder avfall som uppskattas att uppstå under byggskedet. Beräknade 

mängder avfall är i stora drag likvärdiga för de båda utbyggnadskoncepten som utreds.  
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Tabell 13. Preliminära beräknade mängder avfall som uppstår under byggfasen. 

Parameter  Mängd 

Riven betong (krossad volym)2 (m3) 41 000 

Rivet stål (inkl armering) (ton) 4 300 

Riven Prefab3 (m3) 400 

Schaktmassor3 (m3) 126 000 

Muddermassor3 (m³) 75 000 

Riven asfalt2 (ton) 2 000 

Rivna murade konstruktioner3  (m3) 100  

 

Driftskede  

Icke farligt avfall  

Allt avfall som uppstår sorteras och hämtas av avfallsentreprenör som har de tillstånd som krävs 

enligt avfallsförordningen.  

De avfallsslag som uppstår i reningsprocessen är gallerrens och sand från grovreningen. Mängden 

sand och grovrens bedöms öka i ungefär samma takt som antalet anslutna, de uppskattade 

mängderna kan ses i Tabell 14. Ett nytt inlopp med nya rensgaller och sandfång med tillhörande rens- 

och sandhantering togs i drift under 2020. Det nya inloppet förväntas ge ökad avskiljning av rens och 

sand, vilket kan innebära att de redovisade siffror som har sin utgångspunkt i det gamla 

grovreningssteget är underskattade. 

Nuvarande slamproduktion som ett medelvärde under perioden 2015 – 2019 motsvarade ca 26 600 

ton/år. En utbyggnad av Sjölunda förväntas öka den totala slamproduktionen, däremot förväntas den 

specifika slamproduktionen per personekvivalent minska på grund av ny processutformning. 

Tabell 14. Avfallsmängder från Sjölunda ARV som ett medelvärde för perioden 2015 – 2019 samt uppskattad framtida 
mängd gallerrens och sand. 

Avfallsslag Nuläge (2015 -2019) 
ton/år 

Prognos (2045) 
ton/år 

Avvattnat avloppsslam 26 600 52 200 

Grovrens 450 1 000 

Sand 80 400 

 

Utöver sand, grovrens och avvattnat avloppsslam uppkommer annat avfall i verksamheten. 

Källsortering av övrigt icke farligt avfall kommer bedrivas vid Nya Sjölunda ARV. Avfallet kommer att 

sorteras i brännbart avfall, wellpapp, pappersförpackningar, elektronikavfall, plastförpackningar, glas, 

matavfall och restavfall. Dessutom kommer källsortering av kablar, rostfritt, skrot, kontorsavfall och 

hushållsavfall ske. 

 
2 Material som lämnar arbetsplatsen. 
3 Material som återanvänds inom projektet, till exempel krossad riven betong och asfalt som återanvänds som 
vägbyggnadsmaterial och fyllning. 
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Allt avfall som uppstår i verksamheten kommer att tas hand om av avfallsentreprenör som har de 

tillstånd som krävs enligt avfallsförordningen. 

Farligt avfall 

Farligt avfall från verksamheten kommer att hanteras enligt framtagna rutiner. Det kommer att 

finnas uppsamlingsfat för spillolja och lösningsmedel placerade strategiskt i anläggningen. Det 

kommer även att finns miljöskåp där insamling sker av kvicksilver, lysrör, sprayflaskor, syror, 

batterier, färgavfall, oljeavfall, med mera. Sjölunda ARV kommer att rapportera farligt avfall enligt 

gällande krav. 

10 Fortsatt arbete 
En vidare bedömning om verksamheten främjar eller motverka miljökvalitetsmålen kommer göras i 

MKB-arbetet. I det fortsatta arbetet kommer b la följande att genomföras/färdigställas: 

 Riskanalyser och planering av åtgärder för riskhantering och säkerhet 

 Fördjupade utredningar av omgivningspåverkan, däribland recipientutredning 

 Principförslag för reningsprocessen och resursförbrukning 

Slutlig utformning av avloppsreningsverket och detaljprojektering kommer ske i kommande 

projekteringsfaser. I dessa kommer byggnadsverkens slutliga läge, höjder och omfattning fastställas. I 

projekteringsfasen skall tekniska beskrivningar, dimensioneringsparametrar, ritningar mm tas fram 

enligt AMA och Eurocode. 

Innan byggarbeten kan påbörjas ska bland annat följande utföras, arbetet delas in i två katogerier 1) 

omfattar arbete som inkluderas i kommande tillståndsansökan och 2) avser kompleterande arbete 

som tillkommer inför byggsstadie. 

1) Inför tillstånds ansökan: 

 Strategi för masshantering 

 Kompletterande marina undersökningar för muddring och anläggande av utloppsledningar 

 Framtagande av systemhandling 

 Kartering och verifiering av rör och ledningar i mark 

2) Projektering: 

 Fastställande av entreprenadform och därefter upphandling av detaljprojektering 

 Framtagande av egenkontrollprogram 

 Framtagande av bygghandling (detaljprojektering) 

 Geoteknisk undersökning för respektive byggnadsverk inkluderande geohydrologisk 

undersökning 

 Kompletterande provtagning i mark med avseende på föroreningar 

 Inventering av byggnader med avseende på farliga ämnen inför rivning  
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1 Läsanvisning
Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag för delprojekt Malmö avloppstunnel (MAT).

Samrådsunderlaget är en bilaga till projekt HARs samrådsunderlag Tillstånd Samrådsunderlag enligt

Miljöbalken, 2021-06-24.

För beskrivning av projekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skånes (projekt HAR) planerade

verksamhet i sin helhet, bakgrund, övergripande förväntad omgivningspåverkan, vad ansökan

omfattar, avgränsningar, samråd och preliminärt innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning

hänvisas till samlingsdokumentet.

2 Sammanfattning
Föreliggande samrådsunderlag avser enbart delprojekt MAT, det vill säga anläggning av en ny

avloppstunnel på ca 5,6 kilometer, två anslutande mikrotunnlar på totalt ca 2,4 kilometer samt en

pumpstation i centrala Malmö, se figur 1. Mikrotunnlarna ansluts till befintligt avloppsledningsnät via

schakten. Vid Sjölunda pumpstation kommer avloppsvattnet från Överföring Lund – Malmö (ÖLM),

ihop med avloppsvatten från den nya avloppstunneln i Malmö (MAT), att pumpas in till Malmö; Nya

Sjölunda.

Figur 1 Föreslagen anläggning med huvudtunnel från Turbinen i väster till Sjölunda avloppsreningsverk i öster. Mikrotunnlar
från Spillepengen till Sjölunda och från Värnhem via Rosendal till Skruvgatan.

Tunnelanläggningen ska innebära en på lång sikt säker transport av avloppsvatten från staden till

Sjölunda avloppsreningsverk. Målet är att anläggningen ska ha en teknisk livslängd (betong) på 100

år.

Planering och projektering av anläggningen pågår, fortfarande är många detaljer olösta och exakt

placering av schakter är ännu inte fastställda. Förväntad byggtid är ca tre år och planerad byggstart är

år 2024.
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3 Samrådskrets
För delprojekt MAT har följande faktorer beaktats vid utarbetning av samrådskretsen:

Linjedragning av huvudtunnel samt två mikrotunnlar: Huvudtunnelns sträckning från

Turbinen till Sjölunda, mikrotunnlarnas sträckning mot Spillepengen respektive mot

Värnhem.

Schaktplacering: Sju schakter längs huvudtunneln (S01 Sjölunda, S10 Flintrännegatan, S11

Kosterögatan, S12 Skruvgatan, S13 Frihamnsallén, S14 Carlsgatan och S15 Turbinen) och fyra

schakter längs mikrotunnlar (S20 Borrgatan, S21 Spillepengen, S17 Rosendal och S16

Värnhemstorget).

Influensområde för bullerpåverkan: Bullerpåverkan förutsätts förekomma från vardera

schakten.

Influensområde för vibrations- och stomljudspåverkan: Vibrations- och stomljudspåverkan

förutsätts förekomma från vardera schakten och tunneln.

Influensområde för grundvattenpåverkan: Grundvattenpåverkan förutsätts förekomma runt

varje schakt då schaktning delvis måste ske i torrhet, vilket erfordrar länshållning kring

schakten. Vid beräkning av influensområdena har ”Worst Case scenario” för inläckande flöde

räknats fram utifrån tillgängligt material. Därefter har influensområden tagits fram för 70 %

reduktion av vattenflödet. Det influensområde som då räknats fram har redovisats. För två

schakter, vid S14 Carlsgatan samt S16 Värnhemstorget, har denna reduktion inte ansetts

tillräcklig på grund av områdets känslighet för grundvattensänkningar, så där har 90 %

reduktion av flödet använts för beräkning av influensområde.

Influensområde för Malmö avloppstunnel redovisas i figur 2.
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Figur 2 Influensområde för samråd Malmö avloppstunnel.

4 Områdesbeskrivning
I föreliggande avsnitt beskrivs närliggande omgivning och rådande miljöförhållanden i nuläget på en

översiktlig nivå. Relevanta aspekter kommer att beskrivas mer utförligt i kommande MKB.
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4.1 Nuvarande ledningsnät

Avloppsvattnet inom Malmö stad leds i huvudsak norrut mot hamnområdet. Därifrån pumpas

vattnet vidare till Sjölunda avloppsreningsverk via tre större pumpstationer (Turbinen, Rosendal och

Spillepengen) samt ett antal mindre pumpstationer i hamnområdet. Sjölunda avloppsreningsverk

behandlar även avloppsvatten från hela eller delar av kranskommunerna Burlöv, Lomma och

Staffanstorps kommun (VA SYD, 2018).

I centrala Malmö utgörs huvuddelen av avloppsnätet av ett kombinerat system med gemensamma

ledningar för spill- och dagvatten. I stadens ytterområden finns så kallade duplikatsystem med skilda

ledningar för spill- och dagvatten (VA SYD, 2018).

Tryckavloppssystem och ledningar

Malmös nuvarande centrala tryckavloppssystem går från Tekniska museet till Norra hamnen och

Sjölunda avloppsreningsverk. Systemet utgörs av totalt åtta pumpstationer, varav Turbinen, Rosendal

och Spillepengen är de största, och 19 km ledningar till avloppsreningsverket. Systemets principiella

uppbyggnad visas i figur 3. Systemet byggdes ut senast under 1950- och 60-talet då pumpstationerna

kopplades ihop med Sjölunda avloppsreningsverk (VA SYD, 2018).

Tryckavloppssystemet har i nuläget kapacitet att pumpa ungefär åtta kubikmeter per sekund till

avloppsreningsverket. Vid större regn avlastas systemet genom bräddning till recipient vid respektive

pumpstation. Sjölunda avloppsreningsverk har kapacitet att hantera maximalt 4,4 kubikmeter per

sekund för fullständig rening. Vid större flöden måste avloppsvatten utjämnas eller förbiledas olika

reningssteg (VA SYD, 2018).

Tryckavloppssystemet är svåråtkomligt för underhåll och tillsyn, och dess läge i staden utgör en

säkerhetsrisk då driftstörningar snabbt kan ge betydande konsekvenser för järnväg, bebyggelse och

vattenmiljö. Under de senaste 20 åren har incidenter inträffat efter driftstörningar i

tryckavloppssystemet, ofta med höga skadekostnader, olägenheter för människors hälsa och

störningar av samhällsviktiga funktioner som följd (VA SYD, 2018).

Ledningssystemet mellan pumpstationerna och Sjölunda avloppsreningsverk utgörs i princip av tre

större ledningar, till största del belägna horisontellt med botten i höjd med havets nivå (VA SYD,

2018).

432 ( 1317 )



Dokumentnummer: -

Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 8 av 42

Figur 3. Översikt av Malmö tryckavloppssystem med Sjölunda avloppsreningsverk, de tre stora pumpstationerna namngivna
samt de mindre pumpstationerna benämnda P1-P5.

Malmös tryckavloppssystem har med tiden utvecklats till ett komplext system av varierande ålder,

funktion och kvalitet. Ett antal uttjänta ledningar har under senare år identifierats i systemet (VA

SYD, 2018).

Pumpstationer

Vattenflödet till de stora pumpstationerna kommer både från det kombinerade avloppssystemet och

från separerade spillvattennät i åtskilda ledningssystem. De tre större pumpstationerna Turbinen,

Rosendal och Spillepengen tar tillsammans emot och pumpar vidare omkring 85 procent av det totala

avloppsvattenflödet till Sjölunda. Tabell 1 visar kapacitet för de pumpstationer som tar emot

kombinerat avloppsvatten. Vid stora regnmängder finns ett betydande behov av bräddning, då

flödesbelastningen kraftigt överstiger pumpkapaciteten vid samtliga stationer (VA SYD, 2018).

Tabell 1. Pumpstationer anslutna till tryckavloppsnätet.

Pumpstation Kapacitet m3/s

Turbinen 2,5

Rosendal 2,5

Spillepengen 1,5

Hamnen P4 och P5 Ca 0,5
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4.2 Kommunala planer och angränsande projekt

Malmö stad har upprättat ett antal kommunala planer och program för stadsutvecklingen, varav ett

antal bedöms ha koppling till projektet. Malmö stads gällande översiktsplan antogs den 31 maj 2018.

Inom utredningsområdet finns även så kallade fördjupade översiktsplaner (FÖP), det vill säga mer

detaljerade översiktsplaner. Följande FÖP är aktuella:

FÖP Nyhamn (2019)

FÖP Södra Kirseberg, Östervärn (2020)

Delar av utredningsområdet ligger inom utbyggnadsstrategiska områden, samtliga blandad

stadsbebyggelse i olika etapper:

Varvsstaden Citadellsfogen

Nyhamnen V

Nyhamnen NÖ

Östervärn

Utöver ovan nämnda planer finns ett flertal antagna detaljplaner i anslutning till avloppstunnelns

planerade sträckning och schakt. Sammantaget medger planerna en omvandling av stadens

industriområden, expansion av bostadsbebyggelsen samt förtätning av befintliga bostadsområden

vilket innebär ett ökat behov av större kapacitet i ledningsnätet.

Övriga planer och program som bedöms relevanta för delprojekt MAT är bland annat:

Malmös vatten (2017) är ett kunskaps- och planeringsunderlag till Malmös

översiktsplanering. Skriften beskriver planeringsförutsättningar för bland annat hav och kust,

ytvatten, avloppsvattenhantering och klimatanpassningsåtgärder.

Dagvattenplan för Malmö (2018) bygger på de strategier för dagvatten som anges i

kommunens översiktsplan. Dagvattenhanteringen ska bland annat utformas så att spridning

av föroreningar till recipienten minimeras.

Program för Malmös kanalrum, antaget av Tekniska nämnden 2014, visar möjligheter att

bättre tillvarata och utveckla kanalen och dess omgivning som identitetsskapande element

och som rum för utevistelse och rekreation.

4.3 Geologi

Området som berörs av de planerade tunnelsträckningarna består till största del av utfylld mark, där

fyllnadsmassorna domineras av lermorän. Terrängen är plan och marknivån ligger mellan två och sex

m.ö.h (RH2000). Under fyllnadsmassorna finns ett cirka två meter djupt lager av havssediment, som

fyller ut svackor i havsbottnen. Därunder ligger huvudsakligen lermorän, som vid Malmö C har en

tjocklek mellan tre och fyra meter och vid Sjölunda omkring åtta meter (Sweco, 2008). En översikt av

jordarter i utredningsområdet visas i figur 4.
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Figur 4 Översiktlig jordartskarta. Planerad anläggning, tunnel med anslutningar, framgår av röd linje (SGU jordartskarta).
@lantmäteriet, Geodatasamverkan

Berggrundens övre del består av kalksten (se figur 5), där den översta delen utgörs av

köpenhamnskalksten, som vilar på bryozokalksten och därunder vidtar skrivkrita. Enligt bedömning

utgör köpenhamnskalksten ytberggrund för tunnelsträckningen. Vid området runt Turbinen minskar

mäktigheten av köpenhamnskalksten mot Slottsparken där bryozokalksten är ytbergart.

Köpenhamnskalkstenen består av horisontella lager rika på flinta. De övre delarna är uppspruckna

och därmed vattenförande. Bryozokalkstenen har lägre flinthalt och betydligt tunnare dellager som

innehåller leriga skikt. Den är anrikad på bryozorester som härstammar från nederoderade

revbildningar.
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Figur 5. Principiell lagerföljd i området samt de geologiska lagrens egenskaper översiktligt inom utredningsområdet för
anläggning/ tunnelsträckning. Översta delen av berggrunden utgörs av köpenhamnskalksten, som vilar på bryozokalksten
och därunder vidtar skrivkrita (@copyright (Sweco, 2008))

4.4 Hydrogeologi

Grundvattenytan varierar med årstiderna och är som högst vid nederbördsrika tillfällen under hösten

och snösmältning under våren. Lokalt avgörs nivån också av jordlagrens kontakt med kanalerna och

hamnbassängen. Mätningar i området runt Malmö C visar grundvattennivåer som normalt ligger

någon eller ett par decimeter över Öresunds medelvattennivå med en variation inom +/- 0,3 meter.

Grundvattnet i kalkberget utgör ett så kallat slutet grundvattenmagasin där den övre tätande

formationen utgörs av jordlagren, främst lermorän, och den nedre av kritkalksten på ca 90 meters

djup. Vattenföringen skiljer sig markant mellan köpenhamns- och bryozokalksten, varför kalkstenen

zonindelats med avseende på de vattenförande egenskaperna.

4.5 Vattenförekomster

Avloppstunneln planeras att lokaliseras inom huvudavrinningsområdet mellan Nybroån och Sege å,

som rinner mot Malmö hamnområde (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Inom tunnelns

närområde finns åtta vattenförekomster redovisade i Vatteninformationssystem Sverige
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(Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Av dessa är det en grundvattenförekomst och sju

ytvattenförekomster (se tabell 2 och figur 6).

Tabell 2 Aktuella vattenförekomster i ledningens närområde (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). ID-numret hänvisar
till figur 5.

ID Namn EU_CD[1] MS_CD1 Typ av vatten

1 SV Skånes kalkstenar SE615989-133409 WA69177643 Grundvatten

2 Lommabukten SE554040-125750 WA81342479 Kustvatten

3 Malmö hamnområde SE553757-130820 WA27428567 Kustvatten

4 Sege å: Havet-
Torrebergabäcken

SE616871-132975 WA76525489 Vattendrag

5 Pildammarna NW616584-132284 WA34784906 Sjöar

6 - NW616933-132300 WA51283124 Sjöar

7* - NW617073-132393 WA13785361 Sjöar

8* - NW617034-132472 WA36147147 Sjöar
[1] EU_CD står för European code och är ett ID-nummer för vattenförekomster. Numera används MS_CD som

står för Member State code. WA i början av koden står för Water. *delar av 7 och 8 utgör inte längre sjöar utan

är utfyllda av Malmö stad.

Figur 6 Vattenförekomster redovisade i VISS (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Numreringen hänvisar till tabell 2.

4.5.1 Grundvatten

Närmaste grundvattenförekomst är SV Skåne kalkstenar, en sedimentär bergart som sträcker sig över

hela området. Det är ett grundvattenmagasin som används för dricksvattenförsörjning

(Vatteninformationssystem Sverige, 2021).

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Tabell 3 visar fastställda miljökvalitetsnormer för berörd grundvattenförekomst.

Tabell 3 Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomst (Vatteninformationssystem Sverige, 2021).

Namn MS_CD Kvantitativ
status

Kvalitativ status Bedömd
uttagsmöjlighet

SV Skånes
kalkstenar

WA69177643 God God 60 000 - 200 000 l/h

4.5.2 Ytvatten

De ytvattenförekomster som förekommer i området och utgör recipient är två kustområden (se

avsnitt 4.5.3 Havsmiljö nedan) och fyra sjöar/dammar. Delar av WA13785361 och WA36147147

utgör dock inte längre sjöar utan är utfyllda av Malmö stad. Ytvattenförekomsten Pildammarna i

Pildammsparken ingår i Nybroån-Sege ås kustområde.

Det finns skyddsområden enligt vattenförvaltningsförordningen i form av avloppskänsliga vatten i

inland (SELK001). Tabell 4 visar fastställda miljökvalitetsnormer för de berörda

ytvattenförekomsterna.

Tabell 4 Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). *delar av WA13785361
och WA36147147 utgör inte längre sjöar utan är utfyllda av Malmö stad.

Namn MS_CD Ekologisk status Kemisk
status

Tillkomst/Härkomst

Pildammarna WA34784906 Ej klassad Ej klassad Ej klassad

- WA51283124 Ej klassad Ej klassad Ej klassad

- WA13785361* Ej klassad Ej klassad Ej klassad

- WA36147147* Ej klassad Ej klassad Ej klassad

4.5.3 Havsmiljö

Södra mellersta Öresunds kustvatten (WA98886056) sträcker sig från Gipsön utanför Landskrona i

norr till Bunkeflo söder om Malmö. Området inkluderar bl.a. Lundåkrabukten och djupet är mellan

tre och 20 meter. Strömmarna i sundet domineras av en norrgående ytström med bräckt vatten från

Östersjön. Från Nordsjön och genom Kattegatt trycks salt, tungt bottenvatten ner i Öresunds

djupområden (Vatteninformationssystem Sverige, 2021). Det finns även fler skyddsområden enligt

vattenförvaltningsförordningen i form av avloppskänsliga vatten vid kust (SECA002), samt

nitratkänsliga områden (SENi1) enligt nitratdirektivet 91/676/EEG. Havsvattenförekomster som

omfattas av MKN redovisas i tabell 5.

Tabell 5 Miljökvalitetsnormer för havsvattenförekomster (Vatteninformationssystem Sverige, 2021).

Namn MS_CD Ekologisk status Kemisk
status

Tillkomst/Härkomst

Malmö
hamnområde

WA27428567 Måttlig Uppnår ej
god

Naturlig

Sege å: Havet-
Torrebergabäcken

WA76525489 Otillfredsställande Uppnår ej
god

Naturlig

[1] EU_CD står för European code och är ett ID-nummer för vattenförekomster. Numer används MS_CD som

står för Member State code. WA i början av koden står för Water.
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4.6 Förorenade områden

Miljötekniska markundersökningar har utförts längs den planerade tunnelsträckningen, vilka

kombinerats med resultat från en översiktlig kartläggning med hjälp av bl.a. EBH-stödet (nationell

databas över potentiellt förorenade områden) och GeoAtlas, med fokus på verksamheter som skulle

kunna ge upphov till föroreningar på större djup. Vid S01 Sjölunda, S13 Frihamnsallén, S14

Carlsgatan, S20 Borrgatan och i anslutning till S21 förekommer riskklassade objekt upptagna i EBH-

portalen. Föroreningar har påträffats vid flera schaktlägen. Vid S11 Kosterögatan, S12 Skruvgatan,

S15 Turbinen, S16 Värnhemstorget och S17 Rosendal finns inga analysresultat än, men sannolikt

finns varierande föroreningshalter på platserna. I Rosendal har farligt avfall (FA) tidigare påträffats

(Ramböll, 2017).

Kompletterande miljötekniska markundersökningar pågår och resultaten kommer att redovisas i

MKB:n.

4.7 Trafik

Projektet kommer att generera transporter främst vid schakter och andra arbetsområden. Bärighet

beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka

fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. Inom utredningsområdet finns ett flertal över- och

underfarter, alla med bärighetsklass 1 (figur 7). Området trafikeras av såväl regional- som

stadslinjetrafik. Ett höjdhinder finns på Hornsgatan (max 3,4 meter) och ett vid Segevägen (max 3,8

meter). Större delen av schaktlinjen har färre än två körfält per riktning. I innerstaden är

hastighetsgränsen 40 km/h och i hamnområdet 50 km/h.

Figur 7. Över- och underfarter i utredningsområdet.
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I Malmö finns lokala trafikföreskrifter särskilt gällande tung trafik. Generellt finns tre olika miljözoner

(se figur 8), varav utredningsområdet berörs av två kategorier; miljözon klass 1 (grönt) och förbud för

tung trafik (rött).

I miljözon klass 1 får endast tunga bussar och tunga lastbilar föras […] om den första registreringen,

oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex åren, innevarande år oräknat (Förordning

2018:1562)1.

Inom den röda zonen föreligger förbud mot fordon längre än tolv meter. Kraven beskrivs i

trafikförordningen 2018:1562. Undantag finns för de brunmarkerade vägar som sammanfaller med

kollektivtrafikens rutt. Avsteg kan göras genom att söka tillstånd hos väghållaren, se 2018:1562 §23f.

Figur 8. Lokala trafikföreskrifter särskilt gällande tung trafik. Röd = förbud mot tung trafik längre än 12 meter, undantag
bruna sträckor. Grön = miljözon klass 1.

4.8 Landskapsbild/Stadsbild

Planerad tunnel sträcker sig genom de centrala delarna av Malmö, med planerade schakt på totalt

elva platser (figur 9). Dessa platser kommer att påverkas främst under byggtiden.

De karaktärsområden som identifierats är den täta staden, den infrastrukturpåverkade staden samt

verksamhetsområde/industriområde.

Karaktärsområde Den täta staden utgör en del av den täta staden, stenstaden, med flerbostadshus

som inte sällan har verksamheter i bottenvåningarna. Karaktärsområdet är befolkat och nyttjas

frekvent av stadens invånare. De schakt som är lokaliserade inom denna landskapskaraktär är S14,

S16 och S15.

Karaktärsområde Område påverkad av infrastruktur är idag påverkat av infrastruktur i form av

järnvägsspår eller högt trafikerade infartsleder. De schakt som är lokaliserade inom denna

landskapskaraktär är S17 och S12.

1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276
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Karaktärsområde Industriområde utgörs av industriområde i stort. Det finns områden som på sikt

kommer utvecklas till bostäder. De schakt som är lokaliserade inom denna landskapskaraktär är S01,

S21, S10, S11, S13 och S20.

Figur 9 Översikt över karaktärsområden och fokusområden. 1. Den täta staden 2. Område påverkad av infrastruktur 3.
Industriområde.

4.9 Kulturmiljö

Det område som berörs av tunnelförslaget utgörs idag till största delen av i havet utfylld

industrimark. Miljön domineras av hamnen med tillhörande infrastruktur och bebyggelse. Boplatser

från stenåldern har påträffats i hamnområdet, exempelvis i området kring Centralstationen.

Fyndplatser och boplatser finns registrerade i Spillepengen i områdets östra del vid schakten S20 och

S21 som dateras till äldre stenåldern och jägarstenåldern (tidsaxel visas i figur 10 nedan).

Fornlämningarna är här till största delen redan undersökta och borttagna, L1988:5466, L1988:6170,

L1988:5383, L1988:4874 och L1988:5518.
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Figur 10. Tidsaxel.

I utredningsområdet finns lämningar efter Malmös medeltida stad med stadslager L1988:5437 och

L1988:4871. I stadslagren påträffas kulturlager med fynd och konstruktioner från medeltid, 1500- och

1600-tal. Schakten S15 i väster samt S16 och S17 i söder berör fornlämningsområdet främst kopplat

till stadens försvar och hamn. Den medeltida försvarsanläggningen och borgen Malmöhus kan också

beröras som är en registrerad fornlämning (L1988:5381) och klassad som statligt byggnadsminne.

Inom utredningsområdet finns även två byggnadsminnen, Kommendanthuset och Centralposthuset

och ett flertal kulturvärden skyddade enligt skydds- eller områdesbestämmelser i den kommunala

detaljplanen. Det är särskilt rikt på kulturmiljöer inom och i anslutning till utredningsområdet västra

del (figur 11).

Figur 11 Kulturmiljöer inom och i anslutning till utredningsområdets västra del.
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Tunnelförslaget berör den norra delen av ett riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 §

miljöbalken; Malmö [M114] (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Området beskrivs närmare i avsnitt 4.12

Riksintressen.

Regionalt kulturmiljöprogram för Skåne län, framtaget av Länsstyrelsen Skåne, är ett regionalt

kunskapsunderlag över miljöer med någon form av kulturhistoriskt värde. Utredningsområdet berör

en utpekad särskilt värdefull kulturmiljö (Malmö-Limhamn) och fem utpekade kulturmiljöstråk;

Greviebanan Malmö-Ystad järnväg, Skånelinjen Per Albin-linjen, Södra stambanan, Kontinentalbanan

samt Landsvägen Malmö - Lund, första motorvägen i Sverige (Länsstyrelsen Skåne, 2021).

4.10 Naturmiljö

Naturvärdesinventering har utförts i syfte att identifiera och beskriva eventuella skyddade arter som

förekommer inom berörda områden, där schakter och arbetsytor kommer anläggas, se figur 12.

Offentligt tillgänglig information har inhämtats från Artdatabanken för områden inom en radie av

100 meter från planerade arbetsområden. Ett flertal observationer av naturvårdsarter har gjorts

inom dessa områden, varav majoriteten rör sig om fåglar och resterande del om kärlväxter och

insekter. Resultatet av naturvärdesinventeringen kommer att redovisas mer utförligt i kommande

MKB.

Figur 12 Arbetsområdenas geografiska förhållande till närmsta skyddade områden.

Planerat arbetsområde vid S01 Sjölunda utgörs främst av störda miljöer i form av vägar, parkeringar,

järnvägsspår, en uppställningsplats för containrar, ett område med stor del exponerad jord samt ett
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antal busk- och trädklädda områden. Utmed arbetsområdets norra sida löper ett dike som ansluter

till en mindre damm strax väster om arbetsområdet. Inom arbetsområdet identifierades och

avgränsades fem naturvärdesobjekt (NVO 1, 2 och 3).

Buskarna och träden erbjuder även ett flertal fågelarter lämpliga häckningsmiljöer i nära anslutning

till de goda födosöksområden som den öppna marken inom NVO 1 och buskmarkerna i sig erbjuder.

Även den invasiva arten kanadensiskt gullris växer inom två relativt väl avgränsade platser.

S21 Spillepengen utgörs av vägar, bebyggelse, parkeringar, vattendrag samt ruderat- och

industrimark. Ett naturvärdesobjekt identifierades (NVO 4 – Visst naturvärde).

S15 Turbinen utgörs av vägar, bebyggelse, parkeringar, grönytor, parkmark och Turbinkanalen.

Området utmed Turbinkanalen bedömdes genom sin funktion som grön och blå korridor mellan

Öresund och staden hålla Naturvärdesklass 3 (NVO 5 – Påtagligt naturvärde).

Vid S12 Skruvgatan, S16 Värnhemstorget och S17 Rosendal finns ett antal alléer som kan omfattas av

det generella biotopskyddet.

I området kring Norra hamnen förekommer ett flertal olika sjöfågelarter, liksom bland annat

snösparv, lappsparv och berglärka. Under höst och vår rastar tättingar av många arter i området och

utanför hamnen förekommer ett antal olika alkor, bl. a. lunnefågel, och man har även observerat

bl.a. mindre albatross, grålira, rördrom, tärnmås, blåhake, ortolan- och dvärgsparv (Bengtsson, u.d.).

4.11 Rekreation och friluftsliv

Inom Malmö kommun finns ett antal områden för rekreation och friluftsliv, bland annat Slottsparken,

Ribersborgsstranden och Pildammarna. S15 Turbinen är preliminärt lokaliserad i närheten av

Slottsparken och Ribersborg.

Slottsparken är en av Malmös större centrala parker på ca 21 hektar och har ett av de mest

uppskattade promenadstråken i staden (Malmö stad, 2020). Kanalen skiljer Slottsparken från

Kungsparken, med vilken den bildar ett sammanhängande parkområde. Ribersborgsstranden är

Malmös mest besökta strand, och sträcker sig ca 3 kilometer. Vid stranden finns möjlighet till

aktiviteter och rekreation i form av bland annat motionsspår och promenadstråk (Malmö stad, 2021).

Pildammarna var från början Malmös vattenreservoar, där pilar planterades för att förstärka

skyddsvallarna. Idag är Pildammsparken ett populärt grönområde för vuxna och barn, med

motionsmöjligheter (Malmö Stad, 2021).

Ruderatmarkerna kring Norra Hamnen är ett populärt mål för fågelskådare, med ett flertal olika

sjöfågelarter och alkor. (Bengtsson, u.d.).

4.12 Riksintressen

Flera riksintressanta områden finns inom Malmö kommun (se figur 13). Bland annat finns två

områden som är av riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap. 5 § miljöbalken; Utposten Kroken

(yrkesfiske) och Fångstområde torsk.

Malmö [M114] är riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det beskrivs som en

storstadsmiljö, residensstad och sjöfartsstad som i planstruktur och bebyggelse avspeglar sin historia

som en av Danmarks viktigaste städer under medeltid och 1500-tal, och efter år 1658 en av Sveriges
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viktigaste gränsstäder med starka befästningar. De delar som berörs av utredningsområdet är

Malmöhus norra del med Malmö museum, södra delen av Västra hamnen, Inre hamnen och

Skeppsbron samt del av stadsdelen Värnhem med Värnhemstorget.

Utöver det går tunnelns sträckning genom riksintressant område för högexploaterad kust enligt 4

kap. 8 § miljöbalken; Kustzonen.

Genom staden finns även ett antal riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken:

Riksintresse Hamn (Befintlig hamn, utvecklingsområde för hamn, oljeterminal och färjehamn)

Riksintresse Järnväg (Förbindelsespår till Malmö hamn och Citytunneln)

Riksintresse Väg (Väg E6.01 och Västkustvägen, som utgör anslutning till riksintresset Malmö

kombiterminal)

Riksintresse Sjöfart (befintlig farled i Malmö, kusttrafik, Flintrännan)

Figur 13 Områden av riksintresse inom Malmö.

4.13 Boendemiljö

Ett antal av schakten längs med tunnelsträckningen kommer att lokaliseras i närheten av samlad

bostadsbebyggelse. Det gäller främst S15 Turbinen, S14 Carlsgatan, S16 Värnhemstorget och S17

Rosendal.

S15 Turbinen ligger i stadsdelen Ribersborg, och omges av både närliggande bostadsbebyggelse,

Ribersborgsstranden och Slottsparken. Planerat schakt vid Turbinen ligger cirka 100 meter från

närmaste bostäder.
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S14 Carlsgatan är beläget vid Malmö centralstation i Inre hamnen, i närheten till Posthusplatsen, en

torgliknande öppen yta som breder ut sig framför det monumentala och tidstypiska

Centralposthuset. Området omges även av bostadsbebyggelse och företag. Närmaste bostad ligger

ca 50 meter från planerat schakt.

Värnhemstorget omges av bostäder, butiker och restauranger. Torget utgör en viktig trafikknutpunkt

i Malmö och där finns även en busstation varför boendemiljön i nuläget är påverkad av buller och

fordonsavgaser. Närmaste bostad ligger på ett avstånd om cirka 30 meter från planerat schakt.

S17 Rosendal ligger cirka 250 meter ifrån bostadsbebyggelse. Bebyggelsen i området utgörs främst av

bostäder och verksamheter. Boendemiljön påverkas av trafikstörningar ifrån Stockholmsvägen samt

järnvägen.

4.13.1 Luft

Internationellt sett har Malmö en god luftkvalitet och under de senaste årtiondena har luftkvaliteten

i Malmö blivit allt bättre. Det beror bland annat på färre industrier, bättre reningsteknik och ökad

katalysatoranvändning i bilar. De senaste åren har dock föroreningshalterna stagnerat. Det gäller

bland annat för kvävedioxid, marknära ozon och partiklar.

Idag samlas luftdata in från fem olika mätstationer i Malmö. Förutom svaveldioxid och partiklar mäts

bland annat kvävedioxid, ozon, kolmonoxid och kolväten kontinuerligt.

De luftföroreningar som är av intresse för projektet är främst kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Den huvudsakliga källan till kvävedioxid och partiklar är biltrafiken (Naturvårdsverket, 2019). För att

bedöma luftkvalitet används gränsvärden för miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt målvärden

som formulerats i miljökvalitetsmålet Frisk luft (Naturvårdsverket, 2020). En miljökvalitetsnorm

anger en viss lägsta acceptabla miljökvalitet, exempelvis avseende luft. De flesta normerna är så

kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska

eftersträvas. MKN baseras på krav i EU-direktivet och den av regeringen utfärdade

luftkvalitetsförordningen (2010:477) för utomhusluft (Naturvårdsverket, 2021).

År 2006 överskred halterna av kvävedioxid miljökvalitetsnormen på ungefär tio av Malmös gator.

Idag är halterna lägre och sedan 2015 har miljökvalitetsnormen inte överskridits på någon gata i

Malmö. Amiralsgatan, Bergsgatan, Södra Förstadsgatan, Nobelvägen och Hornsgatan är de gator i

Malmö som ligger närmast normen.

4.13.2 Buller

Förordningen för omgivningsbuller (SFS 2004:675) utgör en förlängning av det europeiska direktivet

2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormen för buller

enligt 5 kap. miljöbalken infördes år 2004 genom förordning (2004:675) om omgivningsbuller.

Den största källan till omgivningsbuller i Malmö är trafiken. Främst väg- men även järnvägstrafik.

Omgivningsbuller kan även härstamma från industrier och flygtrafik.

Antalet malmöbor utsatta för höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad har minskat sedan 2008.

En av anledningarna till detta är att hastigheterna sänkts i stora delar av kommunen från 50 km/tim

till 40 km/tim. Trots det har 106 000 malmöbor höga bullernivåer från vägtrafik vid sin bostad.

Dessutom har 9 500 malmöbor höga bullernivåer från järnväg vid sin bostad.
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5 Planerad anläggning
Föreliggande avsnitt består i stor del av preliminära beskrivningar. Utredningar kring tunnelns och

anläggningens utformning och lokalisering pågår och kommer redovisas mer utförligt i kommande

teknisk beskrivning och MKB.

5.1 Lokalisering

Den planerade huvudtunneln planeras gå mellan Turbinen och Nya Sjölunda avloppsreningsverk i

Malmö Stad. Till huvudtunneln ansluts två mikrotunnlar, en från Värnhemstorget till Skruvgatan och

en från Spillepengen till Sjölunda (se figur 14).

Figur 14 Föreslagen anläggning med huvudtunnel från Turbinen i väster till Sjölunda avloppsreningsverk i öster.
Mikrotunnlar från Spillepengen till Sjölunda och från Värnhem via Rosendal till Skruvgatan.

5.2 Beskrivning av planerad anläggning

Projektet syftar till att bygga och förlägga delar av avloppsledningsnätet i centrala Malmö till tunnlar,

20 – 25 meter under markytan.

Avloppstunnel (huvudtunnel) och mikrotunnlar

Den planerade huvudtunneln mellan Turbinen och Nya Sjölunda avloppsreningsverk blir ca 5,6

kilometer lång med en invändig diameter på 4,9 meter. Till huvudtunneln ansluts två mikrotunnlar på

ca 2,4 kilometer med en invändig diameter på mellan 1–4 meter. Tunnlarna ansluter till schakt och

schakterna till ledningsnätet.

Tunnelanläggningen ska innebära en på lång sikt säker transport av avloppsvatten från staden till Nya

Sjölunda avloppsreningsverk. Målet är att anläggningen ska ha en teknisk livslängd (betong) på 100

år. Avloppstunneln kommer med sin tekniska utformning och valda installationer medge en

kontinuerlig drift och samtidig underhållsservice. Huvudtunneln och anslutande mikrotunnlar ska

vara självrensande för att minimera drift- och underhållsbehovet.
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Vertikalschakten utmed huvudtunneln är placerade i närheten av de befintliga pumpstationerna i

hamnen (Carlsgatan, Frihamnsallén, Skruvgatan, Kosterögatan och Flintrännegatan).

Pumpstationerna Rosendal och Spillepengen, bräddavloppet vid Turbinen och utjämningsmagasinet i

Föreningsgatan ansluts till huvudtunneln via vertikalschakt och mikrotunnlar (Ramböll, 2017).

Mikrotunnlarna ansluts till befintligt avloppsledningsnät via schakten. Ett antal av schakten kommer

att förbli permanenta för drift och underhåll.

Förväntad byggtid är ca tre år och planerad byggstart är år 2024.

Sjölunda pumpstation

I Sjölunda anläggs en större pumpstation där avloppsvattnet från Överföring Lund – Malmö (ÖLM),

ihop med avloppsvatten från den nya avloppstunneln i Malmö (MAT) och mikrotunneln från

Spillepengen, kommer att pumpas in till Malmö; Nya Sjölunda avloppsreningsverk.

Sjölunda pumpstation ska lyfta avloppsvattnet ca 30 m. Pumpstationen kommer pumpa ca 2,5 m3/s

vid torrväder (inkluderar flöde från Malmö och Lund) upp till 10 m3/s vid ett regn. MAT tillsammans

med pumpstationen är dimensionerade så att man har högst två bräddningar till Malmös kanaler

givet ett 10 års regn. Idag bräddar man ca 50 gånger under ett år.

Stationen har två delar där varje del/sida pumpar 5 m3/s för att undvika att ett haveri skulle slå ut

hela pumpstation dvs även om en sida havererar kan man fortfarande pumpa 5 m3/s.

Utgångspunkten är att Sjölunda pumpstation ska ligga så högt som möjligt för att minimera framtida

pumpkostnader (Ramböll, 2017). Pumpstationen planeras bestå av separata sumpar och

pumpuppställningar i syfte att få funktionen av flera parallella pumpstationer.

Omfattande utredningar görs för redundans i hela systemet, där pumpstationen är en viktig del.

Bland annat kommer pumpstationen förses med reservkraft som försörjer hela anläggningen vid

bortfall från ordinarie nät. Förrådstankar dimensioneras för 72h drift. Reservkraften kommer provas

med jämna intervall under dagtid under en begränsad tid. Genom att förse pumpstationen med

dubbel kapacitet vad gäller eldrift kommer driftavbrott som kan ge stora konsekvenser undvikas.

Anläggningen förses med katalysatorer för avgasrening. Även ljuddämpande åtgärder kommer vidtas

för frånluft och avgassystem.

5.3 Framtida bräddning

Utredning pågår av hur bräddningen påverkas av att tunnlarna anläggs. Enligt preliminära resultat för

den sökta verksamheten så påverkas bräddningen i ett antal bräddpunkter som följd av att

avloppstunnlarna byggs, se figur 15. För samtliga bräddavlopp som påverkas av tunnlarna kommer

bräddningen att minska eller helt upphöra.
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Figur 15 Avloppsledningarnas sträckning i Malmö. Bräddpunkter med tillhörande befintliga ledningar och bräddutlopp som
ingår i prövningen som en följdverksamhet.

6 Byggmetoder och genomförande
Föreliggande avsnitt består i stor del av preliminära beskrivningar. Utredningar kring byggmetoder

och genomförande pågår och kommer redovisas mer utförligt i kommande teknisk beskrivning och

MKB.

6.1 Schakt

I detta dokument hänvisas till schakt och mikrotunnlar enligt redovisad numrering i figur 16.

Schakten numreras S10 – S17 (längs huvudtunnel mot Turbinen), S20 – S21 (längs mikrotunnlarna

M11 – M10 mot Segevång) och S17 – S16 (längs mikrotunnlarna M12 – M13 mot Värnhemstorget).
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Figur 16 Numrering av schakt och mikrotunnlar i projektet.

Tre typer av schakter planeras vid genomförande av projektet i storlekarna 11, 7 respektive 2,5

meter i innerdiameter.

Tabell 6 Schaktens djup och dimensioner.

Schaktnummer Schaktdjup [meter] Dimensioner
[meter]

Information

S01 Sjölunda 37 ~20x60 Arbetsschakt för start av
huvudtunnelns drivning och
mottagning av M11

S20 Borrgatan 26 Ø 11 Drivning M11 och M10

S21 Spillepengen 23 Ø 7 Mottagning M10

S10 Flintrännegatan 24 Ø 2,5

S11 Kosterögatan 23 Ø 2,5

S12 Skruvgatan 24 Ø 7 Mottagning M12

S17 Rosendal 20 Ø 11 Drivning M12 och M13

S16 Värnhemstorget 18 Ø 7 Mottagning M13

S13 Frihamnsallén 22 Ø 2,5

S14 Carlsgatan 20 Ø 2,5

S15 Turbinen 22 Ø 11 Mottagning av huvudtunnel

Konstruktionsmetod vid schakten presenteras i figur 17. Det planeras för täta väggar av sekantpålar

eller slitsmur. Schakten placeras bredvid tunneln för att kunna användas för räddningsändamål.

Cementinjektering kommer ske vid anslutning till huvudtunneln för att reducera mängden inläckande

vatten.
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Figur 17 Konstruktionsmetod vid schakten.

6.2 Tunneldrivning

Drivningen av huvudtunneln planeras påbörjas vid Sjölunda pumpstation och avslutas vid Turbinen.

Tunnlarna kommer att drivas med en Tunnel Boring Machine (TBM) av typen Earth Pressure Balance

(EPB), så kallad EPB-TBM (figur 18), en byggnadsteknik som har använts i både Citytunneln Malmö

och Köpenhamn.

Figur 18 Sköldad EPB-TBM, ca fem meter i diameter. Källa Herrenknecht AG.

Drivning av tunneln kommer att ske i berg (kalksten), då det innebär mindre risker och

omgivningspåverkan jämfört med tunneldrivning i jord. TBM-maskinens borrhuvud mal sönder

berget och bygger tunneln genom att segment av betong (lining) kontinuerligt installeras bakom

drivningsfronten i cirkulära tunnlar direkt till slutlig diameter.
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En skruv transporterar bergmassorna bakåt till efterföljande bakrigg och system för masshantering.

Transport av massor ut ur tunneln kan ske med tåg eller transportband. För detta projekt utreds flera

alternativ, bland annat användande av transportband som kan anläggas upp genom schakt S01

Sjölunda och vidare mot Norra hamnen.

Schakten kan exempelvis drivas genom cirkulär schaktsänkning efter att kalkberget förstärkts med

sekantpålar eller slitsmurar, alternativt en kombination av dessa.

En fördel med metoden är att tunneln kan drivas utan sprängning. Detta ger mindre vibrationer och

mindre skador på berget, vilket i sin tur minskar behovet av injektering/tätning. Metoden innebär

också att endast begränsade mängder grundvatten läcker in i tunneln under byggtiden. I driftskedet

blir tunnlarna i princip täta.

Mottagning av pipe-jacking från mikrotunneln, respektive TBM-maskin vid huvudtunneln presenteras

i figur 19.

Figur 19 Mottagning av pipe-jacking från mikrotunnel respektive TBM.maskin vid huvudtunneln.

Anslutningsschakt, startschakt för huvudtunnelns drivning och mottagning av borrmaskin från M11

Drivning av huvudtunneln föreslås påbörjas från det planerande schaktet i S01 Sjölunda, i vilket

pumpstationen senare skall byggas.

Dimensioner för detta schakt är ca 20x60 meter. Utredning av utformning pågår i syfte att bättre

uppfylla de hydrauliska kraven och konstruktionsmetoder för att minimera grundvattenpåverkan.

Schaktet kan komma att utföras innanför täta betongväggar av antingen sekantpålar eller slitsmurar,

som nedförs till ett sådant djup att påverkan på grundvattnet, inklusive mängden inläckande vatten,

under byggtiden minimeras. Schaktets väggar uppförs således innan tunneldrivningen påbörjas.

Anslutningsschakt, mottagningsschakt för TBM

Vid S15 Turbinen planeras TBM-maskinen tas upp till markytan för demontering och borttransport.

Schakt för detta utformas cirkulärt med en innerdiameter på ca 11 meter och ett djup på ca 25

meter.
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Olika utföranden utreds vid Turbinen, där huvudalternativet innebär borrning under kanalen vilket

inte medför byggande i vatten. Ett annat alternativ som utreds är att bygga en kulvert, vilket medför

att halva kanalen kan komma att stängas av växelvis. Detta alternativ medför byggande i vatten.

Anslutningsschakt för drivning av mikrotunnlar

Mikrotunnlarna planeras att byggas med den s.k. pipe-jackingmetoden. Pipe-jacking är numera en väl

beprövad och mycket vanlig tunneldrivningsmetod internationellt. Schaktning av tunneln bedrivs

med ett TBM-borrhuvud. Tunnelns utvändiga konstruktion består av prefabricerade rör som

allteftersom tunneldrivningen framskrider trycks framåt med hjälp av hydrauliska domkrafter, så

kallade “jacks”, placerade i etableringsschaktet.

Arbetsprocessen med pipe-jackingmetoden kan summeras i följande faser:

1) Startschakt med 11 meter i innerdiameter byggs vid Borrgatan och Rosendal, varifrån

tunneln trycks fram. Drivning sker från startschakten i bägge riktningar mot de två

slutpunkterna för tunnlarna, för att begränsa drivningslängderna och risken för svårigheter

vid framdrivningen.

2) Tunnelrören trycks fram ett åt gången, i samma takt som tunnelfronten drivs framåt.

3) En mottagningsschakt med ca 7 meter i innerdiameter anläggs vid slutpunkten för tunneln.

När TBM-maskinen når fram och genomborrar mottagningsschakten kan maskinen och all

tunnelutrustning demobiliseras och tunneldrivningen avslutas.

Även utrymme för en separationsanläggning där vatten, bentonit och utgrävt material separeras

övervägs. Om fjärrdrift blir aktuellt bör kontrollrummet placeras bredvid schaktet.

I matargropen skall finnas utrymme för domkraftsrigg, TBM-maskin, mothållande tryckvägg, åtkomst-

och utrymningsväg, samt vid behov även rörbroms och tätningsplatta.

Utöver utrymme för själva matargropen krävs ytor för mellanlager av borrmassor inom

arbetsområdet. Utrymmesbehovet vid matargropen är sålunda större än vid

mottagargropen/nischen.

I mottagningsschakten tas hela borrmaskinen emot och lyfts till marknivå för borttransport.

Mottagningsschakten vid Skruvgatan, Värnhemstorget och Spillepengen kommer samtliga ha en

innerdiameter på ca 7 meter.

Mottagning vid Sjölunda sker, som nämnts ovan, i det stora schaktet för pumpstationen.

Anläggning av pumpstation i Sjölunda

Tunneldrivningen påbörjas när huvudschaktet i Sjölunda är utfört. Schaktet för Sjölunda pumpstation

är inte tillräckligt långt för att hela TBM-tåget ska kunna monteras innan tunneldrivning. Detta löses

genom att montera TBM:en och så mycket av bakriggen som det är möjligt i schaktet och så påbörja

tunneldrivningen och allteftersom tunneldrivningen framskrider bygga på resten av bakriggen. Denna

lösning är den normala vid all tunneldrivning från schakt och har använts i likartade projekt i såväl

Malmö som Köpenhamn.

Pumpstationen kommer att kunna byggas samtidigt som drivningen av tunneln pågår vilket förkortar

byggtiden. Delen med grovrensgaller/sandfång och hiss byggs däremot till sist eftersom denna schakt

behövs under hela tunneldrivningen.
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6.3 Principbeskrivning av funktioner under byggtiden

Tunnelsystemet kommer att förses med räddningsschakt med en innerdiameter på minst 2,5 meter,

som placeras utmed tunneln så att sträckan för utrymning under byggtiden blir upp till en km. Annan

typ av schakt för start och mottagning av tunnelborrmaskiner tillkommer.

Exempel på åtgärder som kommer att implementeras inför ett eventuellt nödfall är brandalarm,

evakueringslarm, kommunikationsmedel, nödbelysning och utrymningsskyltar, samt syrgas för

personalen att nå räddningskammare.

Ventilationsmätningar kommer utföras under byggtiden. Rening av luft kommer ske i de schakt där

luft riskerar att släppas ut vid större regnväder, sannolikt vid S01 Sjölunda och S15 Turbinen.

Kontakt hålls med räddningstjänsten inför och under byggskedet.

Arbetsområden

S01 Sjölunda

Behövligt arbetsområde vid Sjölunda är ungefär 16 000 m2. Arbetsområde vid schakt för TBM-

maskinen kan komma att behöva inrymma exempelvis:

Utrymme för schakten och installation av denna.

Lagringsutrymme för betongsegmenten

Plats för mobilkran för att lyfta TBM-maskinen och betongsegmenten ner i schakten

Pumpanläggning för grundvattensänkning och återinfiltration, inklusive nödström till denna.

Nödström till TBM-maskinen, exempelvis ett dieselaggregat.

Rörlager för media till tunneldrivning såsom luft och vatten, ytor för transporter, på och

avlastning

Bodetablering för personalen.

Utrymme för byggnation av pumpstation och dess installationer

Även följande kan behöva inrymmas:

Anläggning för betongtillverkning och en betongsegmentfabrik.

Mellanupplag för massor

Lagringsplats för material, avfallsstation för källsortering, armeringsstation,

verktygscontainrar, m.m.

S15 Turbinen

Behövligt arbetsområde vid Turbinen för avetablering av TBM:en är ungefär 5 000 m2.

Arbetsområden vid mottagningsschakten för TBM-maskinen kan komma att behöva inrymma

exempelvis:

Etablering av själva gropen med hjälp av gräv/borrmaskin med skruvborr.

Plats för mobilkran för att lyfta upp TBM:en ur schaktet och hantering av armeringskorgar

Betongpump och betongbilar.

Pumpanläggning för grundvattensänkning och återinfiltration, inklusive nödström till denna.

Nödström till TBM-maskinen.
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Rörlager för media till tunneldrivningen såsom luft och vatten, ytor för transporter, på och

avlastning.

Bodetablering för personalen.

Plats för avfallsstation för källsortering, armeringsstation, vertygscontainrar, upplagsplats för

byggmaterial

Resterande schakter

Arbetsområde vid Borrgatan bedöms till ca 6 000 m2 .

Vid övriga schakt har arbetsområden beräknats till ytor mellan 1 000 – 3 500 m2.

Transporter och arbetsvägar

Transportvägar utreds för närvarande. Transportvägar väljs så att minst möjliga påverkan sker på

tredje man. För närvarande finns flera alternativ på transportvägar.

7 Förväntad miljöpåverkan
Byggande av tunnel inom Malmö kommer att påverka boende och verksamheter på olika sätt. De

främsta miljöeffekterna uppkommer i byggskedet då det krävs omfattande schakter inne i tätort.

Nedan beskrivs förväntad miljöpåverkan i bygg- respektive driftskedet.

7.1 Masshantering och förorenad mark

Markundersökningar har utförts vid platserna för de föreslagna schakten. Framförallt vid Sjölunda

har förorenad jord påträffats. Förekomst av föroreningar är generellt sett begränsad till den översta

delen av jordlagren. Kompletterande miljötekniska markundersökningar pågår och resultaten

kommer att redovisas i kommande MKB.

Stora mängder massor kommer att genereras i form av borrmassor, schaktat kalkberg, jordschakt och

ledningsschakt. Totalt kommer ungefär 200 000 m3 uppstå och behöva hanteras, varav ca 150 000 m3

bedöms utgöras av borrmassor samt bergschakt och ca 50 000 m3 utav jordschakt för marksanering,

ledningsschakt och jordschakt i vertikalschakt.

Massor som kan återanvändas inom projekt HARs arbetsområde planeras att tillfälligt lagras och

hanteras inom arbetsområdet. Oanvändbar förorenad jord transporteras till godkänt

mottagningsställe.

Som målpunkt utreds Norra hamnen som destination för de massor från tunneln som forslas bort.

7.2 Transporter

Transportredogörelse avseende massor återfinns i avsnitt 7.1 ovan. Föreliggande avsnitt beskriver
övriga transporter.

Trafikpåverkan förväntas uppstå på Kosterögatan och Flintrännegatan, genom att trafik behöver
stängas av. Vid övriga schakt, utom möjligen Carlsgatan, bör avstängningar inte behövas.

Under en period (ca en till två månader) kommer halva Flintrännegatan, närmast Öresundsverket,

behöva stängas av för transporter, då befintliga ledningar ska anslutas till schaktet.
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För att i så stor mån som möjligt undvika trafikstörningar undviks transporter under högtrafik för

vägsträckor med hög belastning. Eventuellt kan vissa transporter köras nattetid inom områden där

man inte riskerar störning av tredje man.

I innerstaden är hastighetsgränsen 40 km/h och i hamnområdet 50 km/h. Gångfartsområden och

områden med 30 km/h ska undvikas i största mån, liksom nya korsningar/utfarter med

hastighetsgräns 60 km/h eller högre.

Typfordon Lspec är fordon för specialtransporter. Det är en 3-axlig lastbil med 4-axlig trailer med en

total ekipagelängd på 19 meter, som är störst bland typfordonen. Bild och mått visas i figur 20.

Lspec kan liknas vid en grävmaskintrailer, vars framkomlighet begränsas ytterligare beroende på en

frigångshöjd på endast ca 25 cm. Fordon över denna längd har dock ofta styrbara bakre axlar, vilket

reducerar utrymmesbehovet. Typfordon Lspec:s mått och prestanda kan användas vid korsningar där

det frekvent kan uppstå problem med längre specialfordon. Lspec bör kunna ta sig igenom sådana

korsningar genom att utnyttja trafiköar, ytor för GC-trafik o.d.

Figur 20 Mått för typfordon Lspec

Entreprenör ska välja fordon som klarar lutningar, höjdhinder etc. Inga ombyggnationer av vägar ska

normalt tillämpas. Vid undantag kan Lspec ersättas med annat typfordon.

7.3 Buller, stomljud och vibrationer

Störningar i form av buller och stomljud kan uppkomma under byggskedet. För byggnader nära

schaktanläggningar och längs avloppstunnelns sträckning föreligger risk för överskridande av

riktvärden för buller respektive stomljud.

Då tunneln till största del kommer att byggas på ett betydande djup under markytan förväntas det

inte störa annan verksamhet. Eventuellt kan stomljud i byggnader med källare uppkomma vid

passage med TBM under hus, men dessa störningar bedöms vara kortvariga.

Utredning av påverkan från buller och stomljud pågår och resultaten kommer att redovisas i

kommande MKB. Man har i utredningen gjort den preliminära bedömningen att byggandet av

schakter kommer vara den största bullerkällan under byggskedet. Därtill kommer eventuellt stora

cykloner att användas vid nedgångarna till mikrotunnlarna vid Borrgatan och Rosendal. Dessa

separerar lera och annat material, vilken medför ytterligare bullerstörningar. Det är i dagsläget oklart

hur stor påverkan cyklonmaskinen kommer ha i jämförelse med andra arbetsmoment.

Stomljudet som kan uppstå från TBM bedöms ha en utbredning av ungefär 60 meter på respektive

sida av tunnelledningen.
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Vidare kan störningar i form av sättningar och vibrationer i hus uppkomma under byggskedet. Dessa

bedöms vara av begränsad art och inte påverka planerat projekt genom valda åtgärder. Riskanalys

kommer att utföras och riskområden/objekt identifieras inom ramen för denna utredning.

Utredning av påverkan från vibrationer pågår och resultaten kommer att redovisas i kommande

MKB.

En enkätundersökning har utförts gällande berörda byggnaders grund och struktur samt huruvida

aktuella verksamheter är känsliga för buller och/eller vibrationer.

7.4 Vatten

7.4.1 Grundvatten

Vid de olika schakterna kommer man under byggskedet att behöva schakta ner till mellan ca 20

meters och 30 meters djup. Inläckage av grundvatten vid schaktning påverkas bl. a. av schaktväggen

samt jordlagrens permeabilitet. Enligt den grundvattenmodellering som utförts kan förväntas som

mest måttliga till höga inflöden. Olika tekniker används beroende på hur stort inflödet är. Under

driftskedet kommer schakten att vara täta och tunneln verka med självfall. Påverkan på

grundvattenförhållanden sker alltså endast under byggskedet. Den preliminära bedömningen är att

grundvattensänkning blir aktuellt vid samtliga schakter.

Ett flertal olika skyddsåtgärder utreds som alternativ för att minska anläggningens påverkan på

grundvattennivåer:

Tätning av berget kring tunneln genom kontinuerlig för- och efterinjektering.

Tätning av tunneln genom vattentäta inklädnader (betonglining).

Skyddsinfiltration.

Grundförstärkning.

Beräkning av påverkansområde och bedömning av lämpliga skyddsåtgärder för de olika schakterna

utreds och kommer att redovisas i kommande MKB.

Vattenförsörjning

Den tillgängliga uttagsmängden för en vattentäkt kan minska vid grundvattenbortledning eller

minskat tillrinningsområdet. En sänkning av grundvattennivån kan ge förändrade strömningsmönster

och påverka vattenkvaliteten, exempelvis genom att föroreningar mobiliseras.

Grundvattenmagasinets egenskaper, som storlek, jordlager och tillrinning, är avgörande för vilka

effekter som uppkommer. Sänkning av grundvattennivån kan leda till

minskad uttagskapacitet i brunnar för dricksvatten eller andra behov och

försämrad vattenkvalitet i brunnar för dricksvatten eller andra behov.

Ett antal brunnar finns redovisade som vattenbrunnar i SGU:s brunnarkiv. Dessa är dock inte privata

vattentäkter, utan observationsrör, infiltrationsbrunnar och liknande. Öster och söder om Sjölunda

förekommer också brunnar som används för industrivatten. Då hela området försörjs med

kommunalt dricksvatten bedöms det inte finnas några privata vattentäkter inom

påverkansområdena.

Inga kommunala vattentäkter finns inom påverkansområdet.
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Byggnader och anläggningar

Sättningsrörelser vid en grundvattennivåsänkning beror på att portrycket i sättningskänsliga jordlager

som gyttja och lera, minskar och att jordlagret därmed trycks ihop. Ojämna marksättningar kan ge

upphov till skevande vägar och järnvägar, lokala svackor eller lutande belysningsstolpar. Invid

byggnader eller anläggningar som är fast grundlagda kan marksättningar ge upphov till ledningsbrott

på anslutande ledningar (t.ex. servisledningar) som inte är fast grundlagda. Byggnader och

anläggningar som har trägrundläggning, dvs är grundlagda på träpålar eller rustbädd av trä, kan

skadas om grundvattennivåerna sjunker under trägrundläggningens överkant, eftersom

nedbrytningen av trä påskyndas då det utsätts för luftens syre.

En preliminär inventering av grundläggningar har gjorts längs tunnelsträckningen. Byggnader

grundlagda med platta på mark riskerar att påverkas om de är belägna innanför påverkansområdet

för jord. För pålgrundlagda byggnader bedöms påverkan vara begränsad. Särskilt känsliga för

grundvattensänkning är historiska byggnader som eventuellt är trägrundlagda eller liknande. En mer

utförlig inventering av grundläggningar pågår och resultaten kommer att redovisas i kommande

MKB.

Energibrunnar

I en energibrunn sker värmeöverföring mellan omgivande berggrund och kollektorslangarna genom

vattnet i brunnen. Ovanför grundvattenytan sker i princip inget värmeutbyte då luft isolerar effektivt.

Vid en grundvattensänkning minskar kontakten mellan kollektorslangen och vattnet, och därmed

minskar effektuttaget.

I området förekommer ett stort antal energibrunnar. Risken för påverkan är störst för brunnar som

är belägna nära schakterna. En mer utförlig inventering kommer att genomföras i kommande skeden

och resultaten kommer att redovisas i kommande MKB.

Påverkan på grundvattenkvalitet

Pumpning i kalkberget medför att ovanliggande jordlager avvattnas då den vertikala strömningen

ökar till följd av tryckutjämning. Det medför en relativt sett ökad föroreningstransport från

fyllnadsmassorna ned i kalkberget. Dock kommer uppskattningsvis drygt 95 procent av

tryckutjämningen (tillflöde av grundvatten) ske till följd av utjämning inom kalkberget i sig.

Sammantaget innebär det att föroreningsbelastningen från ovanliggande jordlager bedöms vara

begränsad i både mängd och tid. Vidare kommer utspädning att resultera i försumbara

föroreningskoncentrationer i grundvattnet i kalkberget.

7.4.2 Ytvatten (hantering överskottsvatten)

Under byggskedet behövs vatten för borrutrustning, injektering och andra aktiviteter, för att anlägga

avloppstunneln. Dessutom kommer grundvatten att läcka in i tunneln. Därmed kommer så kallat

överskottsvatten att genereras. Överskottsvattnet riskerar att förorenas av borrkax, spill från

entreprenadmaskiner och annat under byggskedet, vilket kan påverka omgivande miljö och

vattendrag om det inte hanteras korrekt. Överskottsvatten kommer därför behöva samlas upp och

hanteras inom arbetsområdena. Det finns flera olika tekniker som kan bedömas lämpliga för att

hantera överskottsvatten. Vilka tekniker som kommer att bli lämpliga att använda beror på

förväntade föroreningsnivåer.
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Under driftskedet kommer tunneln att ge en säkrare och effektivare transport av avloppsvatten till

Nya Sjölunda avloppsreningsverk och en god kapacitet att klara högflödessituationer vid kraftiga

regn. Bräddningen av obehandlat avloppsvatten till recipienten kommer därmed att minska betydligt

och innebär därmed en avlastning av belastningen på recipient (Ramböll, 2017). Berörda

vattenförekomster är framförallt de som beskrivs i avsnitt 4.5 Vattenförekomster.

Vidare utredning av hantering av överskottsvatten, byggdagvatten och tunnelprocessvatten pågår

och kommer att redovisas i MKB:n.

7.5 Utsläpp till luft samt lukt

Under byggperioden kommer arbetet med tunneldrivning innebära ett antal byggtransporter på det

lokala vägnätet, vilket medför ett tillskott av bland annat PM10 och NOx vid föreslagna

arbetsområden och längst det lokala vägnätet. Utsläpp från transporter kommer ske även i driftsfas

vid behov av exempelvis underhåll, men i mycket mindre utsträckning än under byggskedet.

Trafiksituationen i berörda områden beskrivs i avsnitt 7.1 masshantering och 7.2 transporter. Den

trafikökning i form av fordonsrörelser som förväntas som följd av tunneldrivning och schaktarbete

bygger på det material som måste transporteras till och från arbetsområdena.

Spridning av luftföroreningar från trafik och arbetsmaskiner kommer att regleras i kommande

entreprenadkontrakt, beskrivas i kommande MKB och eventuellt regleras i tillstånd. Damning kan

förebyggas genom vattning av ej hårdgjorda ytor och sopning av hårdgjorda ytor.

Under driftskedet hänförs risk för miljöstörning främst till lukt, som kan uppkomma från

Pumpstationen vid Sjölunda, bräddavlopp och avluftningsanordningar på avloppsledningsnätet. I

avloppsledningar och pumpstationer härrör lukt vanligen från gaser som uppstår då organiskt

material bryts ner i syrefri miljö. Då bildas svavelväte som är en giftig, korrosiv och illaluktande gas.

Problemet uppstår främst vid långa uppehållstider i tunnlarna. Tillfälliga luktstörningar kan även

komma att förekomma vid driftstörningar eller under underhållsarbeten.

Luft från avloppstunneln kommer att ventileras via skorsten, preliminärt i Sjölunda och Turbinen men

vid behov även vid andra schakter. Ventilationsluft från starkt luktande delar av anläggningen

behandlas för att minska lukten innan det släpps ut via skorsten. För att minska risken för

luktolägenheter kommer ventilationsluften från tunneln att renas.

Vid stora regnmängder finns risk att illaluktande luft från schakt, även slutna sådana, pressas ut via

anslutande ledningar och orsakar luktolägenheter.

I syfte att klarlägga effekten av planerade och oplanerade händelser som kan inträffa och som kan

påverka luktsituationen tillfälligt kommer en luktutredning genomföras. Delprojektet kommer även

utreda frågan om utsläpp till luft och rekommendera åtgärder för att minska påverkan på luftmiljön.

Utöver det kommer uppfyllande av MKN utredas, och resultaten kommer att redovisas i kommande

MKB.

7.6 Landskapsbild/Stadsbild

De elva olika platserna kommer att påverkas individuellt, beroende på var schakten placeras.

Schaktöppningarna kommer ha varierande innerdiameter och redovisas för varje plats. De schakt

som kan stängas efter byggtiden kommer inte att behöva ha ett lika stort lock som schaktets öppning
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under byggtid. Det är att föredra att locken är så små som möjligt, för att minska visuell påverkan

efter byggtiden.

Lockens utseende kan påverkas beroende på om man måste ta hänsyn till t.ex. trafiklaster. Schaktens

placering är möjlig att påverka i viss mån. På vissa platser är placeringen mer känslig än på andra,

vilket beskrivs i detalj där det är relevant.

Redovisningar av arbetsområdesgränser och geografisk placering av schakter liksom storleken på

schakterna är under utredning och kan komma att ändras. Vilka schakter som kommer att finnas

öppna och kvar under drifttiden är inte heller helt klarlagt.

Vid S1 Sjölunda antas dock öppningen för schaktet ingå i en ny pumpstation. I och med att det är

varierande höjder på byggnader omkring är inte området känsligt för en ny byggnad och klarar

eventuella höjdförändringar. En envåningsbyggnad är dock att föredra, eftersom det inte skulle

påverka området visuellt. Omgivningspåverkan antas vara liten, eftersom området inte syns utifrån.

Hänsyn ska tas till befintliga träd.

Även vid S15 – Turbinen antas schaktet förbli öppet efter byggtiden, tillsammans med den befintliga

pumpstationen. Den visuella påverkan av schaktet kommer inte störa omgivningen nämnvärt under

eller efter byggtiden. Platsen ligger avsides och är inte en del av något rörelsestråk. Det är viktigt att

bevara uppvuxen vegetation för att bibehålla områdets karaktär och minska visuell insyn.

De flesta schakten stängs troligen efter byggtiden med ett lock och blir sannolikt inte ett störande

visuellt inslag i stadsbilden. Schakten bör om möjligt placeras utanför körytor, så att påverkan blir så

liten som möjligt under byggtiden för personal som jobbar i området. Det är också en fördel om

locket som täcker schaktet efter byggtiden inte behöver anläggas på körytor eftersom locket då

måste klara tunga trafiklaster. Det kan påverka lockets utseende och behöver i så fall ses över mer

detaljerat.

Vidare utredning av påverkan på landskaps- och stadsbilden pågår och resultaten kommer att

redovisas i kommande MKB.

7.7 Kulturmiljö

Tunnelförslaget berör en synnerligen rik fornlämningsmiljö i form av stadslager i den västra delen av

utredningsområdet i schakt S15, S14 och S16. Boplatslämningar från stenåldern kan påträffas i

synnerhet i utredningsområdets östra delar i schakt S20 och S21. De delar som berörs av riksintresse

Malmö [M114] är Malmöhus norra del med Malmö museum, Inre hamnen och Skeppsbron samt del

av stadsdelen Värnhem med Värnhemstorget. Planerad åtgärd innebär schakt på flera ställen inom

riksintresset.

Tunnelförslaget berör del av utpekad särskilt värdefull kulturmiljö Malmö-Limhamn, främst

hamnområdet med Industrihamnen, Frihamnen, Centralhamnsrännan och södra delen av Västra

hamnen men även del av stadsdelen Värnhem med Värnhemstorget liksom Malmöhus norra del med

Malmö museum. Planerad åtgärd innebär mindre schakt på sju ställen inom kulturmiljön i schakt S15,

S14, S13, S12, S11, S17 och S16. Grevebanans norra del, väster och norr om Malmöhus berörs. I

denna del finns idag ingen järnväg kvar men sträckningen går troligen att följa i dagens vägnät.

Planerad åtgärd innebär ett mindre schakt inom kulturmiljön i schakt S15. Mindre delar av Södra

stambanans absolut sydvästra del berörs även i schakt S14, S13, S17 och S21. Endast en liten del av

Kontinentalbanans norra del berörs. Planerad åtgärd innebär ett mindre schakt strax söder om
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kulturmiljön i schakt S17. Landsvägen Malmö - Lunds absolut västra del berörs, vid stadsdelen

Värnhem med Värnhemstorget. Planerad åtgärd innebär mindre schakt på två ställen inom eller i

närheten av kulturmiljön S17 och S16.

Tunnelförslaget kan komma att påverka i synnerhet stadslager negativt genom grundvattensänkning

med ökad syresättning, vilket kan resultera i accelererad nedbrytning av kulturlager och sättningar.

Kulturvärden skyddade enligt skydds- eller områdesbestämmelser i den kommunala detaljplanen kan

också påverkas av vibrationer och sättningar. Kommendanthuset och Centralposthuset ligger inom

den zon som kan påverkas.

Vidare utredning av påverkan på kulturmiljön pågår och resultaten kommer att redovisas i

kommande MKB.

7.8 Naturmiljö

Planerade schaktlägen berör inte något område med områdesskydd eller kända naturvärden.

Skyddade naturområden ligger på ett sådant avstånd från de inventerade områdena att ingen

påverkan kan förväntas ske.

NVO 1, 3 och 4 vid S01 Sjölunda och S21 Spillepengen: Varje enskilt område av en viss naturtyp med

denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på

regional, nationell eller global nivå. Det är dock önskvärt att totala arealen av dessa områden

bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Genom att

återställa miljön i ett liknande skick efter att anläggningen tagit i bruk bör tillfällig påverkan på

objektet inte leda till någon permanent förlust av biologisk mångfald.

NVO 2 vid S01 Sjölunda: De arter som bidrar till objektens naturvärden i NVO 2 är arter som är tydligt

gynnade av störda miljöer varvid de är mer eller mindre beroende av att marken inte växer igen. Det

är således områdets karaktär av ständig omvandling som leder till att de naturvårdsarter som växer

där finns kvar på platsen trots att ett flertal av dem idag är rödlistade och/eller fridlysta. Förutsatt att

marken efter anläggningsperioden inte återställs till någon form av välskött gräsmark har de arter

som berörs en möjlighet att vara kvar i området. Genom att behålla och återanvända

avbaningsmassor finns möjlighet att använda den fröbank som finns i jorden idag vid återställande

efter anläggning. Detta förfaringssätt ger således de arter som finns där idag möjlighet att fortleva på

platsen även efter anläggning av planerad avloppstunnel.

NVO 5 vid S15 Turbinen: Då objektets naturvärde främst är kopplat till områdets funktion som grön-

och blå korridor in mot stadens centrala delar är det viktigt att denna funktion upprätthålls även

efter att anläggningen tagit i anspråk. Om ett antal träd och buskar kommer behöva tas bort är det

viktigt att dessa ersätts med nya träd och buskar. På så vis återskapas områdets korridorsfunktion

även efter driftsättning av planerad avloppstunnel.

Utformningen av skyddsåtgärder och möjligheten att beviljas dispens beror på vilka arter/

biotopskyddsobjekt planen kommer påverka. Vid S12 Skruvgatan, S16 Värnhemstorget och S17

Rosendal finns ett antal alléer som kan omfattas av det generella biotopskyddet.

Om påverkan på skyddade arter eller biotopskyddsobjekt inte bedöms möjlig att undvika finns

möjligheten att
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vidta skyddsåtgärder för att minska negativ påverkan på de skyddade

arterna/biotopskyddsobjektet, eller

söka dispens från artskyddsförordningen/biotopskyddsbestämmelserna för planerad

exploatering trots förekomsten/objektet.

Det är mycket viktigt att de befintliga bestånden av kanadensiskt gullris vid S01 Sjölunda hanteras

med yttersta försiktighet så att inte arten riskerar att ta över och förstöra de områden som i

dagsläget och framöver kan hysa en intressant flora och fauna. Det bör säkerställas att massor som

riskerar innehålla frön av kanadensiskt gullris inte sprids till andra platser.

Vidare utredning av påverkan på naturmiljön pågår och resultaten kommer att redovisas i kommande

MKB.

7.9 Rekreation och friluftsliv

I byggfasen kommer arbetsområden att utgöra ett lokalt hinder och eventuellt störande element i

närområdet, vilket främst riskerar att påverka tillgängligheten till och rekreationsupplevelsen vid

Ribersborg, Slottsparken och Spillepengs fritidsområde. Det kan innebära att delar av områden för

rekreation och friluftsliv behöver stängas av. Åtgärder i form av avskärmning av etableringsytor med

exempelvis plank och stängsel kan i så fall komma att bli aktuellt.

Under driftskedet bedöms varken rekreation eller friluftsliv komma att påverkas nämnvärt. Det beror

dock på huruvida schakt förblir öppna permanent eller fylls igen efter byggskedet. Om schakten

förblir öppna, kan det innebära att rekreationsupplevelsen kan försämras lokalt på vissa håll.

I byggfasen kommer arbetsområden att utgöra ett lokalt hinder och eventuellt störande element i

närområdet, vilket främst riskerar att påverka tillgängligheten till Ribersborg, Slottsparken och

Spillepengs fritidsområde. Inga områden för rekreation och friluftsliv bedöms dock behöva stängas

av.

Slottsparken, Ribersborg, Pildammsparken och Spillepengs fritidsområde ligger inom

påverkansområdet för grundvatten i berg, men grundvattennivån i jordlagren bedöms inte påverkas i

dessa områden. Det innebär att vegetation och rekreationsvärden i dessa områden inte kommer

påverkas som följd av tunnelborrning och schakt.

Vidare utredning av påverkan på rekreation och friluftsliv pågår och resultaten kommer att redovisas

i kommande MKB.

7.10 Riksintressen

Tunnelns sträckning och planerade schakt berör flera riksintressanta områden.

Vidare utredning av påverkan på riksintressen pågår och resultaten kommer att redovisas i

kommande MKB.

7.11 Kommunala planer och angränsande projekt

Hela tunnelsträckningen utom den tunnel som passerar under bangården går genom

detaljplanelagda områden.
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Påverkan på tidigare och pågående planering är i första hand lokal genom att pumpstationer

avvecklas längs hela tunnelsträckningen. Malmö avloppstunnel kan beröra pågående planering inom

Nyhamnen och Malmö industrial Park, två av Malmö stads utpekade stadsutvecklingsområden.

Malmö avloppstunnel kan innebära att detaljplanen för Hamnen 22:163 och 22:164 (DP 5365)

behöver ändras så att både den nya Seskarögatan och den nya pumpstationen vid Sjölunda kan

rymmas. För övrig påverkan på detaljplaner kommer behov av förändringar och nya planer redovisas

i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Fyra av totalt elva schakt återfinns inom områden med blandad stadsbebyggelse enligt Malmös

översiktsplan. Resterande schakt ligger i verksamhetsområden. Detaljplanerna för schakten

föreskriver allmän platsmark eller kvartersmark med användning för ledningar eller för teknisk

anläggning.

Höjda havsnivåer och översvämningsrisker kommer att behöva hanteras inom ramarna för

kommande planarbeten. Arbetet kräver en helhetssyn över staden men också detaljerade

utredningar för hur känsliga delar av anläggningen kan behöva skyddas.

7.12 Resurshushållning och avfall

Under byggskedet kommer stora mängder borr- och schaktmassor att genereras. I första hand

kommer dessa massor att återanvändas som byggmaterial. Förorenade massor kommer att fraktas

bort och omhändertas på lämpligt sätt.

7.13 Kemikaliehantering

Projektet kommer medföra behov av användning av kemiska produkter och material, främst under

byggskedet. Det rör sig främst om produkter för tunnelborrning, betongprodukter och

injekteringsprodukter till tätning. Vid tunnelborrning används främst fetter och hydrauloljor, även

tensider kan behöva användas på vissa partier. Utöver det kommer även drivmedel att användas

liksom , hydrauloljor, smörjoljor, formoljor och smörjfetter till andra arbetsmaskiner användas. Även

andra övriga produkter kan komma att användas vid exempelvis svetsning, vattenrening och relining.

Cementbaserade injekteringsmedel ska användas så långt det är tekniskt möjligt. Andra typer, som

silikater och polyuretanprodukter, kommer endast att användas om situationen så kräver.

Avloppstunnlarna skall innehålla avloppsvatten som kan vara frätande. Rören måste då förses med

någon typ av tåligt plastmaterial på insidan, för att stå emot den korrosiva miljön.

Användning av kemiska produkter och material kan medföra påverkan i form av utsläpp till vatten,

spridning till mark och grundvatten, samt emissioner från fossila bränslen. Vid val av material och

kemiska produkter kommer hänsyn tas till bland annat teknisk funktion, beständighet och

miljöpåverkan enligt produktvalsprincipen 2 kapitel 4 § miljöbalken.

Utredning kring kemikaliehantering, påverkan och behov av skyddsåtgärder pågår och kommer att

redovisas i kommande MKB.
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8 Fortsatt arbete
Föreliggande rapport består i stor del av preliminära beskrivningar och bedömningar. Utredningar

kring byggmetoder, planerad anläggnings utformning och lokalisering pågår. Även kompletterande

undersökningar och utredningar för miljöaspekter pågår och resultaten kommer att redovisas i

kommande MKB. Pågående utredningar omfattar:

Påverkan på kulturmiljöer och kulturvärden vid planerade schakt, samt förslag på lämpliga

skadeförebyggande åtgärder utreds vidare. Dialog med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kommer ske.

Vidare utredning av naturvärden inom berörda områden samt risk för påverkan och förslag på

skadeförebyggande åtgärder för naturvärden, rödlistade och skyddade arter samt hantering av

invasiva arter.

Geoteknisk utredning omfattandes befintliga riskobjekt, påverkan från tunneldrivningen och

eventuella konsekvenser av överskridanden av standardvärden. Även förslag på skyddsåtgärder som

är nödvändiga för att övervaka och undvika risk för skador.

Fortsatta arbeten kommer att utreda behov och utformning av grundvattensänkning och beräkningar

av påverkansområdet. Fortsatta utredningar kommer även att utföras för att utreda förutsättningar

för att omhänderta överskottsvatten i samband med byggskedet.

Vidare kommer hantering av överskottsvatten utredas vidare i syfte att beskriva hantering och rening

av överskottsvatten som uppstår, samt möjliga konsekvenser av överskridande av standardvärden.

Markmiljöutredning inklusive provtagning och analys i syfte att säkerställa föroreningshalter vid

planerade schakt och planering av masshantering. Även hur kommande masshantering ska ske vad

gäller antal transporter, och hur detta kan påverka trafiksituationen vid respektive schakt.

Utredning kring hur stads- och landskapsbilden kommer ske i syfte att beskriva vilka platser som

kommer att påverkas av permanenta anläggningar och hur påverkan på landskapet kan minimeras.

I syfte att klarlägga effekten av planerade och oplanerade händelser som kan inträffa och som kan

påverka luktsituationen tillfälligt kommer en luktutredning genomföras. Delprojektet kommer även

utreda frågan om utsläpp till luft och rekommendera åtgärder för att minska påverkan på luftmiljön.

Utöver det kommer uppfyllande av MKN utredas.

Utredning kring kemikaliehantering, möjlig påverkan och behov av skyddsåtgärder pågår.

Utredning av påverkan från buller och stomljud pågår, där bland annat utredning av påverkan från

cyklonmaskin kommer ha i jämförelse med andra arbetsmoment. Vidare kommer störningar i form

av sättningar och vibrationer i hus utredas vidare. Riskanalys kommer att utföras och

riskområden/objekt identifieras.

Utöver detta kommer egenkontrollprogram att tas fram där det bedöms nödvändigt.

Löpande under projektets gång pågår riskidentifiering och bedömning av projektets risker, kopplat till

bygg- respektive driftsfas.
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9 Alternativ

9.1 Alternativa lösningar

Inom ramen för utredningsfasen har ett annat alternativ till nuvarande tryckavloppssystem studerats,

vilket innefattar ett nytt trycksatt avloppsledningssystem (nytt TA-system). TA-systemet skulle

innebära nya rör, sträckningar och pumpstationer. I utredningen har analyser gjorts med avseende

på byggbarhet, utformning, byggtid, kostnader och risker under byggfasen. Vidare har driftsfasen

analyserats utifrån erforderligt underhåll och driftskostnader. Utförd samhällsekonomisk kostnads-

nyttoanalys utgjorde en del av det fullständiga beslutsunderlaget rörande vilken framtida lösning för

avloppssystemet i Malmö som valdes. Kostnads-nyttoanalysen visade att anläggning av en

avloppstunnel skulle bli mer samhällsekonomiskt lönsamt än ett nytt TA-system (Sweco, 2018).

Utredningar kring byggmetoder, planerad anläggningsutformning och lokalisering av tunneln,

pumpstation och schaktlägen pågår. Därmed kommer flera alternativa utföranden och lokaliseringar

tas fram och hanteras löpande under projektets gång.

Bland annat utreds olika utföranden vid S15 Turbinen. Bland annat ett alternativ som innebär att

kulvert anläggs och ansluts genom ett extra schakt på andra sidan kanalen. Detta skulle, jämfört med

huvudalternativet där man går under kanalen, innebära arbete i vatten och därmed ingå i

tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.

9.2 Huvudalternativet

Nyttorna bedöms bli större med en ny avloppstunnel än med ett nytt tryckavloppssystem. Detta

beror bland annat en tunnels betydligt större magasineringskapacitet. Risken för framtida

översvämningar i den centrala bebyggelsen kring pumpstationerna Turbinen, Rosendal och

Spillepengen bedöms reduceras bäst med en ny avloppstunnel (VA SYD, 2018).

I genomförd kostnads-nyttoanalys har de två studerade alternativen bedömts och jämförts ur ett

samhällsekonomiskt perspektiv. Två huvudsakliga slutsatser kan dras från analysen:

Avloppstunneln är mer samhällsekonomiskt lönsam än nytt tryckavloppssystem.

Avloppstunneln kan vara en lönsam investering för samhället (Sweco, 2018)

Sannolikheten för att samhällsekonomisk nytta med avloppstunnel kan nås stärks av förhållandet att

det finns betydande nyttor som inte kunnat kvantifieras i analysen. Sådana effekter är exempelvis

människors olägenhet av källaröversvämningar, förlorad arbetsinkomst vid avbrott i verksamheter,

effekter på samhällsviktiga funktioner (exempelvis framkomlighet för sjuktransporter) eller

åtgärdernas effekter på centrala Malmös utvecklingsmöjligheter och attraktionskraft (VA SYD, 2018).

Tryckavloppsalternativet kostar mindre i investering än tunnelalternativet men innebär under

byggtiden betydande störningar, med stor påverkan i befintliga gator i centrala Malmö. Med en

avloppstunnel är denna problematik inte lika omfattande eftersom den i första hand byggs på

betydande djup under markytan (VA SYD, 2018).

Sammanfattningsvis visade utredningen att alternativet med avloppstunnel var mest lämpat ur

samhällets och invånarnas totala perspektiv.
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10 Bilageförteckning
Bilaga 2.1  Fastigheter berörda av tunnelkorridor och schakt
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1 Läsanvisning

Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag för delprojekt Överföring Lund Malmö (ÖLM).

Samrådsunderlaget är en bilaga till projekt HARs samrådsunderlag HAR Tillstånd Samrådsunderlag

enligt Miljöbalken, 2021 06 24.

För beskrivning av projekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne (projekt HAR) planerade

verksamhet i sin helhet, bakgrund, övergripande förväntad omgivningspåverkan, vad ansökan

omfattar, avgränsningar, samråd och preliminärt innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning

hänvisas till samlingsdokumentet.
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2 Sammanfattning av projekt ÖLM
I detta samrådsunderlag hanteras och beskrivs de förutsättningar som avser avloppstunneln från

Lund till Malmö, se figur 1. Inom detta projekt Överföring Lund Malmö (ÖLM) ingår

anslutningsschakten S30 S37 samt reservschakten S40 S42 medan S01 är en del av projektMalmö

avloppstunnel (MAT).

 
Figur 1. Tunnelsträckning från Lund till Malmö. Schakt S30 S37 ingår i detta tunnelprojekt

”Överföring Lund Malmö (ÖLM)” medan S01 ingår i projekt ”Malmö avloppstunnel (MAT)”
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Avloppstunneln mellan Lund och Malmö går under delar av Hjärup, Åkarp och Arlöv men i övrigt till

stora delar under jordbruksmark. Tunneln kommer att vara ca 10 km lång och ligga på ca 25 meters

djup. Tunneln kommer att ha en inre diameter på 3 m. Förutom tunneln kommer även åtta

anslutningsschakt (S30 S37) att anläggas. Förutom de åtta planerade anslutningsschakten kan upp till

tre tillkommande reservschakt (S40 S42) behövas för att underlätta borrning.

Den miljöpåverkan som bedöms komma att uppstå till följd av projektet sker främst under

byggskedet vilket förväntas att pågå under 4 års tid med en förväntad start hösten 2024. Huvuddelen

av påverkan utgörs av arbeten vid anslutningsschakten där tunnelborrmaskinen antingen kommer att

borra från schakten eller avsluta borrning i schakten samt anläggande av tillfälliga anslutningsvägar.

Även transporter till och från de olika schakten då material ska transporteras till arbetsområdena

samt då överskottsmassor ska transporteras från arbetsområdena kommer att ha en påverkan på

miljön i form av buller och luftutsläpp. Andra faktorer som påverkar i byggskedet är främst

vibrationer, hantering av överskottsvatten samt tillfällig påverkan på naturmiljön och

jordbruksmarken i arbetsområdena runt anslutningsschakten.

Inom utredningsområdet för den planerade anläggningen finns två av Sveriges största

grundvattenförekomster, SV Skånes kalkstenar och Alnarpsströmmen. Den ena av dessa, SV Skånes

kalkstenar, kan antas bli påverkade av anläggningen, främst under byggskedet av schakterna, med

avseende på tillfälliga och lokala grundvattensänkningar. Påverkan på grundvattennivåer har

beräknats vara begränsade inom ett påverkansområde, 500–1500 meter från schakterna, och

begränsas främst av byggtiden och effekten av de planerade skyddsåtgärderna. Storleken på

påverkan beräknas kunna kraftigt begränsas genom anpassningar av utformning i form av slitsmur

och botteninjektering. Risk för påverkan på grundvattenkvalitet bedöms främst kunna uppstå till följd

av yttre händelse (t ex olycka).

3 Samrådskrets
En karta som visar preliminärt påverkansområde med de som bedöms bli berörda av projektet har

tagits fram, se figur 2 samt bilaga 2. Figuren anger preliminär yttre begränsningslinje för områden

som kan komma att påverkas av buller (rosa områden). Redovisade påverkansområde visar samlat

den yttre gränsen för berörda riktvärden 60, 50 respektive 45 dBA. Utredning pågår kring

schaktspecifika bullernivåer, arbetsmoment, arbetstider och försiktighetsmått. Den preliminära yttre

begränsningslinjen för områden som kan komma att påverkas av vattenverksamhet (blåa områden)

baseras på att påverkan inte överstiger 1 m i kalkberget eller 0,3 m i ytliga jordlager.

Påverkansområdet för vibrationer och sättningar till följd av lokal deformation av jord och berggrund

vid tunnelborrningen (grönmarkerat) utgår från 0,4 mm/s vägd RMS.
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Figur 2. Preliminärt påverkansområde i samband med byggnation av avloppstunnel mellan Lund och

Malmö.
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Projektet ligger i nära anslutning till flera utbyggnadsprojekt inom väg och järnväg och kommer att

passera under järnvägen samt flera vägar. I vissa fall kan detta innebära att projektet ligger inom väg

eller järnvägsområde vilket kan komma att föranleda en ansökan om ledningsärende hos

Trafikverket.

4 Områdesbeskrivning och lokalisering
Avloppstunneln mellan Lund och Malmö går till stora delar under jordbruksmark. Tunneln kommer
även att gå under delar av Hjärup, Åkarp och Arlöv. De anslutningsschakt som kommer att byggas för
att kunna anlägga tunneln har placerats utifrån den bästa lokaliseringen utifrån den påverkan som
tunneln medför i byggskedet och i driftskedet, se figur 3.

Inom projekt Överföring Lund Malmö (ÖLM) ingår anläggningsschakten S30 S37 medan S01 är en del
av projekt Malmö avloppstunnel (MAT). Förutom anläggningsschakten kan tre reservschakt komma
att behövas. Förutsättningarna för reservschakten (S40 S42) kommer att utredas ytterligare
avseende exempelvis exakt placering, natur och kulturvärden och boendemiljö mm.
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Figur 3. Tunnelns tänkta placering på sträckan mellan Lund och Malmö. I bilden finns även tänkt placering för
anslutningsschakt angivna (S01 S37). Schakt S01 ingår i MAT projektet och S30 S37 ingår i detta projekt.
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4.1 Kommunala planer

4.1.1 Läge och berörda kommuner

Avloppstunneln mellan Lund och Malmö föreslås gå genom fem kommuner: Lund, Staffanstorp,

Burlöv, Lomma och Malmö. Avloppsledningen byggs i största delen parallellt med stambanan och

dras den kortast möjliga vägen mellan Källby avloppsreningsverk och Nya Sjölunda

avloppsreningsverk.

LUND

Lunds översiktsplan antogs 2018 och redovisar ny blandad bebyggelse i Källby. Genomförandet av

översiktsplanen bygger på de nya förutsättningar som utbyggnaden av fyrspåret ger med en helt ny

tågstation och på att en framtida avloppstunnel gör det möjligt att avveckla Källby

avloppsreningsverk. Schakt S37 föreslås strax söder om Källby avloppsreningsverk, på gränsen mellan

område utpekat för ny blandad bebyggelse och ett sammanhållet grön blå stråk för rekreation.

Kommunen har ett pågående planarbete med en fördjupning för Källby. Samtidigt som arbete pågår

med en fördjupning pågår också arbetet med att bilda ett naturreservat i berört område.

STAFFANSTORP

I Staffanstorp berör den planerade avloppstunneln landsbygdsområden samt områden för planerade

och befintliga bostäder i Hjärup och i Flackarp. Staffanstorps kommun berörs också av schakten S34

S36 samt två reservschakt, S41 och S42. Schakt S34 och S36 ligger inom ett större område utpekat

som landsbygd för produktion och rekreation. Schakt S35 ligger inom planerat utbyggnadsområde för

bostäder. Staffanstorp har under våren 2021 haft ett nytt förslag till översiktsplan ute på granskning.

LOMMA

I Lomma kommun pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. I Lomma dras tunneln

huvudsakligen inom markområden där Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp bedriver verksamhet.

Lomma kommun kommer att beröras av schakt S31 och S32 samt av reservschakt S40.

Reservschakten behövs under byggtiden för att underlätta genomförandet, men lämnar inga

kvarstående anspråk efter byggtiden.

BURLÖV

I Burlövs kommun berör tunneln befintlig stadsbebyggelse. Schakt S30 och schakt S33 föreslås i Arlöv

respektive i Åkarp.

MALMÖ

I Malmö avslutas avloppsledningen vid Nya Sjölunda avloppsreningsverk inom ett utpekat

verksamhetsområde enligt gällande översiktsplan från 2018. Malmö stad arbetar med att ta fram ett

nytt förslag till översiktsplan.

Tunneln mellan Lund och Malmö bidrar till stadens mål i översiktsplanen om minskat antal

bräddningar genom att också fungera som ett utjämningsmagasin vid höga flöden tillsammans med

MAT.
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4.1.2 Gällande och pågående detaljplaner

Föreslagen sträckning för ÖLM berör eller ligger i direkt anslutning till 47 detaljplaner i kommunerna

Staffanstorp, Burlöv och Malmö, se tabell 1. Tunnelbyggandet under jord innebär inga markanspråk i

markytan. Schakten som krävs för byggandet kan innebära ett visst kvarstående anspråk i markytan

även efter att tunneln är färdigbyggd.

Tabell 1. Gällande och pågående detaljplaner

Kommun Nummer Kommentar

Malmö

DP 4602, DP5133, PL1330,

PL475, ÄDP5348, DP 5365,

PL811

Detaljplaner som berörs av ny avloppstunnel.

Burlöv

36, 37, 46, 62, 68, 78, 109,

117, 140, P52/148, 150, 199,

211, 216, 233, 270, 102T,

103T, 202T, 209T, 5T,

P06/148, P55/150

Detaljplaner som berörs av ny avloppstunnel.

Burlöv 197, 251
Detaljplaner som berörs av ny avloppstunnel och

av schakt S30 och S33.

Lomma Inga detaljplaner berörs

Staffanstorp

P06/115, P168, P169, P47,

P59

Pågående detaljplan för del

av Hjärup 7:1, Västerstad

etapp 1

Detaljplaner som berörs av avloppstunneln.

Staffanstorp P168, P59
Detaljplaner som berörs av tunnel och tillfälligt

schakt S42.

Lund Inga detaljplaner berörs

4.2 Geologi

Beskrivningen av de geologiska förhållandena inom utredningsområdet har delats in i sex
huvudsakliga geologiska lager, se figur 4. Följande är enbart en översiktlig beskrivning. En mer
detaljerad redogörelse av geologi, geoteknik, grundvattenfrågor och hydrologi kommer att redovisas
i PM geoteknik och PM hydrogeologi, vilka redovisas i samband med miljökonsekvensbeskrivningen.
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Den geologiska lagerföljden inom projektet har generaliserats till:

 Övre sediment

 Lermorän

 Övre Alnarpssediment

 Nedre Alnarpssediment

 Sorterade jordarter

 Berggrund (kalksten)

Den övre sedimentära enheten inom undersökningsområdet inkluderar generellt fyllning, organiska
och sorterade jordarter – främst sand.

Den övre sedimentära enheten följs av lermorän, som inom utredningsområdet är den dominerande
jordarten i markytan. Denna enhet kan ofta delas in i två underenheter: en övre baltisk morän och
den nedre nordostmoränen.

Under lermoränen finns inom Alnarpssänkan de övre och de nedre Alnarpsedimenten, se figur 4 och
figur 6. De övre Alnarpsedimenten kännetecknas av varvad lera och finkorniga sediment medan de
nedre Alnarpsedimenten kännetecknas av relativt grovt sediment som sand och grus.

Utanför Alnarpssänkan återfinns sorterade jordarter under lermoränen. Dessa jordarter består
vanligtvis av sediment, liknande de som finns i Alnarp sänkan.

Figur 4. Geologisk profil längs sträckning av avloppstunneln mellan Lund Malmö
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4.3 Grundvatten
Grundvatten är en grundläggande resurs som generellt har ett mycket högt värde samt en bred
funktion i samhället och naturen. Dessa kombinerade egenskaper gör att grundvattnet inte bara är
en prioriterad resurs för vår samtid utan även för kommande generationer. Grundvatten omfattas av
miljömålet grundvatten av god kvalitet och inom utredningsområdet finns två av Sveriges största
grundvattenförekomster; Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar.

Grundvatten i berg
Berggrundens förutsättningar för att hysa grundvatten är i stora drag kopplat till dess vattenförande
sprickor och porositet. Lokalt sett kan förutsättningarna för grundvatten i berg variera stort till följd
av skillnader i hur de vattenförande sprickorna är orienterade, hur vanliga de är samt hur uthålliga de
är i sin utbredning.

Grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar omfattar hela sydvästra Skåne från Ven och
Landskrona i nordväst ned till Ystad i sydöst. Berggrunden förknippas generellt med mycket goda
uttagsmöjligheter av grundvatten på grund av dess betydande sprickighet och porositet. Under den
för grundvattnet betydelsefulla kalkstenen finns s.k. skrivkrita som även den är en kalksten men med
betydligt sämre vattenförande egenskaper. Uttagsmöjligheterna för grundvatten är för berggrund
bland de högsta i landet inom utredningsområdet. Den högsta kapaciteten finns i Malmö samt delar
av Lundområdet, se figur 5.
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Figur 5. Av SGU bedömda uttagsmöjligheter av grundvatten ur berggrunden inom utredningsområdet. Högst
uttagsmöjligheter finns i Malmö samt delar av Lund området med en bedömd kapacitet på 20 000–60 000 l/h.
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Grundvatten i jord
Förutsättningarna för grundvatten i jord varierar kraftigt inom utredningsområdet, framförallt på
djupet. Grundvatten förekommer i samtliga beskrivna jordlager, men det enda
grundvattenmagasinet i jord med tillräcklig kapacitet för att räknas som grundvattenförekomst inom
utredningsområdet är det som finns i de nedre Alnarpssedimenten, Alnarpsströmmen, se figur 6.

Lokalt kan troligtvis goda uttagsmöjligheter förekomma i jordlagren även högre upp i lagerföljden,
exempelvis i postglacial sand eller i sorterade isälvssediment. Även intermoräna sediment bedöms
lokalt kunna påverka de hydrogeologiska förutsättningarna genom sin högre hydrauliska
konduktivitet. Ingen av dessa lager har dock historiskt använts som en resurs till allmän nytta utan
dess egenskaper är främst kända från infrastrukturella projekt och i viss mån från enskild
vattenförsörjning.

Även inom de övre Alnarpssedimenten finns enskilda lager med relativt sett bättre vattenförande
egenskaper, så som sand och finsand. I allmänhet kan sägas att dessa lager betraktas som
vattenförande men under uttag över tid blir uthålligheten kraftigt begränsad av dess och de
omgivande tätare lagrens utbredning. För att de på ett betydande sett ska ses som ett
grundvattenmagasin måste de enskilda lagren inte bara ha goda vattenförande egenskaper utan
även vara utbredda över ett större område utan avbrott.

Grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen finns i de mer grovkorniga nedre Alnarpssedimenten.
Sedimenten har inte bara en mycket hög hydraulisk konduktivitet och en mäktighet på upp till 10
meter utan de har även en stor utbredning över sannolikt den större delen av hela Alnarpssänkan, ca
300 km2. De står även i kontakt med den vattenförande delen av den underliggande berggrunden
vilket ytterligare stärker dess uttagsmöjligheter av grundvatten. I SGUs regionala
grundvattenkartering bedöms Alnarpsströmmen tillhöra den för landet högsta kategorin för
uttagsmöjligheter i jord, >125 l/s eller motsvarande >450 000 l/h.

Grundvattnets funktion och användning inom utredningsområdet
Grundvattenresurserna i både kalkberget och i de nedre Alnarpssedimenten har nyttjats som
regionalt viktiga grundvattenresurser sedan sekelskiftet år 1900. Inom utredningsområdet är de
kommunala vattentäkterna numera under avveckling och har inte stått för några betydande uttag
under 2000 talet. Utanför utredningsområdet finns kommunala vattenuttag framförallt ur
berggrunden men både Alnarpsströmmen och grundvattnet i berggrunden nyttjas både för
industriella samt enskilda ändamål både inom och utanför utredningsområdet.

Utöver funktionen som dricksvatten och industrivatten så nyttjas även grundvattnet både i
berggrunden och i jord för geotermiska ändamål. Både klimatet och de geologiska förutsättningarna
för dessa ändamål bedöms vara mycket gynnsamma inom utredningsområdet.
 
Kanske det största värdet hos grundvatten ligger i dess förmåga att bevara sina egenskaper över tid.
Detta innebär att en grundvattenresurs med goda egenskaper, exempelvis goda uttagsmöjlighet av
grundvatten av god kvalitet, sannolikt kommer behålla dessa över tid – oftast hundratals till tusentals
år. På samma sätt kan en grundvattenresurs som utsätts för negativ påverkan, exempelvis en
förorening, få dåliga egenskaper som bibehålls över motsvarande tid (beroende på påverkan). Detta
ger att en stor del av värdet i en grundvattenresurs ligger inte enbart i nuvarande användning utan
även i det värde den kan utgöra i framtiden.
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Nuvarande miljöbelastning
Till följd av ett gott naturligt skydd så bedöms den nuvarande miljöbelastningen på grundvattnet till
största del vara diffus från markanvändningen. Ingen enskild aktör eller markanvändning kan pekas
ut vara den största miljöbelastningen utan belastningen utgörs av summan från all markanvändning.
Hot mot grundvattnet inom utredningsområdet är bland annat urban markanvändning, industri,
lantbruk, väg och järnväg samt förorenade områden.

4.3.1 Miljökvalitetsnormer för grundvatten

Utredningsområdet ligger inom två grundvattenförekomster med miljökvalitetsnormer, SV Skånes
kalkstenar samt Alnarpsströmmen, för vilka kvalitetskraven för den kvantitativa statusen anges som
”God”, se figur 6. Den kemiska statusen för SV Skånes kalkstenar bedöms också vara ”God” men för
Alnarpsströmmen är den kemiska statusklassningen ”Otillfredsställande”. Förekomsten bedöms i
vattenförvaltningen ha otillfredsställande kemisk status med avseende på klorid. Tillförlitligheten är
dock låg och baseras på två kustnära mätstationer vilka är representativa för en liten del av
förekomstens yta. Till nästa förvaltningscykel är det föreslaget att förekomsten ska få kemisk status
”God” med undantag för klorid.

SV Skånes kalkstenar bedöms i vattenförvaltningen ha risk för att inte uppnå god kemisk kvalitet till
år 2027. Risk föreligger enligt Vatteninformationssystem Sverige, VISS med avseende på 15
parametrar: nitrat, ammonium, bekämpningsmedel, klorid, konduktivitet, sulfat, arsenik, bensen,
benso(a)pyrene, kadmium, bly, kvicksilver, PAH, summa trikloreten/tetrakloreten samt PFAS.
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Figur 6. Berörda och anslutande grundvattenförekomster.
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4.4 Ytvatten
Den planerade anläggningen passerar under tre inom vattenförvaltningen avgränsade
ytvattenförekomster – Höje å, Sege å och Alnarpsån, se figur 7.

 
Figur 7. Berörda ytvattenförekomster och deras huvudavrinningsområden. Sett från norr: Höje å, Alnarpsån
och Sege å.
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4.4.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten

För Höje å, som korsar anläggningen nära schakt S37, är miljökvalitetsnormerna satta till ”God
ekologisk status” och ”God kemisk ytvattenstatus” (med undantag för bromerad difenyleter samt
kvicksilver och kvicksilverföreningar). Statusklassningen för nuläget är ”Otillfredsställande ekologisk
status” på grund av bl.a. övergödning och miljöfarliga ämnen, och ”Uppnår ej god kemisk status” på
grund av bl.a. hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.

För Alnarpsån, som korsar anläggningen vid schakt S31 och även passerar nära S33 och S41, är
miljökvalitetsnormerna satta till ”God ekologisk status” (2027) och ”God kemisk ytvattenstatus” (med
undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar). Statusklassning för
nuläget är ”Dålig ekologisk status” på grund av bl.a. övergödning och miljöfarliga ämnen, och
”Uppnår ej god kemisk status” på grund av bl.a. hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.

För Sege å, är miljökvalitetsnormerna satta till ”God ekologisk status” (2033) och ”God kemisk
ytvattenstatus” (med undantag för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar).
Statusklassning för nuläget är ”Otillfredsställande ekologisk status” på grund av bl.a. övergödning och
problem med förorenade ämnen, och ”Uppnår ej god kemisk status” på grund av bl.a. hydrologisk
regim och morfologiskt tillstånd.

FörMalmö hamnområde, är miljökvalitetsnormerna satta till ”Måttlig ekologisk status” och ”God
kemisk ytvattenstatus”. Statusklassning för nuläget är ”Måttlig ekologisk status” och ”Uppnår ej god
kemisk status” på grund av antracen, bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
tributyltenn föreningar.

4.5 Förorenade områden

En inventering av fastigheter och verksamheter har sammanställts i länsstyrelsens digitala karta över
potentiella förorenade områden.

Enligt en framtagen metodik, MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) finns
identifierade områden längst med tunnelsträckan, se figur 8. Enligt metodiken delas de inventerade
områdena in i fyra riskklasser avseende risk för människors hälsa och miljö.

Klass 1: Mycket stor risk
Klass 2: Stor risk
Klass 3: Måttlig risk
Klass 4: Liten risk

Längs med det valda tunnelalternativet finns främst oklassade MIFO områden. Inget av schaktlägena
ligger i närheten av något område som riskklassats.

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts i anslutning till områdena för schakt, S30
S37. Uppmätta halter i undersökningen påvisar inga eller låga föroreningshalter. Kompletterande
miljöteknisk markundersökning kommer att utföras bl.a. inom område för reservschakten.
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Figur 8. Utdrag ur länsstyrelsens EBH karta, över förorenade områden.
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4.6 Kulturmiljö

Denna del av sydvästra Skåne som avloppstunneln berör är en synnerligen rik fornlämningsmiljö och
flera företeelser betonar områdets centrala betydelse. Fornlämningsbilden domineras av
järnålderscentralplatsen Uppåkra som dock är belägen öster om utredningsområdet. I övrigt ligger
utredningsområdet mellan de medeltida stadsbildningarna Lomma i nordväst, Lund i nordost och
Malmö i sydväst. Lunds och Lommas stadsbildningar har spelat en betydande roll i områdets
utveckling redan under tidig medeltid medan Malmös etablering har varit viktig från 1200 talet och
framåt.

Närheten till kusten och vattendragen Höje å, Hjärupsbäcken och Sege å, har bidragit till områdets
kommunikativa läge. Både Höje å och Hjärupsbäcken har kunnat erbjuda vattenleder till kusten där
det fanns förutsättningar för en strategisk hamn i Lommabukten. Även flera viktiga landvägar löper i
detta område, bl.a. den västskånska huvudvägen (Bronsåldersvägen) som utgått från Söderslätt och
som passerat Uppåkra och sedan även Lund på sin väg norrut längs Skånes västkust. Flera östvästliga
vägförbindelser fanns i dess anslutning och centralplatsen Uppåkra och Lund anses ha etablerats på
kommunikativa knutpunktsområden.

Utredningsområdet i norr vid Flackarp och Källby ingår i ett rikt kulturmiljölandskap med många
registrerade fornlämningar från olika tidsperioder längs med Höje ås dalgång. Även Värpinge och
Trolleberg inkluderas i detta. Området omnämns både i Staffanstorps och Lunds kommuns
kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla miljöer. I det historiska bylandskapet låg byarna tätt,
vilket visar på områdets täta befolkning och centralitet. Byar vars marker berörs av
utredningsområdet är Källby, Flackarp, Svarte Hjärup, Hjärup, Vinstorp, Karstorp, Alnarp, Åkarp,
Tågarp och Arlöv. I tunnelns närhet ligger även Värpinge och Vrågerup.
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Figur 9. Karta kulturmiljö
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4.7 Naturmiljö

En naturvärdesinventering enligt svensk standard på fältnivå har gjorts kring sju av de åtta
anslutningsschakten inom utredningsområdet. För S37 har en tidigare inventering från 2019 använts.
Kompletterande naturvärdesinventering kommer att utföras i lägen för reservschakten under
sommaren 2021. De naturvärden som har hittats är framför allt kopplade till ruderatmarksflora och
äldre träd. Inventeringsområdena kring schaktpunkterna S30, S31, S35 och S37 berör tillsammans
elva avgränsade naturvärdesobjekt av klass 3–4. Naturvärdesklass 3 betyder Påtagligt naturvärde –
miljöer med inslag av naturliga processer och strukturer samt naturvårdsarter och därmed områden
vars ekologiska kvalitet det är av särskild betydelse att upprätthålla eller förbättra. Naturvärdesklass
4 betyder Visst naturvärde – områden som påverkats negativt av mänsklig aktivitet men där det trots
allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald och därmed
områden vars ekologiska kvalitet det är av betydelse att upprätthålla eller förbättra.
Naturvärdesklass 1 och 2 betyder högsta resp. högt naturvärde, inga sådana objekt har påträffats.

4.8 Jordbruksmark

Jordbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken. Några av schaktpunkterna kommer att behöva
ta jordbruksmark i anspråk. Schaktpunkterna S36 och S32 ligger på åkermark klass 10, och
schaktpunkten S31 på åkermark klass 9, se figur 10. I graderingen av åkerklasserna 1–10 är klass 10
bäst. Punkterna S34 och S35 ser på kartan ut att ligga på åkermark men ligger idag inom
arbetsområdet för utbyggnad av järnvägen mellan Lund och Malmö.
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Figur 10. Karta markanvändning
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4.9 Rekreation och friluftsliv
Inget av schakten inom utredningsområdet ligger inom utpekade eller skyddade områden för
rekreation och friluftsliv. I närheten av schaktpunkt S37 finns riksintresse för friluftsliv Höje å. Se
karta Riksintressen, figur 11 under 4.10.

4.10 Riksintressen
De planerade schakten berör flera olika riksintressen.

Schakt S31 och S32 ligger inom riksintresse för kulturmiljövård ”Alnarp”, som beskrivs som en
institutionsmiljö för Sveriges lantbruksuniversitet som vuxit fram ur det forna Alnarps kungsgård med
bebyggelse av stort arkitekturhistoriskt värde belägen i öppen slättbygd med förhistorisk
bosättningskontinuitet.

Schakt S37, S36, S35 och S34 ligger inom eller i nära anslutning till riksintresse för kommunikationer
(Europabanan – en tänkt framtida höghastighetsjärnväg från Jönköping till Helsingborg/Malmö).

Schakt S33, S34 och S35 ligger i nära anslutning till riksintresse för befintlig järnväg (Södra
Stambanan).

Schakt S30 och S31 ligger i nära anslutning till riksintresse för befintlig väg (E6 Trelleborg Strömstad
riksgränsen, samt E6.01 anslutning till Malmö hamn, som är hamn av riksintresse).

Schakt S30, S31 och S32 ligger inom riksintresse Högexploaterad kust.

Natura 2000 område Lommabukten och Lommaområdet ligger väster om utredningsområdet, i
närheten av schakt S30.
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Figur 11. Karta Riksintressen och Natura 2000
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4.11 Områdesskydd och artskydd

Biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet finns vid S30, S32 och S35 i form av en
oxelallé, en askallé och en päronträdsallé. Utöver dessa generella biotopskydd finns inga
områdesskydd inom inventeringsytorna för utredningsområdets schaktpunkter.

En rad naturvårdsarter har påträffats vid schakten S31, S32, S33 och S36. Det gäller i huvudsak
rödlistade arter och signalarter. Alla vilda fåglar är fridlysta.

4.12 Boendemiljö

En stor del av den planerade tunnelsträckningen går under åkerlandskapet, men vissa delar går även
under tätorter och industri /verksamhetsområden. Några av de planerade schakten är lokaliserade i
närheten av bostadsbebyggelse. Schakt S30 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Arlöv, S33 är
lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Åkarp, och S37 är lokaliserat på gränsen mellan områden
utpekade som ny blandad bebyggelse och befintlig natur i översiktsplanen för Lunds kommun. Även
reservschaktet S42 ligger i närhet till bostadsbyggelse vid Jakriborg. Därtill är schakt S34, S35 och
reservschakt S41 lokaliserade i närheten av tätorten Hjärup, och i närheten av planerade nya
bostadsområden. Punkten S33 ligger idag inom arbetsområdet för utbyggnad av järnvägen mellan
Lund och Malmö. Se karta markanvändning, figur 10 under 4.8.

4.12.1 Luft

Föroreningar i omgivningsluften kommer från många olika aktiviteter i samhället, inte minst från
trafiken. Det är de sammanlagda effekterna av alla aktiviteter som är reglerade i lag och främst är det
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) som är kritiska i Sverige. Under byggnation av
avloppstunneln adderas utsläpp från transporter och arbetsmaskiner till övriga aktiviteter. Projektet
kommer fortsätta arbetet med att utreda påverkan på miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål.

4.12.2 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet

I luftkvalitetsförordningen återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, med gräns
och målvärden för olika föroreningar, vilka ska bidra till att skydda människors hälsa och miljön.

4.12.3 Buller

Befintligt buller kommer i dagsläget främst från trafik. Den bullerutredning som är utförd omfattar
buller från planerad verksamhet och kommer att kompletteras med dagens situation för att se hur
bullernivåerna är innan arbetet påbörjas. Detta för att det ska kunna göras en jämförelse med hur
projektet påverkar bullernivåerna samt att bedöma behov av skyddsåtgärder.

4.12.4 Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller finns en slags målsättningsnorm, att det ska eftersträvas att
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Projektet kommer medföra byggbuller, vilket regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller
från byggplatser.
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5 Planerad anläggning

5.1 Beskrivning planerad anläggning
Överföring av avloppsvatten från Lund till Malmö omfattar anläggande av avloppstunnel från Källby
avloppsreningsverk i Lund till ny pumpstation vid Sjölunda (Nya Sjölunda). Från pumpstationen i
Sjölunda pumpas avloppsvattnet in till Nya Sjölunda avloppsreningsverk.

När avloppstunneln är färdigställd kommer avloppsvatten från Källby, dit avloppsvatten från
tätorterna Dalby, Björnstorp, Veberöd samt Genarp idag är anslutna, samt avloppsvatten från Hjärup,
Burlöv, Lomma samt Borgeby att anslutas till överföringstunneln. Det innebär bland annat en
minskad föroreningsbelastning på de recipienter, dvs Höje å samt Lödde å , som i dagsläget tar emot
renat avloppsvatten från dessa kommuner.

Tunneln är dimensionerad för ett maxflöde på 7 000 l/s vid Källby plus anslutande flöden. Därutöver
ska tunneln kunna utjämna och magasinera vid kraftiga regn. Malmö avloppstunnel och denna tunnel
(ÖLM) ansluter till Sjölunda pumpstation på samma nivå enligt föreslagen utformning. Vid kraftiga
regnsituationer kommer avloppstunneln mellan Lund och Malmö att kunna magasinera
avloppsvatten. Tunneln ges tillräcklig lutning så att självrensning erhålls.

Tunnelns placering planeras bli på cirka 25 30 m djup. Anläggningen blir en i princip tät
betongkonstruktion, med varken ut /inläckage eller grundvattenpåverkan i driftskedet.

Överföringstunneln kommer att anläggas med tunnelborrmaskin (TBM) genom så kallad pipe jacking
metod där tunnelns konstruktion byggs av prefabricerade rör, som trycks framåt med hjälp av
hydrauliska domkrafter (“jacks”) placerade i en matargrop (startschakt). Betongrören, med en längd
på cirka 3 m, trycks framåt från respektive startkammare. Massorna från borrningen tas ut i redan
borrad tunnel till närmaste vertikalschakt. I samband med anläggandet tätas tunneln löpande,
inläckaget blir därmed litet. De kemikalier som kan komma att användas i samband med borrningen
kommer i första hand att avlägsnas i samband med att tunnelmassorna tas ut.

Tunneln kommer att bli ca 10 km lång, vilket innebär att det krävs flera anslutningsschakt utmed
sträckan. Schakten kommer vara upp emot 30 meter djupa och det är ifrån anslutningsschakten de
olika tunnelborrningssektionerna som tunnelborrmaskinen antigen installeras eller tas upp.
Anläggande av dessa schakt bedöms leda till temporär grundvattensänkning under byggskedet.
Åtgärder vidtas för att minimera det område som påverkas av grundvattensänkningen, se figur 2 för
preliminärt påverkansområde. Det kommer att behövas minst åtta anslutningsschakt (S30 S37) men
ytterligare schakt kan bli nödvändiga för att begränsa längden på borrsträckorna. För och nackdelar
med kompletterande reservschakt för att korta borrsträckorna utreds ytterligare med avseende på
risker och kostnader. De eventuellt tillkommande reservschakterna som kan komma att anläggas
ligger på sträckorna S31 S32 (S40), S33 S34 (S41) och S34 S35 (S42). Placeringen av
anslutningsschakten och reservschakten visas i bilaga 1 och 2 samt i figur 1.
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När avloppstunneln har tagits i drift kommer avloppsreningsverket i Källby att läggas ner. Detta sker

inom ramen för dess tillstånd och hanteras inte inom ansökt verksamhet. I vilken ordning de olika ans

lutningarna skall göras och hur omkoppling kommer att ske är under utredning. Mer information

redovisas i samlingsdokumentet HAR Tillstånd Samrådsunderlag enligt Miljöbalken under punkt 6.3.

Det finns även pumpstationer längs med tunnelsträckningen som planeras tas ur bruk och rivas.

5.1.1 Principbeskrivning funktioner

Tunneln förläggs med självfall, så att avloppsvattnet kommer att rinna från Lund mot Malmö vilket
innebär att det inte behövs någon pumpstation längs med sträckan. Vid Sjölunda pumpstation
pumpas sedan vattnet upp till Nya Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln kommer även att vara
självrensande vilket leder till ett begränsat behov av service och underhåll av tunneln. För att kunna
utföra underhåll vid drift så kommer det att finnas nedstigningsmöjlighet vid varje schakt, se figur 12.

Figur 12. Principskiss över hur schakten kommer att se ut. Det ofärgade vertikala röret är för åtkomst av
avloppstunneln som visas horisontellt på ca 25 m djup. Bilden till höger visar hur schaktet kommer att se ut på
ytan (uppifrån). Ytan täcks med betonglock över kvarstående två nedstigningsschakter.
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6 Byggmetoder och genomförande

6.1 Tunneldrivning
Avloppstunneln mellan Lund och Malmö kommer uteslutande användas för hantering av
avloppsvatten. Tunneln kommer att vara ca 10 km och ha en planerad inre diameter på 3,0 m.

Den tunnelborrningsmetod som kommer att användas är borrning med EPB (Earth pressure balance
method), se figur 13. Metoden innebär att det utgrävda materialet används för att stödja tunnelytan
medan det mjukgörs med exempelvis skum och andra tillsatser för att underlätta framdriften och
därmed minska maskinslitage och energiförbrukning. Tunneln byggs upp av betongringar och mellan
ringarna läggs en tätning för att tunneln ska bli tät.

Överskottsmassor transporteras i vagnar och/eller med transportband till anslutningsschakten och
hissas upp för vidare hantering.

Tunnelborrning kommer att ske dygnet runt medan transporter till och från arbetsområdena
planeras att undvikas nattetid.

Figur 13. Bild över framdrift med borrning med EBP metod.

6.2 Principbeskrivning funktioner under byggtiden

6.2.1 Arbetsområden

I anslutning till schakten kommer det att behövas arbetsområden. Arbetsområdena beräknas att vara
ungefär 60 x 60 m stora och är nödvändiga för entreprenören för att kunna ställa upp material,
utrustning, arbetsbodar mm, se exempel på utförande i figur 14. Inom arbetsområdet skall det finnas
utrymme för att kunna ta omhand överskottsmassor tillfälligt, utföra beredning av betong, mindre
upplag av tunneldelar samt mottagning av inkommande material.

Arbetsområdena kommer efter utfört arbete att återställas, emellertid kommer det att finnas en
lokal väg och uppställningsplatser för två fordon i närområdet av schakten.
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Figur 14. Exempel på anläggning av arbetsområde (S32).

Massorna som kommer upp från arbetet med tunnelborrningen kommer tidvis att vara relativt våta.
Det kommer att installeras ett system för att ta omhand och samla upp det vatten som kommer ur
tunnelmassorna. Det omhändertagna vattnet kommer att renas från suspenderade partiklar innan
vidare omhändertagande.

6.2.2 Transporter och arbetsvägar

Vid transporter av material till och från schakten kommer transporterna i första hand belasta
motorväg och större vägar för att i möjligaste mån undvika tunga transporter på mindre lokalgator,
se figur 15.
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Figur 15. Transportvägar till och från de olika schakten.
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Totalt under projektet uppskattas 44 650 fordonsrörelser krävas för att kunna transportera material
till och från arbetsplatserna, se tabell 2 nedan för en sammanställning.

Tabell 2. Uppskattat totalt antal lastbilsrörelser för att kunna transportera material till och från
arbetsplatserna samt från och till norra hamnen i Malmö.

Moment i byggskedet Antal fordonsrörelser

Överskottsmaterial från
tunneldrivning och anläggning av
schakt 

23 500 

Betong och armering 3 700 

Skumbetong 2 800 

Överskottsmassor från anläggning av
schakt 

7 500 

Förberedande arbeten på
etableringsområden 

2 600 

Tunnelsegment 350 

Övrigt 4 200 

TOTALT 44 650 

De överskottsmassor som kommer att uppstå i samband med tunnelarbetet mellan Lund och Malmö
kommer att behöva transporteras bort efterhand, totalt beräknas ca 31 000 fordonsrörelser
avseende överskottsmassor att utföras.

Flest fordonsrörelser beräknas utföras under 2028 och första halvåret 2029 då det preliminärt
kommer att utföras ca 2 000 fordonsrörelser i månaden .

I anslutning till arbetsområdena kommer tillfälliga vägar att behöva byggas för att material ska kunna
fraktas till och från schakten. För att kunna komma till vissa av arbetsområdena kommer permanenta
tillfartsvägar behöva anläggas för att även kunna utföra framtida underhåll.

6.3 Grundvattensänkning
Tunneldrivning och schaktning medför vanligtvis ett inläckage av grundvatten som leder till en
grundvattensänkning som påverkar omgivande grundvattennivåer. Eventuell grundvattensänkning
beror på vilken metod som används vid byggnationen. Behov av grundvattensänkning kopplat till
tunnelarbetet mellan Lund Malmö bedöms främst uppstå vid etablering av schakten under
byggskedet, utifrån den planerade utformningen. Storleken på och tiden för behovet av
grundvattensänkning sätts dels av de tekniska förutsättningarna för konstruktionen dels av den
accepterade omgivningspåverkan, vilket i sin tur kan styra val av teknisk lösning. Utformningen av
grundvattensänkningen är under utredning.
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6.4 Masshantering

Totalt för avloppstunneln mellan Lund och Malmö beräknas ca 180 000 m3överskottsmassor
uppkomma inom projektet. Framförallt är det överskottsmassor som uppkommer i samband med
tunneldrivningen och vid anläggning av schakten.

Vid den översiktliga miljötekniska markundersökning som utförts i anslutning till områdena för schakt
(S30 S37) har uppmätta halter påvisat låga föroreningshalter. Kompletterande markundersökningar
kommer att utföras för att få en bättre bild över eventuella markföroreningar.

6.5 Hantering överskottsvatten
Under byggskedet är det väntat att det kommer uppstå överskottsvatten som behöver avbördas från
arbetsområdet på ett adekvat sätt. Med överskottsvatten avses den blandning av vatten som
kommer att uppkomma inom arbetsområdena. Överskottsvattnet kommer att bestå av inläckande
grundvatten i schakter, tunnelprocessvatten, byggdagvatten och inläckande regnvatten, och kommer
att behöva pumpas bort och avledas. Proportioner, volymer och kvalitet kommer att variera mellan
schakt och längs tunnelsträckningen. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att förhindra
störningar och olägenheter för människors hälsa eller miljö i samband med och till följd av
överskottsvattnets avbördning.

Storleken på inläckande grundvatten till schakt i byggskede har bedömts uppgå till ca 2 5 l/s
för schakt ned i berggrund, och ca 2 l/s för schakt i Alnarpssänkan. Provtagning har indikerat att
grundvattnet är fritt från föroreningar. Avseende processvattnet saknas i detta skede såväl
kvantitativa som kvalitativa skattningar och det är inte avgjort vilka kemikalier som kommer att
användas i samband med tunnelns anläggande. Regnvattnet antas framförallt ha en utspädande
effekt, men vid kraftiga regn kan erosion och uppslamning leda till grumling.

Överskottsvattnet kan principiellt omhändertas via avledning till vattendrag eller
markavvattningsföretag, alternativt via avledning till kommunalt avloppsnät. För inläckande
grundvatten kan det även finnas möjlighet till återinfiltration i slutet system. I föreliggande fall
bedöms kringliggande markavvattningsföretag genomgående sakna överkapacitet, vilken annars
hade kunnat nyttjas för detta projekt, varför avbördning bedöms komma att behöva ske via
återinfiltration och/eller avledning till vattendrag, diken eller kommunalt avloppsnät. Utredning
pågår för att bedöma lämpligast alternativ för respektive arbetsområde.

Det vatten som förväntas avbördas från arbetsområdena kommer att bedömas med avseende på
kvalitet.
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6.6 Kemikaliehantering

De huvudgrupper av kemikalier som kommer att användas vid anläggning av avloppstunneln mellan
Lund och Malmö är:

 Ämnen för att lämpliggöra marken för tunnelborrmaskinen; ytaktiva ämnen (tensider) som
tillsammans med t.ex. tryckluft och vatten eller bentonit underlättar framkomligheten i
marken och minska friktionen vid rörtryckning i jord.

 Smörjmedel; ofta bestående av bentonit med olika sammansättning beroende på markens
egenskaper

 Bentonitsuspension; för stabilisering av borrfronten.

 Ämnen som injekteras för att minska permeabiliteten och stabilisera marken; för att fylla ut
sprickor och håligheter.

6.7 Anslutning till befintlig anläggning
Överföringen mellan Lund och Malmö kommer att ha fyra anslutningar till det befintliga
avloppssystemet, huvudanslutningen är vid Källby där avloppsvatten från Lund kommer att ledas in i
tunneln.

Tunneln är utformad för att möjliggöra en framtida anslutning till det befintliga lokala
avloppssystemet mellan Lund och Malmö för att möjliggöra framtida förbättringar i avloppsvattnet. I
den aktuella fasen av projektet planeras anslutningar vid Hjärup vid S34, Lomma vid S31 och för att
ansluta ABMA P1 systemet vid S30 i Arlöv. Anslutningarna ska göras med hjälp av självfall och
möjliggöra borttagning av befintliga pumpstationer. Tunneln är också utformad för en framtida
anslutning av avloppsvattenflödena från Kävlinge och Borgeby vid schakt S36.

7 Förväntad miljöpåverkan
Byggskedet och till viss del den kommande driften av avloppstunneln medför risker för omgivningen.
Vilken typ av påverkan och hur stor påverkan blir beror på val av läge, teknisk utformning och
genomförande inklusive skyddsåtgärder. Den fortsatta projekteringen kommer att lägga grunden för
en allt mer detaljerad bedömning av miljöpåverkan från den aktuella anläggningen allteftersom
projektering och miljöbedömningsprocessen framskrider.

7.1 Byggskede
Den miljöpåverkan som bedöms komma att uppstå i samband med projektet sker främst under

byggskedet som kommer att pågå under ca 4 års tid med en uppskattad början under hösten 2024.

Påverkan utgörs av arbeten i anslutning till anslutningsschakten där tunnelborrmaskinen antingen

kommer att borra från schakten eller avsluta borrning i schakten samt anläggande av tillfälliga

anslutningsvägar. Även transporter till och från de olika schakten då material ska transporteras till

arbetsområdena samt då överskottsmassor ska transporteras från arbetsområdena kommer att ha

en påverkan på miljön i form av buller och luftutsläpp. Andra faktorer som påverkar i byggskedet är

främst byggbuller, vibrationer, hantering av överskottsvatten samt tillfällig påverkan på naturmiljön

och jordbruksmarken i anslutning till anslutningsschakten. Till viss del kommer även landskapsbilden

och tillgängligheten att påverkas tillfälligt i samband med byggnationen.

516 ( 1317 )



Dokumentnummer:

Bilaga 3 Samrådsunderlag överföring Lund Malmö
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 37 av 49

7.1.1 Transporter

De mest troliga transportvägarna sker mellan norra hamnområdet i Malmö och de olika schakten.
Från och till norra hamnen kommer transporter av överskottsmassor, betong, tunneldelar samt
övrigt material att ske. Massor från tunneldrivning och tunnelelement kommer att transporteras från
och till respektive schakt som planeras som anslutningsschakt, vilket är S01, S31, S34 och S36. De
övriga schakten blir i mindre omfattning belastade av transporter.

7.1.2 Avfall

Uppkommit avfall sorteras ut och transporteras till godkänd mottagningsanläggning med de tillstånd
som krävs enligt avfallsförordningen.

Farligt avfall bedöms inte uppstå såvida det inte sker läckage vid reparationer eller maskinella
avvikelser i form av läckage av bränsle eller hydrauloljor.

7.1.3 Buller, stomljud och vibrationer

En utredning av bullersituationen under anläggningsskedet har genomförts avseende luftburet

buller. Kompletterande utredning pågår för att säkerställa att bullerriktvärdena inte överskrids. Vid

risk för överskridande kommer bullerreducerande åtgärder att vidtas, detta gäller främst där det

finns bostäder på nära håll, se figur 16 nedan för preliminärt påverkansområde avseende buller.

Därutöver är generella åtgärdsförslag att välja tysta fordon och maskiner, informera kringboende i
god tid, ha täta plank runt byggarbetsplatserna vid behov, ha tydliga anvisningar för uppställning av
lastbilar på tomgång samt använda mobila tillfälliga skärmar.

Buller och vibrationer kan uppkomma och orsaka störningar främst i samband med att
borrutrustning anländer samt vid tunneldrivning och de transporter som krävs för att forsla bort och
tillföra massor, byggmaterial och utrustning. Störning kan även förekomma i samband med att
bottenplatta och slitsmur anläggs mm. Påverkan från buller kommer främst ske i anslutning till
schakterna. Vid anläggningsskedet följs Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från
byggarbetsplatser. Det innebär särskilda begränsningar under kvällar, nätter och helger.
Omfattningen av stomljud beror bl.a. på jordlagerföljder vid tunneldrivningen och hur byggnader är
grundlagda. Stomljud uppstår bl.a. i samband med tunneldrivningen genom marken. Till följd av
vibrationer kan skador på byggnader uppstå. Vilka byggnader som kan ligga i riskzon behöver utredas
närmare. Även bil och järnväg samt ledningar kan skadas av vibrationer.

Genomförd bullerutredning har inte bedömt påverkan på buller i rekreationsområden och Natura
2000 område, något som kommer att behöva utredas vidare.
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Figur 16. Preliminärt påverkansområde för buller

518 ( 1317 )



Dokumentnummer:

Bilaga 3 Samrådsunderlag överföring Lund Malmö
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 39 av 49

7.1.4 Vatten

Den förväntade påverkan kan för grundvatten delas in i två huvudkategorier:

 Kvantitativ påverkan – påverkan på omgivande grundvattennivåer

 Kvalitativ påverkan – påverkan på grundvattenkvaliteten

De två olika sorternas påverkan kan medföra olika effekter och verkar ofta inom olika områden och
tidsintervall. En kvantitativ påverkan är kopplad till det skede av projektet där behov av
grundvattensänkning finns, alternativt under perioden då anläggningen läcker in grundvatten.
Grundvattensänkningen eller inläckaget av grundvatten som leds bort från anläggningen medför en
lokal trycksänkning i omgivningen. Trycksänkningen fortplantar sig utåt och är som störst i den
direkta anslutningen för att sedan minska succesivt med avståndet. Trycksänkningen fortsätter att
fortplanta sig så länge avsänkningen eller inläckaget pågår och till dess att sänkningen balanserats av
ett inducerat inläckage från omgivningen. Storleken på omgivningspåverkan står därför i relation till
den utförda grundvattensänkningen eller inläckaget men är också, kanske till ännu större del, styrd
av de naturliga förutsättningarna. Tiden för en kvantitativ omgivningspåverkan begränsas till
anläggandet av anläggningen och en eventuell framtida avveckling. Storleken på påverkan kan till viss
del styras och förutses genom val av teknik och skyddsåtgärder.

Generella effekter som kan uppstå vid omgivningspåverkan på grundvattennivåer:

 Minskade uttagsmöjligheter av grundvatten

 Sättningar i mark

 Negativ påverkan på grundvattenberoende ekosystem

 Effektförändringar för geotermiska anläggningar

En kvalitativ påverkan å andra sidan är inte nödvändigtvis kopplad i samma utsträckning till perioder
under anläggningens livscykel utan är i större utsträckning beroende på grundvattnets naturliga
förutsättningar så som dess sårbarhet eller resiliens, dvs förmåga till återhämtning. Tiden för en
kvalitativ påverkan kan överstiga en tunnelanläggnings garantitid eller livslängd med flera
årtusenden.

Generella effekter som kan uppstå vid omgivningspåverkan på grundvattenkvaliteten:

 Minskade uttagsmöjligheter av grundvatten av god kvalitet

 Negativ påverkan på grundvattenberoende ekosystem

 Dålig hushållning av resurser till följd av långvarig påverkan

De två grundvattenförekomsterna Alnarpsströmmen och SV Skånes kalkstenar, se Figur 6, har stort
värde då de har god kvalitet och kapacitet samt är nära tillgängligt till efterfrågan. Sårbarheten hos
de aktuella grundvattenförekomsterna anses dock låg till mycket låg beroende på att de täcks av
relativt täta jordlager.
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Omgivningspåverkan med avseende på grundvatten är under utredning men förutses inom projektet
uppstå inom byggskedet vid följande moment:

 Förväntat inläckage till schakt och tunnel med resulterade grundvattensänkning

 Lokalt förändrad grundvattenkvalitet kopplat till val av byggmetod och därtill kopplad
användning av olika kemiska produkter

 Lokalt förändrad grundvattenkvalitet till följd av mobilisering av befintliga föroreningar i
grundvattnet

Risker för omgivningspåverkan utgörs av enskilda oväntade händelser eller oplanerade resultat som
på något sätt leder till omgivningspåverkan på grundvattnet. Exempelvis om tunneln eller schakten
inte uppnår den planerade tätheten så kommer ett större inläckage av grundvatten uppstå under
byggskedet. Enskilda oväntade händelser som kan inträffa skulle exempelvis vara olycka som leder till
läckage, antingen av förorening eller ett ökat inläckage av grundvatten.

För att undersöka och beräkna projektets förväntade omgivningspåverkan med avseende på
grundvatten pågår ett arbete med att upprätta en numerisk hydrogeologisk modell över området.
Syftet är att beräkna dels det förväntade inläckaget till både tunnel och schakt men även storleken
på den kvantitativa omgivningspåverkan vilket sedan kan ligga till underlag för att göra bedömningar
av förväntad miljöpåverkan.

Påverkansområdet definieras som trycksänkning som överstiger 1 meter i
kalkberget/Alnarpssediment och 0,3 meter i ytliga jordlager. Preliminära beräkningar visar på
begränsade påverkansområden runt de fyra schakten (S32, S33, S34 och S35) som går ner i de övre
Alnarpssedimenten. I de schakten som anläggs ner i kalkberg förväntas behovet av
grundvattenbortledning bli större på grund av att kalkberget är mera genomsläppligt, vilket även
leder till större påverkansområden. För alla schakten kommer grundvattenpåverkan att innebära en
trycksänkning i ett undre slutet grundvattenmagasin och påverkan i ytliga jordlager beräknas bli
försumbar.

Påverkansområdets utbredning kommer begränsas av att schakterna utformas som relativt täta
konstruktioner. Som ytterligare skyddsåtgärd under byggskedet kan återinfiltration av grundvatten
användas för att vid behov begränsa påverkansområdet. Behovet av skyddsåtgärder utreds. De
preliminära beräkningarna av grundvattenpåverkan indikerar att ingen grundvattenkänslig naturmiljö
riskerar att påverkas och att risken för sättningsskador på byggnader och anläggningar till följd av
grundvattensänkning är mycket låg. Övriga punkter som beskrivits i texten ovan kommer att utredas
vidare.

Avledning av vatten till recipient antingen direkt eller via dagvattennätet ska inte leda till
översvämning eller försämrad vattenkvalitet. Flera av dikningsföretagen är redan hårt belastade och
möjlighet att avleda till dessa är under utredning. Schakten har olika långt till möjliga recipienter
vilket leder till att det för vissa schakt kan bli aktuellt att vidare undersöka om det finns möjlighet till
infiltration.

Utifrån föroreningsbelastningen vid de olika schakten samt från de tillfälliga upplagsytorna ska
reningsanläggningar upprättas med relevanta och lämpliga reningsfunktioner.
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7.1.5 Utsläpp till luft samt lukt

Utsläpp till luft kommer endast ske i byggskedet. Utsläppen härrör främst från transporter till och
från anslutningsschakten samt från arbetsmaskiner. I Sverige är det främst det kvävedioxid (NO2) och
partiklar (PM10) som är kritiska. Projektet kommer fortsätta arbetet med att utreda om kvävedioxid
och partiklar samt påverkan vid de tillfällen tunneln vattenfylls vid kraftiga regn eventuellt orsakar
överskridanden av miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål.

Risk för lukt vid anläggningen är liten då inget avloppsvatten kommer att anslutas förrän tunneln är
helt färdigbyggd.

7.1.6 Landskapsbild

Under byggskedet kommer det att ställas upp arbetsbodar, lyftkranar och stora maskiner inom
arbetsområdena. De kommer även att omges av plank för att begränsa bullerspridningen.
Arbetsplatserna kommer därmed att bli ett tydligt visuellt inslag i landskapsbilden. Landskapet där
arbetsområdena ligger är i stor utsträckning urbant eller karaktäriserat av infrastruktur som vägar
och järnvägar. De kommer därför inte att vara helt främmande i sina miljöer och påverkan bedöms
därför som begränsad.

7.1.7 Kulturmiljö

Tunneln berör en synnerligen rik fornlämning. Avloppstunnelns schakt S31 och S32 ligger inom
riksintresse för kulturmiljövård ”Alnarp”, en institutionsmiljö för Sveriges lantbruksuniversitet som
vuxit fram ur det forna Alnarps kungsgård i öppen slättbygd med förhistorisk bosättningskontinuitet.
Se karta Riksintressen, figur 11, under 4.9. Utredningsområdet berör flera områden som är utpekade
i det regionala kulturmiljöprogrammet, Skånes kulturmiljöprogram. Kulturmiljöstråket Södra
stambanan omfattar ett område på båda sidor om järnvägen Södra stambanan, inom vilket schakt
S37, S36, S35, S34 och S5 ligger. Schakt S37, S34, S32 och S30 ligger inom områden för särskilt
värdefulla kulturmiljöer såsom Lund, Bomhög Hjärup Uppåkra, Alnarp, resp. Arlöv. Skånelinjen Per
Albin linjen är ett kulturmiljöstråk som går längs Skånes kust, och inom detta stråk ligger schakt S01
och S30.

7.1.8 Naturmiljö

Inventeringsområdena kring schaktpunkterna S30, S31, S35 och S37 berör tillsammans 11 avgränsade
naturvärdesobjekt av klass 3–4.

Under byggskedet kommer etableringsytor med tillhörande tillfartsvägar medföra att en del
växtlighet och träd behöver tas bort. Detta behöver utredas vidare, så att det om möjligt går att
anpassa arbetsområden och tillfartsvägar för att undvika påverkan på stora träd. I
naturvärdesinventeringen poängteras att det under entreprenaden är viktigt att spara och skydda
både träden, då det tar lång tid att återskapa, och död ved vid S37. Det är även viktigt att skydda de
alléer som påträffats. Värdefull flora kan återskapas genom att toppjord sparas och läggs tillbaka när
anläggningsarbetet är slutfört. Alternativt kan motsvarande flora sås in på nytt.
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7.1.9 Jordbruksmark

Jordbruk är av nationell betydelse enligt miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
för anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk.

Tre av schaktpunkterna (S31, S32 och S36) kommer ta viss jordbruksmark klass 9–10 i anspråk under
byggtiden. I graderingen av åkerklasserna 1–10 är klass 10 bäst. Intrången uppskattas till cirka
60 x 60 m. Kortare tillfartsvägar till schaktpunkterna kan i viss utsträckning också innebära intrång i
jordbruksmark t ex vid S36. Intrången i jordbruksmark har beaktats vid lokalisering av schakten så att
långa anslutningsvägar har undvikits.

Jordbruksmarken bedöms påverkas under byggskedet genom kompaktering på grund av körande
arbetsfordon vilket kan leda till långvarig påverkan.

7.1.10 Rekreation och friluftsliv

Den preliminära bedömningen är att projektet inte påverkar rekreation och friluftsliv. Inga av
schakten inom utredningsområdet ligger inom områden för rekreation och friluftsliv. Eventuell
bullerpåverkan på Höje å dalen kan behöva utredas vidare. Framkomlighet på befintliga gång och
cykelbanor kommer att säkerställas under projektet.

7.1.11 Riksintressen

Eventuell påverkan på Natura 2000 området Lommabukten, vad gäller buller och utsläpp från
byggavloppsvatten, behöver utredas vidare. För påverkan på riksintresse kulturmiljövård, se avsnitt
7.1.7. Övriga riksintressen bedöms inte påverkas.

7.1.12 Områdesskydd och artskydd

Biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet har påträffats vid S30, S32 och S35 i form av
en oxelallé, en askallé och en päronträdsallé. Ingen påverkan på alléerna bedöms uppstå, inga träd
bedöms behöva tas bort, men det är viktigt att fortsatt bevaka detta under vidare projektering.

7.1.13 Boendemiljö

Schakt S30 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Arlöv, S33 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i
Åkarp, och S37 är lokaliserat på gränsen mellan områden utpekade som ny blandad bebyggelse och
befintlig natur i översiktsplanen. Därtill är schakt S34 och S35 lokaliserade i närheten av orten Hjärup,
och i närheten av planerade nya bostadsområden.

Buller, vibrationer och stomljud kan påverka boendemiljöerna under byggskedet, se avsnitt 7.1.3.

7.1.14 Kommunala planer och angränsande projekt

Påverkan på kommunala detaljplaner kan innebära behov av vissa planändringar. Kommunernas
planer på utveckling av ny bebyggelse kan påverkas om de är tänkta att realiseras under tidsperioden
som byggtiden för avloppstunneln pågår. Det kan eventuellt beröra ny blandad bebyggelse vid S37 i
Lunds kommun, ny bebyggelse vid S35 i Staffanstorps kommun samt stadsbebyggelse i Burlövs
kommun.
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7.1.15 Resurshushållning

Anläggandet av tunneln och anslutningsschakten kommer medföra behov av material i form av
byggcement, ballast, metall och kemiska produkter som innebär åtgång av ändliga resurser och
energi. För exempelvis schaktning, tunneldrivning och transporter krävs energi. Dels i form av
drivmedel, som i stor utsträckning kan antas vara av fossilt ursprung, dels i form av el.

I kommande miljöbedömning ingår att uppskatta projektets direkta och indirekta CO2 utsläpp så att
projektets klimatpåverkan kan belysas.

7.2 Driftskede
När anläggningen är i drift kommer den att ha liten inverkan på omgivningen då samtliga

arbetsområden kommer att återställas undantaget precis vid schakterna där det kommer att finnas

en lokal tillfartsväg samt betonglock. Ingen påverkan i form av stomljud och vibrationer förväntas,

inte heller på landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, rekreation, friluftsliv, riksintressen,

områdesskydd eller artskydd.

7.2.1 Transporter

Trafik till anslutningspunkterna för drift och underhåll kommer att ske i begränsad utsträckning,
uppskattningsvis tillsyn 5 10 gånger per år vid normal drift.

7.2.2 Avfall

I vilken utsträckning som tunneln kommer att generera avfall under driftskedet kommer att utredas
men mängden avfall bedöms blir ringa. Vid en eventuell framtida avveckling av tunneln kommer
avfall att bestå framför allt av betong.

7.2.3 Buller

Driften av tunneln som innebär att avloppsvatten transporteras med självfall genererar inget buller.
Transporter till och från anslutningsschakten är av begränsad omfattning och kan därmed inte anses
bidra till bullerspridning.

7.2.4 Vatten

En underjordsanläggning likt en tunnel eller nedstigningsschakt utsätts oftast för ett högre

omgivande grundvattentryck. Den planerade anläggningen kommer inom stora delar utsättas för ett

omgivande tryck på ca 40 meter vattenpelare. Vid ett läckage av grundvatten från omgivningen till

anläggningen så kommer en trycksänkning ske i omgivningen. Generellt för underjordsanläggningar

så sker ett visst sådant inläckage. Den förväntade omgivningspåverkan kommer under driftskedet

därför vara kopplat till vilken täthet mot omgivande grundvattentryck som anläggningen uppnår.

Utifrån den nuvarande utformningen av anläggningen så beräknas tunneln uppnå en vattentäthet så

att dess totala inläckage under driftskedet är <1 l/s. Detta anses vara ett omätbart inläckage. Även

omgivningspåverkan m.a.p. grundvatten till följd av detta inläckage, förutsatt att konstruktionen

uppnår önskad täthet, bedöms vara omätbar under driftskedet.
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Storleken på omgivningspåverkan m.a.p. grundvatten under driftskede kommer vid behov utredas
vidare, bland annat genom att använda den numeriska grundvattenmodellen som är under
utformning.

Inga utsläpp av vatten kommer under driftskedet att göras inom ramen för avloppstunnelns
verksamhet. Tunneln kommer att öka möjligheten att magasinera vatten vilket leder till att behovet
av bräddning kommer att minska. Den sammantagna påverkan inom projekt HAR bedöms bli
betydande för flera recipienter som mottar bräddat avloppsvatten. Frågan belyses inom
samrådsunderlag för Nya Sjölunda.

7.2.5 Utsläpp till luft samt lukt

Luft och lukt från avloppstunneln kommer att hanteras vid anslutningsschakten längs med
tunnelsträckningen, där åtgärder kommer att göras för att minimera lukt. Utredning om åtgärder
pågår. Vid exceptionellt kraftiga nederbördshändelser när tunneln är översvämmad kommer lukten
att begränsas till luftvolymen i schakten. En sådan händelse beräknas återkomma med en statistisk
återkomststid på 10 år och är således en sällsynt händelse.

7.2.6 Jordbruksmark

Tre av utredningsområdets schaktpunkter (S31, S32 och S36) kommer ta begränsade ytor av
jordbruksmark klass 9–10 i anspråk för själva schakten under driftskedet. Intrången kan även om de
är små medföra försämrad arrondering. Verksamheten i arbetsområdena och tillfälliga tillfartsvägar
under byggskedet kan leda till en långsiktig påverkan genom att tunga maskiner och upplag leder till
kompaktering som kan försämra odlingsmöjligheterna även efter återställandet och därmed i
driftskedet. Ytorna behöver under byggskedet täckas med geotextil och ett lager av t.ex. träflis/bark
som kan avlasta matjorden från trycket. Vid återställande behöver djupluckring ske. Lämplig metod
behöver utredas vidare.

7.2.7 Boendemiljö

Schakt S30 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i Arlöv, S33 är lokaliserat nära bostadsbebyggelse i
Åkarp, och S37 är lokaliserat på gränsen mellan områden utpekade som ny blandad bebyggelse och
befintlig natur i översiktsplanen. Därtill är schakt S34 och S35 lokaliserade i närheten av orten Hjärup,
och i närheten av planerade nya bostadsområden.

Under normal drift bedöms ingen påverkan på boendemiljö, men under särskilda omständigheter
kan påverkan av lukt förekomma. Det behöver utredas vidare. Se vidare under avsnitt 7.2.5.

7.2.8 Kommunala planer och angränsande projekt

Det är totalt 47 detaljplaner som berörs av tunnelsträckning eller anslutningsschakt i Malmö, Burlöv
och Staffanstorps kommuner. Tunneln kommer att medföra behov av en säkerhetszon i
förekommande detaljplaner som innebär att borrningar inte får utföras som riskera att skada
tunneln. Möjligheten att bygga stora tunga byggnadsverk kan också begränsas av tunnelns framtida
rättighet. Vidare utredning av avloppstunnelns skyddsbehov kommer att genomföras. Fortsatt dialog
med kommunerna och berörda fastighetsägare kommer att ingå i det arbetet.
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Avloppstunnelns påverkan på gällande detaljplaner bedöms bli marginell. Dock kommer tunneln när
den är i drift att innebära en robust lösning för hantering av avloppsvatten som kan innebära nya
möjligheter för framtida samhällsutveckling vilket kan påverka kommunernas framtida
översiktsplaner för lokalisering av t ex stadsutveckling och bebyggelse.

7.2.9 Resurshushållning och Energianvändning

Driften av avloppstunneln kommer att medföra väsentlig energianvändning för Sjölunda pumpstation
där spillvattnet ska pumpas från tunneln upp till avloppsreningsverket. Höjdsättningen av tunneln är
en kompromiss mellan olika variabler, exempelvis:

 Ur energisynpunkt vill man lägga tunneln så ytligt som möjligt

 För att kunna utnyttja tunneln för fördröjning av stora volymer vid stor nederbörd (skyfall) så
behöver den lokaliseras på samma nivå somMAT.

 Tunneln måste ligga på tillräckligt stort djup för att vara stabil under byggskedet.

På vilken nivå som tunneln ska placeras utreds vidare inom projektet.

8 Fortsatt arbete
Fortsatta arbeten kommer att utreda behov och utformning av grundvattensänkning och beräkningar
av påverkansområdet.

Fortsatta utredningar kommer även att utföras för att utreda förutsättningar för att omhänderta
överskottsvatten i samband med byggskedet.

Fördjupade utredningar av omgivningspåverkan, exempelvis på kulturmiljö  

Kompletterande miljöteknisk markundersökning kommer att utföras för att kontrollera eventuella
föroreningar i mark och grundvatten i direkt anslutning till schakten.

I det fortsatta arbetet kommer olycksrisker i bygg och driftsskede, knutet till planerad anläggning att
belysas. Detta med utgångspunkt i effekter för människor, miljö och egendom.

Det kommer tas fram kontrollprogram för grundvattenpåverkan och för avledning av
överskottsvatten. Vid utredningsarbetet till kontrollprogrammet kommer det även tas fram
riktvärden för utsläpp av vatten.

Eventuella ytterligare skyddsåtgärder kommer föreslås utifrån skyddsobjektens värde och känslighet
för potentiell påverkan efter att påverkansområde definierats och skyddsobjekten inventerats.

Samrådsunderlaget ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen och ligger till grund för
miljöbedömningsprocessen. Fortsatt arbete med att samla in synpunkter från områdets
förutsättningar för att kunna göra bedömningar av påverkan, effekt och konsekvens kommer att
fortlöpa under processen. En vidare bedömning om verksamheten främjar eller motverkar
miljökvalitetsmålen kommer göras i MKB arbetet.
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9 Alternativ
Studier har utförts för att jämföra alternativa lösningar, dels anläggning av en ny markförlagd ledning

mellan Lund och Malmö och dels att anlägga en avloppstunnel. För och nackdelar med de olika

alternativen har tagits fram.

9.1 Ledningsalternativet
Överföring av avloppsvattnet från Källby i Lund till Sjölunda i Malmö genom konventionellt system

innebär två parallella ledningar med invändig diameter 1 100 mm utmed en sträcka på cirka 14 km.

Ledningarna anläggs i jordschakt på 3 5 meters djup. Marken lutar svagt från Lund mot Malmö, men

inte tillräckligt för ett fungerande självfall. Föreslagen anläggning är därför en kombination av tryck

och självfallsledningar och omfattar totalt fyra pumpstationer. Självfallsledningar underlättar för

anslutande flöden.

Den valda ledningssträckningen tar hänsyn till befintlig infrastruktur och kommunernas planering.

9.2 Tunnelalternativet
Avloppstunneln från Källby till Sjölunda pumpstation motsvarar en cirka 10 km lång och tät

betongtunnel med en invändig diameter på 3,0 m. Tunneln transporterar avloppsvattnet med

självfall. Vid Sjölunda anläggs en pumpstation som lyfter vattnet till avloppsreningsverket från drygt

25 meters djup.

Huvudalternativet bedöms vara tunnelalternativet då det baserat på genomförda utredningar och

intressentpåverkan kan konstateras att tunnelalternativet bäst uppfyller tre av programmets

planerade nyttor.

 Trygga tillväxt och möta en växande befolkning i regionen

 Skydda våra vattenmiljöer där vi vill leva, bo och verka

 Skapa ett robust och driftsäkert avloppssystem

För att utreda den mest fördelaktiga sträckningen har tre olika alternativ utretts.

9.2.1 Alternativa tunnelsträckningar

Olika alternativa tunnelsträckningar har utretts. De tre sträckningarna som varit aktuella har varit:

 Tunnel i en rak linje mellan Källby i Lund och Sjölunda i Malmö

 Norra alternativet, väster om Åkarp

 Södra alternativet, öster om Åkarp

Den raka sträckningen mellan Källby och Sjölunda har trots att det är den kortaste sträckan valts bort
då alternativet innebär för långa avstånd till de huvudsakliga anslutningspunkterna samt att det
skulle krävas pumpning av vatten från den existerande avloppsledningen till tunnelns
anslutningsschakt vilket skulle innebära högre energikostnader samt en minskad driftsäkerhet.
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De två andra alternativet är den stäckning som benämns som den norra alternativet (väster om
Åkarp) och det södra alternativet (öster om Åkarp), se figur 17.

 

Figur 17. Det norra och södra tunnelstäckningsalternativen

Den norra sträckningen har en betydande nackdel då avståndet till anslutningspunkterna till befintlig
avloppsledning (AMBA) är avsevärt längre i Arlöv jämfört med det södra sträcknings alternativet.
Även avståndet från Hjärup till den norra sträckningen är avsevärt längre än för det södra
alternativet och skulle kräva pumpning av avloppsvatten vilket minskar fördelarna med att systemet
förslås ha självfall. En annan fördel med det södra sträckningsalternativet är att Åkarps huvudledning
för spillvatten ligger i anslutning till järnvägen och en tunnelsträckning i närheten till den befintliga
ledningen i Åkarp skulle underlätta en anslutning av avloppsvatten från Åkarp.

Utifrån utförda studier och jämförelser mellan olika alternativ har det södra sträckningsalternativet
valts som det mest fördelaktiga tunnelalternativet, främst då det tillåter självfall av avloppsvattnet
och på så sätt kräver avsevärt lägre energiförbrukning vid driften. Det södra alternativet innebär även
färre anslutningsschakt samt att det längs med sträckningen finns väl lämpade platser för placering
av anslutningsschakten (S30 S37). Den exakta utformningen och det precisa läget för tunnel och
anslutningsschakt utreds.
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Fördelar (grön) och nackdelar (röd) med den norra och södra tunnelsträckningen anges i tabell 3
nedan.

Tabell 3. Jämförelse, fördelar och nackdelar mellan det norra och södra sträckningsalternativet.

Norra
sträcknings
alternativet

Södra
sträcknings
alternativet

Anslutningar

 ABMA Arlöv (S30)

 Lomma (S31)

 Åkarp (S33) möjlig framtida anslutning

 Hjärup (S34)

 Kävlinge (S36)

Schaktens placering, landskapsperspektiv

Schaktens placering, tillgänglighetsperspektiv

Efter att jämfört både alternativet med en konventionell ledning samt de olika tunnelalternativen har

det södra tunnelalternativet bedömts som det mest fördelaktiga alternativet ur samtliga perspektiv

beskrivna ovan.

10 Bilageförteckning
Bilaga 3.1 – Föreslagen tunnelsträckning
Bilaga 3.2 – Ritning över föreslagen mittpunkt på schakt

11 Referenser
Översiktsplan 2018 (Lunds kommun) – nedan länk digital karta
https://lundskommun.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=aS40324c0e56a4729a5b
b8143ff9c3d3c

Framtidens kommun Perspektiv 2038, Staffanstorps kommun (2011) (ÖP)
https://staffanstorp.se/wp content/uploads/2012/10/OVFK20382011Web.pdf

Framtidsplan för Burlövs kommun (2014, aktualiserad 2018)
https://www.burlov.se/download/18.43b6fda71639e97b98751957/1527686446213/%C3%96versikt
splan.pdf

Översiktsplan 2010 för Lomma kommun (2011)
https://lomma.se/download/18.2f61993515a5f2b1e3110S408/1488815395029/%C3%96P2010_web
b.pdf

Översiktsplan för Malmö (2018) (länk till digital karta nedan)
http://kartor.malmo.se/rest/ol/2.1/?config=../configs 2.1/config_op.js

Naturvårdsverket, kartverktyg Skyddad natur
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Boverket, Karta riksintressen
https://giS30.boverket.se/apps/js/www/riksintressen/

528 ( 1317 )



Dokumentnummer:

Bilaga 3 Samrådsunderlag överföring Lund Malmö
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 49 av 49

Riksantikvarieämbetet, Fornsök
https://app.raa.se/open/fornsok/

Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöprogram för Skåne, WebbGis
https://ext geoportal.lansstyrelsen.
se/standard/?appid=4d604e7e08a1471bbf90c6c5781S40a3a&bookmarkid=14799

Länsstyrelsen vattenkartan (VISS)
https://ext geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399

Naturvårdsverket, miljökvalitetsnormer luft
https://www.naturvardsverket.se/Stod i miljoarbetet/Vagledningar/Luft och
klimat/Miljokvalitetsnormer for utomhusluft/Gransvarden malvarden utvarderingstrosklar/

Naturvårdsverket, miljökvalitetsnorm buller
https://www.naturvardsverket.se/Stod i miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Miljokvalitetsnorm for
buller/Forordningen om omgivningsbuller/

Naturvårdsverket, specifik miljöbedömning
http://www.naturvardsverket.se/Stod i miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik
miljobedomning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod i miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik
miljobedomning/Miljokonsekvensbeskrivningen /
http://www.naturvardsverket.se/Stod i miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik
miljobedomning/Undersokning/#vad innebar
https://www.naturvardsverket.se/Stod i miljoarbetet/Vagledningar/Miljobedomningar/Specifik
miljobedomning/Samradsunderlag/#samordning

Stockholm vatten och avfall, tillståndsprocess
https://www.stockholmvattenochavfall.se/contentassets/adc58483112f47cba033627341737e30/tills
tands och samradsprocessen.pdf

Länsstyrelsen Västra Götaland, tillståndsprocessen
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6f456f1162f6d08f5ebf5e/1580485495883/2010 40.pdf

Länsstyrelsen Skåne, geoportal, klassning åkermark
https://ext geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=b757d972291c43ff83bcbfe9bS41e7a70

Tyréns och Niras (2020 09 16) PM Preliminary geotechnical and hydrogeological basis Wastewater
tunnel Källby Sjölunda

Tyréns (2020), Naturvärdesinventering Källby Sjölunda 2 T6 202 01 2020 10 16

Arkeologerna (2020), Ny avloppsledning från Källby i Lund till Sjölunda i Malmö – Arkeologisk
utredning steg 1 (Rapport 2020:59)

Länsstyrelsen i Skåne län (2007), Det skånska landsbygdsprogrammet – Ett utvecklingsprogram med
landskapsperspektiv

529 ( 1317 )



Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

530 ( 1317 )



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
Black

Lyckö
Tirup

Sivedal

Nygård

LillebyLeråkra

Arlöv

Nya
Bjärred

Holmen

Pilsåker

Önsvala

Hulthem

Uppåkra

Mariedal

Bomhög

vången

Väståkra

Turelund

V Kannik
Ö Kannik

Granedal

Önnesbo

Gullåkra

Kronovall

Djurslöv

Tågarp

Ädelholm

Kyrkoby
Burlöv

Stamhem

Segedal

Kobjärs-

Hunnerup

Åkerslund

Östergård

KnästorpsLönnstorp

Önnerup

Kronolund

Sunnanå

Vallgården

Södergård

Vragerup

Prästberga

Vinstorp

Kronetorps

Fatterslund

Mellangård

Burlövs

Nöbbelöv

Karstorp

Stjärnelund

Västangård

Kabbarp

Flackarp

Nordanå

Gamlemark

L.
Lomma

L. Vragerup

L. Bennikan

Värpinge

Norrevång

Habo
gård

L.
Uppåkra

Äppelgården

Coyetgården

St. Bernstorp

Svarthjärup

Segevång

Haboljung

St.
Uppåkra

Gunnesbo

egnahem

St.
Bennikan

Klostergården

Gamla
Bjärred

Strandhusen

S Vindfälle
gård

Lomma

Staffanstorp

Åkarp

Bjärred

Hjärup

Flädie

Bergströmshusen

S01

S40

S41

S42

S30

S31

S32
S33

S35

S37

S36

S34

MALMÖ

LUND

STAFFANSTORP

BURLÖV

LOMMA

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Kommungräns

!( Schakt

!( Reservschakt

Alternativ tunnelsträckning

Föreslagen tunnelsträckning

0 1 2 3 4
Km

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund - Malmö
2021-06-24

531 ( 1317 )



S01BRÄNNOLJAN
9

GÅSÖREN
1

BRÄNNOLJAN
4

STORBÅDAN
3

HAMNEN
22:195

HAMNEN
22:195STORBÅDAN

5

SJÖLUNDA
9

SJÖLUNDA
7

HAMNEN
31:2

HAMNEN
22:163

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Alternativ tunnelsträckning

Föreslagen tunnelsträckning

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S01

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

532 ( 1317 )



TÅGARP

ARLÖV

21:146

20:17

20:13 20:19

20:15

20:11

S:7

20:36

20:38

20:9

21:102

21:102

20:49

20:45
20:41

20:25

20:21

20:47

20:43

22:17

22:185

22:182

20:23

17:62

20:39

20:116

20:83

21:65

21:144

20:37

20:86

17:1

20:26
20:22

17:61

22:18

22:14

22:188
20:16

20:12

20:24

20:20

20:46

20:18

20:14

20:10

20:48

20:44
20:40

21:143

22:183

22:19

22:1522:187

22:184

S:21

22:16

17:417:10

17:63

S:21

20:123

20:117

20:117

20:128

S30

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Alternativ tunnelsträckning

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S30

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

533 ( 1317 )



S31

TÅGARP
15:1

BURLÖV
13:1

TÅGARP
15:17 TÅGARP

15:19

TÅGARP
15:18

ALNARP
1:1

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S31

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

534 ( 1317 )



S32

ALNARP
1:1

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S32

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

535 ( 1317 )



ÅKARP

2:267

2:263

2:367

2:77

2:37

3:77

2:259

2:251

2:359

2:239

2:235

2:231

2:331

2:246

2:242

2:297

2:293

2:197

2:193

2:248

2:244

2:240

2:226

2:222

2:326

2:322

2:55

2:80
2:40 2:46

2:237

2:233
2:269

2:265

2:261

2:365
2:361

2:208

2:204

2:200

2:308

2:304

2:300

2:70

2:76

2:36

2:79

2:39

2:217

2:213

2:249

2:245

2:241

2:227

2:223

2:327

2:323

2:219
2:319

2:296

2:292

2:196

2:229

2:225

2:221

2:329

2:325

2:321

2:48

2:3

2:3

2:3

2:3

2:3

2:298

2:294

2:290

2:198

2:194

2:190

2:276

2:272

2:372

S:9

2:206

2:202

2:306

2:302

S:11

2:287

2:187

2:183

2:278

2:274

2:270

2:51

2:257

2:357

2:247

2:243

2:238

2:234

2:230
2:330

2:35

2:78

2:38

2:207

2:203

2:307

2:303

2:275

2:271
2:4

2:209

2:205

2:201

2:309

2:305

2:301

2:286

2:81

2:41

2:44

2:288

2:266

2:262

2:258

2:250

2:358

2:236

2:232

2:268

2:264

2:260

2:368

2:364

2:360

2:50

2:10

2:53
2:56

2:289

2:214

2:210
2:318

2:299

2:295

2:291

2:199

2:195

2:191
2:228

2:224

2:220

2:328

2:324

2:320

2:277

2:273

24:1

S:25

3:34

1:57

2:49

2:6

2:6

2:47

2:82

2:62

1:68

S33

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S33

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

536 ( 1317 )



S34 HJÄRUP
4:2

HJÄRUP
21:36

HJÄRUP
22:3

HJÄRUP
4:2

HJÄRUP
3:2

HJÄRUP
S:1

HJÄRUP
4:2

HJÄRUP
3:2

HJÄRUP
3:2

HJÄRUP
4:159

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Alternativ tunnelsträckning

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S31

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

537 ( 1317 )



S35

HJÄRUP
4:276

STORA
UPPÅKRA

S:14

HJÄRUP
4:2

STORA
UPPÅKRA

13:14

FLACKARP
7:1

HJÄRUP
4:2

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Alternativ tunnelsträckning

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S34

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

538 ( 1317 )



S36

FLACKARP
2:8

FLACKARP
7:1

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S36

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

539 ( 1317 )



VÄSTER

S37

VÄSTER
6:16

LYCKEBACKEN
5

KLOSTERGÅRDEN
3:1

INNERSTADEN
1:1

VÄSTER
7:1

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Schakt

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S37

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

540 ( 1317 )



Tennisbanor

Rörsjön

Tor
Nitzelius
park

Alnarpsparken

ALNARP

BURLÖV

TÅGARP

ÅKARP

ALNARP

16:68

16:73

16:2

16:70

16:17 16:13

9:9

16:21
16:19

16:11

13:1

13:1

16:12

16:20

15:144

16:10

16:35

15:143

S:3

8:1

16:1

16:8

16:7

15:1

17:115:5

15:1

16:6

16:9
16:1

16:14

16:15

15:24

15:141

16:3

16:5

16:16

16:4315:1

9:1

1:68

8:1

1:61

1:60

1:62

1:53

1:60

1:60

1:1

S40

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Reservschakt

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 50 100 150 200
m

S40

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

541 ( 1317 )



HJÄRUP

KARSTORP

ÅKARP

2:1

1:3

4:159

18:121

18:122

2:355

18:88

2:340

18:100

18:105

18:106

18:113 18:114

18:119

18:110

18:115

18:116

4:76

18:93

18:101

18:102

18:107

18:108

18:99

18:95

18:91

18:111

18:112

18:117

18:118

S:21

18:94

S:21

2:354

18:103

18:104

18:109

18:120
18:125

18:123
18:124

18:90

18:89

3:34

28:1

2:6

18:92

18:1

1:68

3:2

S41

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Reservschakt

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 25 50 75 100
m

S41

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

542 ( 1317 )



HJÄRUP

4:187

4:183

4:287

4:253

4:167

4:163

4:37

4:27

18:54

4:176

4:172

4:192
4:106

22:3

22:4

4:186

4:182

4:252

4:175

4:171
4:166

4:162

S:3

4:174

4:177

4:173

4:193

4:107

4:276

4:278
4:276

4:275

4:44

4:35

4:190

4:6

4:2

4:286

4:283

4:288

4:189
4:185

4:181

4:289

4:285

4:161

4:169

4:165

4:184

4:284

4:168

4:164

6:1

18:3

4:2

4:2

4:159

4:159

S42

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

!( Reservschakt

Alternativ tunnelsträckning

Föreslagen tunnelsträckning

Arbetsområde för schakt

Tunnelkorridor

0 50 100 150 200
m

S42

Beställare:
Delprojekt:
Datum:

VA SYD
Överföring Lund-Malmö
2021-06-24

543 ( 1317 )



Dokumentnummer: - 

 
Författare: Gundberg, Karin, Tyréns AB  

Kvalitetssäkrad av: Gustav Edvinsson, Tyréns AB  

Godkänd av: Lena Hellberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

BILAGA 4 DIREKT BERÖRDA 

FASTIGHETER 
Samråd enligt miljöbalken 

 

 

 

2021-06-24 Version 1.0 

544 ( 1317 )



Dokumentnummer: - 

Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter 
samrad@vasyd.se 
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad 

Sida 1 av 9 
 

UPPDRAG: Projekt Hållbar avloppsrening 

Titel: Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter 

Status: Version 1.0 

Datum: 2021-06-24 

Tillhörighet: Projekt Hållbar avloppsrening 

Dokumenttyp: Rapport 

Dokument-ID: - 

Utgåva: 1.0 

Författare: Gundberg, Karin, Tyréns AB 

Kvalitetssäkrad av: Gustav Edvinsson, Tyréns AB 

Kvalitetssäkrad den: 2021-06-22 

Godkänd av: Lena Hellberg 

Godkänd: 2021-06-24 

MEDVERKANDE: 

Beställare: VA SYD – Hållbar avloppsrening 

Kontaktperson: Lena Hellberg, VA SYD 

Konsult: Tyréns AB 

Uppdragsansvarig: Gustav Edvinsson, Tyréns AB 

Utredare: John Sjöström, Anna Thyrén, Gustav Edvinsson m.fl 

  

545 ( 1317 )



Dokumentnummer: - 

Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter 
samrad@vasyd.se 
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad 

Sida 2 av 9 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ............................................................................................................................. 3 

2 Nya Sjölunda ................................................................................................................................... 3 

3 Malmö Avloppstunnel .................................................................................................................... 4 

4 Överföring Lund - Malmö ............................................................................................................... 6 

 

  

546 ( 1317 )



Dokumentnummer: - 

Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter 
samrad@vasyd.se 
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad 

Sida 3 av 9 

1 Sammanfattning 
Detta dokument är en bilaga till Samrådsunderlag Hållbar Avloppsrening i ett växande Skåne. 

Dokumentet listar de fastigheter som är helt eller delvis belägna inom utredningskorridoren och som 

bedöms kunna bli direkt berörda av projekt Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne (HAR). 

Fastigheterna är redovisade under det delprojekt som fastigheten berörs av; Nya Sjölunda, Malmö 

Avloppstunnel eller Överföring Lund-Malmö, och är sorterade utifrån bokstavsordning. Vissa 

fastigheter berörs av flera delprojekt och finns därför redovisade under fler kapitel. Exempelvis anges 

MALMÖ SJÖLUNDA *9 både under kapitel 2 Nya Sjölunda och under kapitel 4 Överföring Lund – 

Malmö. Detta beror på att vissa fastigheter berörs av flera delprojekt.  

För Malmö Avloppstunnel och Överföring Lund – Malmö bygger förteckningen över direkt berörda 

fastigheter på en illustrerad korridor som är 50 + 50 m, inom vilken tunnel med schakt planeras att 

anläggas. 

2 Nya Sjölunda 
Endast en fastighet är direkt berörd av projekt Nya Sjölunda: 

MALMÖ SJÖLUNDA *9 
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3 Malmö Avloppstunnel 
MALMÖ ABBORREN *4 

MALMÖ ABBORREN GA:2 

MALMÖ AEGIR *1 

MALMÖ ALMAGRUNDET *1 

MALMÖ AMPHITRITE *1 

MALMÖ BARKMAN *1 

MALMÖ BETONGEN *10 

MALMÖ BETONGEN *11 

MALMÖ BETONGEN *13 

MALMÖ BETONGEN *2 

MALMÖ BETONGEN *6 

MALMÖ BETONGEN *7 

MALMÖ BETONGEN *8 

MALMÖ BJURÖ *12 

MALMÖ BJURÖ *9 

MALMÖ BREDSKÄR *2 

MALMÖ BRÄNNOLJAN *9 

MALMÖ BÖTTÖ *5 

MALMÖ FINNGRUNDET *1 

MALMÖ GALIOTEN *2 

MALMÖ GÅSÖREN *1 

MALMÖ GÅSÖREN *2 

MALMÖ GÄDDAN *10 

MALMÖ GÄDDAN *12 

MALMÖ GÄDDAN *7 

MALMÖ GÄDDAN *8 

MALMÖ GÄDDAN *9 

MALMÖ HAMNEN 21:137 

MALMÖ HAMNEN 21:138 

MALMÖ HAMNEN 21:147 

MALMÖ HAMNEN 22:118 

MALMÖ HAMNEN 22:137 

MALMÖ HAMNEN 22:163 

MALMÖ HAMNEN 22:164 

MALMÖ HAMNEN 22:173 

MALMÖ HAMNEN 22:177 

MALMÖ HAMNEN 22:181 

MALMÖ HAMNEN 22:185 

MALMÖ HAMNEN 22:186 

MALMÖ HAMNEN 22:193 

MALMÖ HAMNEN 22:194 

MALMÖ HAMNEN 22:195 

MALMÖ HAMNEN 22:198 

MALMÖ HAMNEN 22:199 

MALMÖ HAMNEN 22:2 

MALMÖ HAMNEN 22:26 

MALMÖ HAMNEN 22:27 

MALMÖ HAMNEN 22:28 

MALMÖ HAMNEN 22:3 

MALMÖ HAMNEN 22:45 

MALMÖ HAMNEN 22:99 

MALMÖ HAMNEN 30:1 

MALMÖ HAMNEN 30:3 

MALMÖ HAMNEN 31:1 

MALMÖ HAMNEN 31:2 

MALMÖ HAMNEN 32:1 

MALMÖ HAVET *5 

MALMÖ HORNET *2 

MALMÖ HORNET *4 

MALMÖ HORNET *5 

MALMÖ HUGO *17 

MALMÖ HÄVRINGE *7 

MALMÖ HÄVRINGE *8 

MALMÖ INNERSTADEN 

10:14 

MALMÖ INNERSTADEN 

10:94 

MALMÖ INNERSTADEN 

132:1 

MALMÖ INNERSTADEN 30:3 

MALMÖ INNERSTADEN 

31:12 

MALMÖ INNERSTADEN 31:8 

MALMÖ INNERSTADEN 31:9 

MALMÖ INNERSTADEN 4:3 

MALMÖ INNERSTADEN 5:10 

MALMÖ INNERSTADEN 

GA:49 

MALMÖ JÄRNVÄGEN 1:1 

MALMÖ JÄRNVÄGEN 1:3 

MALMÖ JÄRNVÄGEN 1:4 

MALMÖ KALKGRUNDET *5 

MALMÖ KIRSEBERG 30:2 

MALMÖ KULLEN *5 

MALMÖ KULLEN *7 

MALMÖ LANDSORT *1 
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MALMÖ LILLGRUND *4 

MALMÖ LOKET *1 

MALMÖ LÖJAN *2 

MALMÖ LÖJAN *3 

MALMÖ LÖJAN *4 

MALMÖ LÖJAN GA:1 

MALMÖ MEDUSA *4 

MALMÖ MIDHEM *2 

MALMÖ MIDHEM *3 

MALMÖ MORÄNEN *3 

MALMÖ MÅSESKÄR *6 

MALMÖ NEREUS *1 

MALMÖ NIAGARA *2 

MALMÖ ORKANEN *1 

MALMÖ OSKARSGRUNDET 

*12 

MALMÖ OSKARSGRUNDET 

*3 

MALMÖ POLSTJÄRNAN *1 

MALMÖ POLSTJÄRNAN *2 

MALMÖ RALLAREN *1 

MALMÖ RAN *3 

MALMÖ RAN *4 

MALMÖ RAN *6 

MALMÖ RAN *9 

MALMÖ ROLF *12 

MALMÖ RÖDKALLEN *1 

MALMÖ RÖDKALLEN *11 

MALMÖ RÖDKALLEN *2 

MALMÖ RÖNNSKÄR *3 

MALMÖ RÖNNSKÄR *5 

MALMÖ SCYLLA *2 

MALMÖ SCYLLA *4 

MALMÖ SCYLLA *5 

MALMÖ SCYLLA GA:1 

MALMÖ SEJEN *2 

MALMÖ SEJEN *3 

MALMÖ SEJEN *4 

MALMÖ SEJEN GA:1 

MALMÖ SEJEN GA:2 

MALMÖ SEJEN GA:3 

MALMÖ SIRIUS *1 

MALMÖ SIRIUS *3 

MALMÖ SIRIUS GA:3 

MALMÖ SJUSTJÄRNAN *1 

MALMÖ SLAGTHUSET *1 

MALMÖ STENSHUVUD *2 

MALMÖ STENSHUVUD *3 

MALMÖ STORBÅDAN *2 

MALMÖ STORBÅDAN *3 

MALMÖ STORBÅDAN *4 

MALMÖ STORBÅDAN *5 

MALMÖ SVANTE *19 

MALMÖ SVANTE *29 

MALMÖ SVINBÅDAN *2 

MALMÖ SVINBÅDAN *5 

MALMÖ SVINBÅDAN *6 

MALMÖ SÖDERARM *11 

MALMÖ TEGLET *1 

MALMÖ TRITON *6 

MALMÖ TROLLHÄTTAN *4 

MALMÖ TROLLHÄTTAN *7 

MALMÖ TURBINEN *4 

MALMÖ UNO *5 

MALMÖ UTGRUNDEN *7 

MALMÖ UTKLIPPAN *1 

MALMÖ UTKLIPPAN *3 

MALMÖ UTLÄNGAN *1 

MALMÖ VASSEN *3 

MALMÖ VIDAR *1 

MALMÖ VINGA *5 

MALMÖ VÄDERÖ *19 

MALMÖ VÄRNHEM *1 

MALMÖ VÄRNHEM *11 

MALMÖ VÄRNHEM *12 

MALMÖ VÄRNHEM *13 

MALMÖ VÄRNHEM *14 

MALMÖ VÄRNHEM *15 

MALMÖ VÄRNHEM *16 

MALMÖ VÄRNHEM *2 

MALMÖ YNGVE *1 

MALMÖ YNGVE *3 

MALMÖ YNGVE *4 

MALMÖ ÖSTERSJÖN *1
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4 Överföring Lund - Malmö 
 

BURLÖV ARLÖV 17:1 

BURLÖV ARLÖV 22:14 

BURLÖV ARLÖV 22:15 

BURLÖV ARLÖV 22:184 

BURLÖV ARLÖV 22:185 

BURLÖV ARLÖV 22:187 

BURLÖV ARLÖV 22:188 

BURLÖV ARLÖV GA:9 

BURLÖV KARSTORP 4:76 

BURLÖV TÅGARP 15:1 

BURLÖV TÅGARP 15:140 

BURLÖV TÅGARP 15:16 

BURLÖV TÅGARP 15:17 

BURLÖV TÅGARP 15:21 

BURLÖV TÅGARP 15:22 

BURLÖV TÅGARP 15:76 

BURLÖV TÅGARP 19:10 

BURLÖV TÅGARP 19:11 

BURLÖV TÅGARP 19:12 

BURLÖV TÅGARP 19:13 

BURLÖV TÅGARP 19:14 

BURLÖV TÅGARP 19:15 

BURLÖV TÅGARP 19:16 

BURLÖV TÅGARP 19:17 

BURLÖV TÅGARP 19:18 

BURLÖV TÅGARP 19:19 

BURLÖV TÅGARP 19:2 

BURLÖV TÅGARP 19:20 

BURLÖV TÅGARP 19:21 

BURLÖV TÅGARP 19:22 

BURLÖV TÅGARP 19:23 

BURLÖV TÅGARP 19:24 

BURLÖV TÅGARP 19:25 

BURLÖV TÅGARP 19:26 

BURLÖV TÅGARP 19:27 

BURLÖV TÅGARP 19:28 

BURLÖV TÅGARP 19:29 

BURLÖV TÅGARP 19:3 

BURLÖV TÅGARP 19:32 

BURLÖV TÅGARP 19:33 

BURLÖV TÅGARP 19:37 

BURLÖV TÅGARP 19:38 

BURLÖV TÅGARP 19:39 

BURLÖV TÅGARP 19:4 

BURLÖV TÅGARP 19:40 

BURLÖV TÅGARP 19:41 

BURLÖV TÅGARP 19:42 

BURLÖV TÅGARP 19:43 

BURLÖV TÅGARP 19:44 

BURLÖV TÅGARP 19:45 

BURLÖV TÅGARP 19:46 

BURLÖV TÅGARP 19:48 

BURLÖV TÅGARP 19:49 

BURLÖV TÅGARP 19:5 

BURLÖV TÅGARP 19:50 

BURLÖV TÅGARP 19:51 

BURLÖV TÅGARP 19:55 

BURLÖV TÅGARP 19:6 

BURLÖV TÅGARP 19:7 

BURLÖV TÅGARP 19:8 

BURLÖV TÅGARP 19:9 

BURLÖV TÅGARP 20:10 

BURLÖV TÅGARP 20:11 

BURLÖV TÅGARP 20:116 

BURLÖV TÅGARP 20:117 

BURLÖV TÅGARP 20:12 

BURLÖV TÅGARP 20:13 

BURLÖV TÅGARP 20:14 

BURLÖV TÅGARP 20:15 

BURLÖV TÅGARP 20:16 

BURLÖV TÅGARP 20:4 

BURLÖV TÅGARP 20:83 

BURLÖV TÅGARP 20:86 

BURLÖV TÅGARP 20:9 

BURLÖV TÅGARP 20:90 

BURLÖV TÅGARP 20:91 

BURLÖV TÅGARP 20:92 

BURLÖV TÅGARP 20:93 

BURLÖV TÅGARP 20:94 

BURLÖV TÅGARP 20:95 

BURLÖV TÅGARP 21:101 
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BURLÖV TÅGARP 21:102 

BURLÖV TÅGARP 21:143 

BURLÖV TÅGARP 21:146 

BURLÖV TÅGARP 21:99 

BURLÖV TÅGARP GA:10 

BURLÖV TÅGARP S:21 

BURLÖV ÅKARP 1:57 

BURLÖV ÅKARP 1:68 

BURLÖV ÅKARP 1:69 

BURLÖV ÅKARP 1:83 

BURLÖV ÅKARP 1:93 

BURLÖV ÅKARP 18:1 

BURLÖV ÅKARP 18:112 

BURLÖV ÅKARP 18:113 

BURLÖV ÅKARP 18:114 

BURLÖV ÅKARP 18:115 

BURLÖV ÅKARP 18:116 

BURLÖV ÅKARP 18:117 

BURLÖV ÅKARP 18:118 

BURLÖV ÅKARP 18:119 

BURLÖV ÅKARP 18:120 

BURLÖV ÅKARP 18:121 

BURLÖV ÅKARP 18:122 

BURLÖV ÅKARP 18:123 

BURLÖV ÅKARP 18:124 

BURLÖV ÅKARP 18:125 

BURLÖV ÅKARP 18:43 

BURLÖV ÅKARP 18:47 

BURLÖV ÅKARP 18:48 

BURLÖV ÅKARP 18:51 

BURLÖV ÅKARP 18:54 

BURLÖV ÅKARP 18:55 

BURLÖV ÅKARP 18:56 

BURLÖV ÅKARP 18:57 

BURLÖV ÅKARP 18:58 

BURLÖV ÅKARP 18:59 

BURLÖV ÅKARP 18:60 

BURLÖV ÅKARP 18:92 

BURLÖV ÅKARP 18:93 

BURLÖV ÅKARP 18:94 

BURLÖV ÅKARP 18:95 

BURLÖV ÅKARP 19:1 

BURLÖV ÅKARP 19:10 

BURLÖV ÅKARP 19:11 

BURLÖV ÅKARP 19:32 

BURLÖV ÅKARP 19:33 

BURLÖV ÅKARP 19:34 

BURLÖV ÅKARP 19:35 

BURLÖV ÅKARP 19:36 

BURLÖV ÅKARP 19:37 

BURLÖV ÅKARP 19:38 

BURLÖV ÅKARP 19:39 

BURLÖV ÅKARP 19:40 

BURLÖV ÅKARP 19:41 

BURLÖV ÅKARP 19:42 

BURLÖV ÅKARP 19:43 

BURLÖV ÅKARP 19:44 

BURLÖV ÅKARP 19:45 

BURLÖV ÅKARP 19:46 

BURLÖV ÅKARP 19:47 

BURLÖV ÅKARP 19:48 

BURLÖV ÅKARP 19:49 

BURLÖV ÅKARP 19:50 

BURLÖV ÅKARP 19:51 

BURLÖV ÅKARP 19:52 

BURLÖV ÅKARP 19:53 

BURLÖV ÅKARP 19:54 

BURLÖV ÅKARP 19:7 

BURLÖV ÅKARP 19:8 

BURLÖV ÅKARP 19:9 

BURLÖV ÅKARP 2:10 

BURLÖV ÅKARP 2:204 

BURLÖV ÅKARP 2:205 

BURLÖV ÅKARP 2:206 

BURLÖV ÅKARP 2:241 

BURLÖV ÅKARP 2:244 

BURLÖV ÅKARP 2:245 

BURLÖV ÅKARP 2:249 

BURLÖV ÅKARP 2:250 

BURLÖV ÅKARP 2:251 

BURLÖV ÅKARP 2:273 

BURLÖV ÅKARP 2:274 

BURLÖV ÅKARP 2:275 

BURLÖV ÅKARP 2:276 

BURLÖV ÅKARP 2:277 

BURLÖV ÅKARP 2:278 

BURLÖV ÅKARP 2:297 

BURLÖV ÅKARP 2:298 

BURLÖV ÅKARP 2:299 

BURLÖV ÅKARP 2:3 

551 ( 1317 )



Dokumentnummer: - 

Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter 
samrad@vasyd.se 
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad 

Sida 8 av 9 

BURLÖV ÅKARP 2:300 

BURLÖV ÅKARP 2:301 

BURLÖV ÅKARP 2:302 

BURLÖV ÅKARP 2:303 

BURLÖV ÅKARP 2:304 

BURLÖV ÅKARP 2:305 

BURLÖV ÅKARP 2:306 

BURLÖV ÅKARP 2:307 

BURLÖV ÅKARP 2:308 

BURLÖV ÅKARP 2:309 

BURLÖV ÅKARP 2:320 

BURLÖV ÅKARP 2:321 

BURLÖV ÅKARP 2:322 

BURLÖV ÅKARP 2:323 

BURLÖV ÅKARP 2:324 

BURLÖV ÅKARP 2:325 

BURLÖV ÅKARP 2:326 

BURLÖV ÅKARP 2:327 

BURLÖV ÅKARP 2:328 

BURLÖV ÅKARP 2:329 

BURLÖV ÅKARP 2:330 

BURLÖV ÅKARP 2:331 

BURLÖV ÅKARP 2:335 

BURLÖV ÅKARP 2:336 

BURLÖV ÅKARP 2:337 

BURLÖV ÅKARP 2:338 

BURLÖV ÅKARP 2:339 

BURLÖV ÅKARP 2:340 

BURLÖV ÅKARP 2:341 

BURLÖV ÅKARP 2:342 

BURLÖV ÅKARP 2:343 

BURLÖV ÅKARP 2:344 

BURLÖV ÅKARP 2:345 

BURLÖV ÅKARP 2:346 

BURLÖV ÅKARP 2:347 

BURLÖV ÅKARP 2:348 

BURLÖV ÅKARP 2:349 

BURLÖV ÅKARP 2:350 

BURLÖV ÅKARP 2:351 

BURLÖV ÅKARP 2:352 

BURLÖV ÅKARP 2:353 

BURLÖV ÅKARP 2:354 

BURLÖV ÅKARP 2:355 

BURLÖV ÅKARP 2:357 

BURLÖV ÅKARP 2:358 

BURLÖV ÅKARP 2:359 

BURLÖV ÅKARP 2:360 

BURLÖV ÅKARP 2:367 

BURLÖV ÅKARP 2:368 

BURLÖV ÅKARP 2:372 

BURLÖV ÅKARP 2:39 

BURLÖV ÅKARP 2:4 

BURLÖV ÅKARP 2:40 

BURLÖV ÅKARP 2:41 

BURLÖV ÅKARP 2:42 

BURLÖV ÅKARP 2:44 

BURLÖV ÅKARP 2:50 

BURLÖV ÅKARP 2:51 

BURLÖV ÅKARP 2:53 

BURLÖV ÅKARP 2:55 

BURLÖV ÅKARP 2:56 

BURLÖV ÅKARP 2:57 

BURLÖV ÅKARP 2:6 

BURLÖV ÅKARP 2:64 

BURLÖV ÅKARP 2:65 

BURLÖV ÅKARP 2:66 

BURLÖV ÅKARP 2:70 

BURLÖV ÅKARP 2:74 

BURLÖV ÅKARP 2:76 

BURLÖV ÅKARP 2:77 

BURLÖV ÅKARP 2:78 

BURLÖV ÅKARP 2:79 

BURLÖV ÅKARP 2:80 

BURLÖV ÅKARP 2:81 

BURLÖV ÅKARP 2:82 

BURLÖV ÅKARP 2:83 

BURLÖV ÅKARP GA:11 

BURLÖV ÅKARP GA:14 

BURLÖV ÅKARP GA:26 

BURLÖV ÅKARP GA:27 

BURLÖV ÅKARP GA:28 

BURLÖV ÅKARP GA:30 

BURLÖV ÅKARP GA:31 

BURLÖV ÅKARP GA:4 

BURLÖV ÅKARP S:11 

BURLÖV ÅKARP S:17 

BURLÖV ÅKARP S:18 

BURLÖV ÅKARP S:21 

BURLÖV ÅKARP S:24 

BURLÖV ÅKARP S:25 
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BURLÖV ÅKARP S:9 

LOMMA ALNARP 1:1 

LOMMA ALNARP 1:53 

LUND VÄSTER 6:16 

MALMÖ BRÄNNOLJAN *9 

MALMÖ HAMNEN 22:163 

MALMÖ HAMNEN 30:3 

MALMÖ HAMNEN 31:2 

MALMÖ SJÖLUNDA *7 

MALMÖ SJÖLUNDA *9 

STAFFANSTORP FLACKARP 

16:1 

STAFFANSTORP FLACKARP 

16:2 

STAFFANSTORP FLACKARP 

7:1 

STAFFANSTORP FLACKARP 

7:3 

STAFFANSTORP FLACKARP 

GA:1 

STAFFANSTORP FLACKARP 

GA:7 

STAFFANSTORP FLACKARP 

S:10 

STAFFANSTORP FLACKARP 

S:6 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

18:3 

STAFFANSTORP HJÄRUP 2:1 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

22:3 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

22:4 

STAFFANSTORP HJÄRUP 3:2 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:159 

STAFFANSTORP HJÄRUP 4:2 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:275 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:276 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:278 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:283 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:284 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:285 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:286 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:287 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:288 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:289 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

4:44 

STAFFANSTORP HJÄRUP 

GA:15 

STAFFANSTORP HJÄRUP S:1 

STAFFANSTORP HJÄRUP S:3 

STAFFANSTORP STORA 

UPPÅKRA 13:14 
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VÄRMET
17
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22:164
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HAMNEN
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HAMNEN
22:137

HAMNEN
22:137

HAMNEN
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2021-10-11 
Petra König Kommunstyrelsen 
+4641362019  
petra.konig@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021  

Ärendebeskrivning 
Storkprojektet har skickat fadderbrev och ansökan om stöd för projektet till 
kommunen. Handlingarna har landat hos Miljö och Samhällsbyggnad och ärendet har 
behandlats i miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att stötta Storkprojektet 
ekonomiskt med 40 000 kronor under 2021 och att kommunstyrelsen stöttar 
Storkprojektets långsiktiga bevarandearbete genom ett årligt bidrag på 40 000 kronor 
med start 2022. 
 
Storken etablerade sig i Skåne redan på 1400-talet. Den omfattande landskaps- 
förändringen som skedde på 1800-talet ledde dock till att storken försvann helt 
omkring 1950-talet. Storkprojektet, som drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne 
med stöd av Skånes Ornitologiska Förening, har sedan 1989 lyckats bygga upp en 
vild stam med 80 fria par som häckade i Skåne 2020.  
 
Storkprojektet är väl känt för sina framgångar och goda resultat, inte bara regionalt 
utan även nationellt och internationellt. Idag har Storkprojektet tre hägn i Skåne 
varav ett i Eslövs kommun vid Flyinge Kungsgård. De andra två hägnen ligger i 
Hemmestorps Mölla, Sjöbo kommun, och Fulltofta, Hörby kommun.  

Beslutsunderlag 
 Ansökan om stöd till Storkprojektet 2021 
 Fadderbrev. Ansökan om stöd till storkprojektet 2021 
 Tjänsteskrivelse. Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 115, 2021 Ansökan om stöd 

till Storkprojektet i Skåne 2021 

Beredning 
Eslövs kommun har i flera olika styrande dokument såsom miljöpolicy, 
naturmiljöprogram och politiska handlingsprogrammet, angett att kommunen ska 
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skydda och värna den biologiska mångfalden samt vara en hållbar kommun, en 
ekokommun. Kommunen ska också bidra till att de globala hållbarhetsmålen 
(Agenda 2030) uppnås.  
 
Efter samtal med kommunens ena kommunekolog framgår det att kommunen stöttar 
flera olika vattenvårdsprojekt men i princip inga landbaserade art- och miljö-
bevarande projekt. Det föreligger en obalans i den ekonomiska stöttningen trots att 
hotbilden för vattenmiljöer och vattenbaserade arter inte är större än för landmiljöer 
och landbaserade arter. Samtidigt förväntas skyddet för landmiljöer och landbaserade 
arter täckas av budgeten för naturvård. Budgeten är dock för liten för stöttning av till 
exempel Storkprojektet.  
 
Storkprojektet stöttas av ett tiotal skånska kommuner. Flertalet har inte storkhägn 
inom sitt egna geografiska område. Eslövs kommun däremot, är hemmakommun för 
ena storkhägnet. Storken är också en symbol för Skåne och biosfärområdet 
Vombsjösänkan. Storkhägnen samt ”storksläppen” drar till sig många besökare 
årligen, inte bara från Skåne utan även från andra delar av Sverige och norra Europa. 
Storkprojektet bidrar därmed till turism och rekreation i kommunen. Finansieringen 
av samarbetet bedöms därför vara av övergripande och strategisk karaktär och bör 
därmed beslutas av kommunstyrelsen.   

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att stötta Storkprojektet ekonomiskt med 40 000 

kronor under 2021 
- Kommunstyrelsen beslutar att stötta Storkprojektets långsiktiga bevarandearbete 

genom ett årligt bidrag på 40 000 kronor med start 2022. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef 
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2021-03-27 

  Kära storkfadder 
 

Storkarnas äggläggning har börjat! 

De flesta äggen kommer att läggas i april för att sedan kläckas i maj. Praktiska 
förberedelser inför årets säsong har pågått en tid. 

 

Snöoväder och förberedelser 
Under vintern har det vid några tillfällen fallit blöt och tung snö som inneburit att några hägn 
delvis har kollapsat. Inga storkar skadades. Våra volontärer var snabbt på plats och 
reparerade skadorna. Fortsatt förebyggande arbete blev bl a att efter kraftiga snöfall försöka 
skaka av snön från näten.  

 
Tung snö skakas av nättaket vid Fulltofta 2021-01-14. Foto: Per-Erik Larsson. 

Inför häckningssäsongen har bomaterial i form av ris och halm lagts in i hägnen. 
Hägnstorkarna får sedan själva bygga sina bon på plattformarna. De frilevande storkarna 
hämtar bomaterial på egen hand.  
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Bomaterial i form av ris läggs in i hägnen. Här bryts kvistar till lämplig storlek. Foto: Staffan Åkeby. 

 

Fågelinfluensan 
Fågelinfluensan finns nu bl a i Skåne men storkprojektet är inte drabbat. Fågelinfluensa är en 
sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar men kan också drabba t ex hönsuppfödare 
hårt. Genom att djurhållare arbetar förebyggande minskar risken för att tama fjäderfän 
drabbas. I dagsläget (2021-03-26) finns restriktionsområden i Skåne, Kalmar, Halland och 
Östergötlands län.  
”Årets utbrott av högpatogen fågelinfluensa på tamfjäderfä och fåglar i fångenskap är det 
största hitintills i Sverige, både sett till antal drabbade besättningar och antal djur. Ännu så 
länge ser vi inga tendenser till ”avmattning” i utbrottets intensitet.” säger statsepizootologen 
Karl Ståhl på www.sva.se, 2021-03-12 
Storkprojektet har infört smittspridningsrestriktioner med anledning av fågelinfluensan vad 
gäller antalet personer som sköter storkarna och hygien.  

 

Publika arrangemang 
Ännu vet vi inte vilka restriktioner som kommer att gälla avseende Coronapandemin under 
vår och sommar. Storkprojektet följer rapporteringen om coronapandemin noga och följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På vår hemsida finns planerade publika program 
och där hittar du även eventuella ändringar i vårens program, se denna länk. 
http://www.storkprojektet.se/hagn-guidning/program-2021/ 
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Fadderdagen 
Vid den årliga Fadderdagen, som vänder sig till er storkfaddrar, berättar vi om hur projektet 
fortlöper och i år planerar vi den till ringmärkningsperioden i juni. Vi återkommer med mer 
information om detta. 

 
Projektledaren Petter Albinsson förevisar ringmärkning. Foto: Arkiv. 
 
GPS-storkar 
De två ungstorkarna, M225 och M323, som lämnade Sverige i höstas och är försedda med 
GPS har under februari och mars varit stationära i Senegal respektive Tanzania. 

 
Rörelsemönster för stork M225 och M323 i Senegal respektive Tanzania under februari och mars 
2021 (blå markeringar). Kartor från Google Earth Pro. 
 

Hälsningar från Storkprojektet/  
Per-Erik Larsson  
Ledningsgruppen 
fadder@storkprojektet.se 
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2021-09-28 
Patrik Linder Kommunstyrelsen 
+4641362837 
patrik.linder@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Förslag att avslå ansökan från 
Skånes Arkivförbund 

Ärendebeskrivning 
Skånes Arkivförbund är en opolitisk ideell förening med medlemmar både från 
enskilda och offentliga arkivverksamheter samt lokala, regionala och nationella 
organisationer, föreningar och mindre företag. Enskilda personer har också möjlighet 
att teckna stödjande medlemskap. Verksamheten finansieras främst genom regionalt 
anslag från Region Skåne, kommunala bidrag från Skånes kommuner, statligt bidrag 
från Kulturrådet samt genom medlems- och hyllavgifter. 
 
Skånes Arkivförbund ansöker om ett bidrag om 20 000 kronor för 2022 för  
 att samla, vårda, bevara och tillgängliggöra enskilt arkivmaterial från och om 

enskilda verksamheter som haft geografisk hemvist i Eslöv kommuns geografiska 
område. 

 stöd till lokala organisationer och näringsliv i Eslövs kommuns geografiska 
område i arkiv- och dokumenthantering. 

 stöd till forskare och forskning i lokalhistoriska källor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 
Skånes Arkivförbunds årsredovisning 2020 
Skånes Arkivförbunds verksamhetsberättelse 2020 

Beredning 
Eslöv kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera, vilka tillhandhåller 
expertis på arkivområdet om kommunen om ett sådant behov skulle uppstå. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen avslår ansökan om 
verksamhetsstöd från Skånes Arkivförbund. 

Förslag till beslut 
- Ansökan om bidrag till verksamheten vid Skånes Arkivförbund för 2022 avslås. 
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Beslutet skickas till 
Skånes Arkivförbund 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef för juridiska avd. 
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181631168 Arkivförbund Lund 2021-09-17

Eslövs  kommun

Kommunstyrelsen

241 80 ESLÖV

Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund  2022

Skånes Arkivförbund ansöker härmed om verksamhetsbidrag om 20 000 kr för år  2022  från

Eslövs kommun för stöd till:

-  Skånes Arkivförbunds verksamhet att samla, vårda, bevara och tillgängliggöra enskilt

arkivmaterial från och om enskilda verksamheter som haft geografisk hemvist i Er

kommuns geografiska område.

-  Skånes Arkivförbunds verksamhet för stöd till lokala organisationer och näringsliv i Er

kommuns geografiska område i arkiv- och dokumenthantering.

-  Skånes Arkivförbunds verksamhet för stöd till forskare och forskning i lokalhistoriska

källor.

Skånes Arkivförbund (SkAf) år ett regionalt enskilt arkiv som arbetar för att Skånes

lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och

professionell forskning. Vi är också en stödorganisation för landskapets kommuner i arkivfrågor

som rör enskilda arkiv.

Skånes Arkivförbund är en opolitisk ideell förening med medlemmar både från enskilda och

offentliga arkivverksamheter samt lokala, regionala och nationella organisationer, föreningar

och mindre företag. Enskilda personer har också möjlighet att teckna stödjande medlemskap.

Verksamheten finansieras främst genom kommunala bidrag från Skånes kommuner, regionalt

anslag från Region Skåne, statligt bidrag från Kulturrådet samt genom medlems- och

hyllavgifter.

Skånes Arkivförbund har under perioden  2021-2022  ett särskilt fokus i vår verksamhet till

Eslövs kommuns geografiska område. inventering har genomförts av föreningslivets

organisationer. En särskild informationskampanj har riktats till verksamma föreningar och

organisationer för att belysa vårt stöd till det lokala föreningslivet när det gäller arkivhantering

och bevarande av källmaterial från den enskilda sektorn och civilsamhället.

Under perioden har vi också kompletterat vårt digitala läromedel för högstadiet och gymnasiet

"Lokala källor från Skåne" med lokalt anpassade källor. Läromedlet har sin utgångspunkt i

demokratiseringsprocessen av Sverige under  1800— och 1900-talet. Genom att arbeta med

källorna får eleverna möjlighet att ta del av lokala källor från sin geografiska närhet och träna

sin förmåga att använda och kritiskt granska, tolka och värdera källor. Detta är en förmåga som

framhålls såväl i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner.

Postadress Bankgiro Hemsida: www. skanearkivse

Porfyrvägen 19 5700-3147 e-post: infoZDskanearkivse

S-224  78 Lund Org.nr: 846004-7783

Telefon: +46  (0)73  051 08 16

570 ( 1317 )



Lund  2021-09-17

Skånes  Arkivförbund önskar  utveckla  vår  verksamhet  ytterligare i er kommun för bra stöddels

till kommunen dels till den lokala enskilda sektorn. Den senaste tidens olyckliga bränder i bland

annat föreningslokaler och hembygdsgårdar runt om i Skåne gör Arkivförbundets verksamhet

än mer angelägen. Det finns många värdefulla arkiv ute hos föreningar och organisationer som

förvaras i icke ändamålsenliga lokaler. Detta behöver uppmärksammas och vi hjälper gärna till.

Skånes Arkivförbund har gärna ett samtal med Eslövs kommun hur vi kan utveckla samarbetet

med och vara ett stöd för Er kommun och det lokala föreningslivet.

Mats Helmfrid Anna Ketola

Ordförande Arkiv- och verksamhetschef

Till ansökan biläggs: Information om Skänes/lrkivförbund, Skånes Arkivförbunds verksamhetsberättelse, bokslut,

medlemsliggare  2020  och verksamhetsplan för  2021-2022p. Information  om arkivbildarefrån Er kommun som bevaras

hos Skånes Arkivförbund  &  på annan institution återfinns på Skånes Arkivförbunds webbplats: www.skanearkiv.se.

Postadress Bankgiro Hemsida:  www.  skanearkivse

Porfyrvägen 19 5700-3147 e-post: infokanearkivse

5-224  78 Lund Org.nr: 846004-7783

Telefon: +46 (0)73051 08 16

571 ( 1317 )



Lund  2021-09-17

Bilaga  1

Skånes  Arkivförbu nd

Skånes  Arkivförbund är ett  regionalt  arkiv för  enskild  sektor i Skåne. [ arkivets samlingar bevaras

skånsk lokalhistoria genom ovärderligt arkivmaterial från föreningar, organisationer, näringsliv

och privatpersoner från hela Skåne. Dessutom har arkivet en minnessamling där människors

egna livsberättelser och minnen bevaras. Skånes Arkivförbund är en resurs för var kommun i

Skåne när det gäller bevarande av lokalt och regionalt arkivmaterial från den enskilda sektorn,

även när det gäller rådgivning i arkivfrågor, hjälp med dokumentationsprojekt och stöd för dem

som vill forska i den lokala historien. Skånes Arkivförbund är också en kunskapsresurs i det

livslånga lärandet. Arkivet samarbetar med grundskola och gymnasium, universitets- och

högskoleutbildningar, med äldreomsorgen lokalt, lokala, regionala och nationella föreningar och

organisationer samt med arkiv, bibliotek och museer i främst Skåne men också utanför dess

gränser nationellt och internationellt.

Skånes Arkivförbund är en ideell förening vars kansli och depå är placerat på Arkivcentrum Syd i

Lund. Arkivförbundets medlemmar är offentliga arkiv [kommunarkiv och landsarkiv), lokala och

profilerade föreningsarkiv, hembygdsföreningar samt en bredd av lokala, regionala och

rikstäckande föreningar och organisationer. Arkivets verksamhet finansieras genom bidrag från

Kultur Skåne, statligt bidrag för regional arkivverksamhet från Kulturrådet, medlems- och

hyllavgifter samt genom bidrag från Skånes kommuner.

Arkivets personal om  6  personer är professionell och kunnig både vad gäller det

arkivvetenskapliga fältet som inom det folkrörelse- och föreningshistoriska området. Bland

annat finns en arkivpedagog som särskilt arbetar med arkivets skolverksamhet - från förskola

till Komvux och universitet/högskolor —men också som stöd för pedagoger inom

äldreomsorgen. Arkivförbundet erbjuder olika former av studiepaket, klassrumsbesök och ger

lärare och andra pedagoger råd och hjälp med projekt- och temaarbeten.

Löpande har arkivet kontakt med institutioner, föreningar och organisationer från Er kommun.

Bland annat är Skånes Arkivförbund regional samordnare för det årliga nationella evenemanget

Arkivens dag [2:a lördagen i november). Arkivförbundet arbetar också kontinuerligt med att

samla information om vad som finns bevarat av enskilt arkivmaterial i regionen. Sökbara

register och databaser byggs löpande upp och underhålls för ökad tillgänglighet till

materialet/informationen/historien.

Mer information om verksamheten finns på arkivförbundets webbplats www.skanearkiv.se där

det också finns information om och länkas till bevarat arkivmaterial, medlemsorganisationer,

samarbetspartners och annat som rör arkivförbundets intresseområde. Dessutom anslås

uppgifter om anslagsgivare till arkivförbundets verksamhet.

Vid frågor kontakta gärna

ordförande: Mats Helmfrid, mats.helmfrid lund.se eller arkivchef: Anna Ketola,

anna.ketola skanearkivse, alt. 073 051 08 16.

Postadress Bankgiro Hemsida: www. skanearkivse

Porfyrvägen 19 5700-3147 e-posi: info©skanearkiv5e

5-224 78 Lund Org.nr: 846004-7783

Telefon: +46  (0)73  051 08 16
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Bild på hemsida: 2020 då vi blev ännu mer digitala. Skånes Arkivförbunds Youtube-kanal: Godtemplarna  — Ett  löfte  Länk:

hn 5:  outu.be  Su  3iVCEc
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

MEDLEMMAR

Skånes Arkivförbunds medlemsstock växer och under detta år har vi betydligt fler nya medlemmar än väntat.

18 nya organisationer har valt att teckna medlemskap vilket tangerar de år tillflödet av nya medlemmar varit

som högst. Av våra nya medlemmar har 4 regional utbredning och 14 lokal. En organisation har valt att avsluta

sitt medlemskap. Vid årets utgång är det totala antalet medlemmar 284 varav två är enskilda stödjande

personer. Medlemslista för 2020 följer efter verksamhetsberättelsen.

300 Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar

varmt välkomna!

7SO Andelsföreningen Folkets Park i Kävlinge

Borstahusens museiförening

Centerpartiet i Svedala

200 Centerpartiet i Staffanstorp

Föreningen Hassela Solidaritet

Föreningen Parasport Lund

1 '30 Hvens hembygdsförening

lmmanuelsförsamlingen iMalmö

, John Oltins kulturstiftelse  — Viken förr och nu

IOU Lerbergets Byalag

Maria Montessori—skolan Lund

50 Motorcykelhistoriska klubben Syd

Ringsjöhöjdens vägförening

Skånes Bygdegårdsdistrikt

O Skånes Lantmätare/örening

q u: m o N  q  co CO 0 m  q  to co 0 Släktför. Helje Mattsons i Kumlatofta ättlingar

aaaaaaaeeaaeae Skien-Mind_, N N N N N N N N N N N N N vens a asarrersforeningi amo- un

Svenska Pudelklubben avd Syd

lobe”.  I‘v‘l-i—‘dl'enuuh lucka/ig 199-'l020  Antalet medlemmar  2070' )Sfi

Skånes Arkivförbund har varit medlem i följande organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarnas

kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria, Föreningen för arkiv— och informationsförvaltning,

Handikapphistoriska föreningen, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Arkivförbundet och Svenska

Idrottshistoriska föreningen. Vidare är verksamhetens chef är medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier.

STYRELSE

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ledamöter: Mats Helmfrid, ordf. Lunds kommun

Gustav Hofvander, vice ordf. Byggnads Skåne

Fredrik Alm LO-facken i Lund

Hans Wilson Skånes Hembygdsförbund

Håkan Månsson lOGT-NTO Skånedistriktet

Ingela Frid Göinge hembygdsförening

Inger Torstensdotter Åhlin

Lena Alebo

May Öberg SPF Seniorerna Skånedistriktet

Monica Molin Lunds Arbetarekommun

Rolf Johansson Riksarkivet, Landsarkivet i Lund

Sven-Eric Davidsson Studieförbundet Bilda

Revisorer: Monica Nilsson Gärds Härads hembygdsförening

Anders Thulin Auktoriserad revisor, PWC i Sverige AB
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Revisorsup.:  Rune Granqvist Lunds Arbetarekommun

Valberedning:  Stig Brozén SPF Seniorerna Skånedistriktet

Gun Larsson Skånes Hembygdsförbund

Monica Molin Styrelsen

MOTEN

Årsmöte skulle hållas i april men med anledning av rådande nationella restriktioner pågrund av Covid—

pandemin genomfördes det först 13 september på Arkivcentrum Syd i Lund. 23 personer deltog.

Styrelsen har under året haft 8 möten samt arbetsutskottet har 11 protokollförda möten.

PERSONAL

Anna Kero/a Arkiv- och verksamhetschef 100  %  sedan 2004 (2002).

Anna-Charlotte Kriedemann Arkivassistent 50  %  sedan 2017. Anna-Charlotte arbetade främst med

ordnings- och förteckningsarbete.

Caro/in Brigelius Dokumentationsansvarig arkivarie 100  %  från 23 november.

Caroline Lind Arkivpedagog 90  %  sedan 2014. Caroline ansvarade för arkivets förmedlings-

och arkivpedägogiska verksamhet.

Christel Palmqvist Arkivassistent 75  %  sedan 2010. Arbetade med databaser och registervård.

Marsanna Petersen Dokumentationsansvarig arkivarie 100  %  sedan 2017. Marsanna avslutade sin

tjänst 8 maj.

Mathias Bål/sten Timanställning som arkivassistent från 1 september. Mathias arbetar främst

med ordnings- och förteckningsarbete samt med arkivförbundets

publiceringsverksamhet.

Susanne Palm Ekonomi— och arkivassistent 75 %. Susanne har varit anställd hos

Arkivförbundet sedan 2017 och arbetade med ekonomi och med

arkivförbundets bibliotek.

Ulrika Nilsson Samlingsansvarig arkivarie 100  %  sedan 2020 (2018). Ulrika ansvarade främst

över arbetet med samlingar och forskarservice.

Studenterna Anna Bil/berg och Jörgen Larsson från grundkursen Arkivvetenskap —  Fysiska och digitala arkiv vid

Lunds universitet, har genomfört sina praktikperioder på 4 veckor under februari-mars hos Skånes

Arkivförbund. Praktikuppgift var bland annat att ordna och förteckna arkiv enligt klassisk modell. Johanna

Nessow genomförde sin verksamhetsförlagda praktik inom ramen för ABM—mastern i november. Johanna

ordnade och förtecknade arkiv och i uppgiften ingick även att tillgängliggöra den förtecknade arkivbildaren

genom en mindre utställning i Arkivförbundets entré, och som ett inlägg på Arkivförbundets webbplats under

rubriken ”ur samlingarna" (som publicerades i januari 2021).

LOKALER

Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans— och 5amIokaliseringsprojektet Arkivcentrum

Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Huvudmän för ACS är Region Skåne, Riksarkivet och Lunds universitet och

förutom Skånes Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv, Polismyndigheten i Skåne, Folklivsarkivet och

Biologiska museet vid Lunds universitet samt Universitetsbiblioteket i Lund. Utöver dessa har också Skånes

Hembygdsförbund, Skånes Släktforskarförbund och DIS—Syd sina respektive kansli på ACS.

På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referensbibliotek, grupprum och

utbildningssalar samt hörsal. Skånes Arkivförbund hyr kontor och magasin av Region Skåne och disponerar

magasin, kontorsrum, konferensrum och personalutrymmen på Porfyrvägen 19 som ingåri

samlokaliseringsprojektet ACS. Sedan 2015 delar vi kontorsbyggnad med Skånes Hembygdsförbunds kansli

vilket medfört en rad praktiska samordningsvinster, kunskapsdelning och samarbeten för de båda förbunden.

Skånes Hembygdsförbund deponerar också sitt referensbibliotek hos Arkivförbundet.

Med anledning av Covid-pandemin har Arkivcentrum Syd och Arkivförbundet från april haft delvis stängt och

från november helt stängt för fysiska besök.
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Porfyrvägen 19 i lund Foto: Anna Ketola

VERKSAMHET

Verksamhetsåret  2020  har präglats av Coronapandemin som från mitten av mars påverkade förutsättningarna

för stora delar av planering och genomförande  i  verksamhetens alla delar.

REPRESENTATION OCH FÖRTROENDEUPPDRAG

Under året har arkivchef Anna Ketola ingått i Arkivcentrum Syds (ACS) verksamhetsråd. Caroline Lind har

deltagit för förbundets räkning i den utåtriktade gruppen på ACS. Anna har ingått i det regionala nätverket

ABM—Skåne och deltagit i Region Skånes kulturförvaltnings kulturarvsmöten. Under året har även Caroline

ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell samordning av Arkivens dag.

Anna valdes i mars som ordförande i Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA). Anna har också ingått i

arrangörs- och planeringsgruppen för den nationella Arkivveckan i Uppsala som skulle genomföras i maj 2020

(AVECZOZO) för Svenska Arkivförbundets räkning. Arrangemanget fick dock med kort varsel ställas in med

anledning av Covid-pandemin. Anna ingår även i Svenska Arkivförbundets projektgrupp för dokumentation av

Coronapandemins påverkan på civilsamhället och näringsliv (#Corona  2020).

REPRESENTATION, SEMINARIER OCH KONFERENSER ETC.

15 jan Seminarium: Ameera Mansour: Everyday life information pracices on Facebook:

Mothers'formations, development and use of sustainable supportive online communities. Arr:

Institutionen för kulturvetenskaper. Lunds universitet.

16jan Begravning. Thyra Andersson.

11 feb Utbildning om Barnkonventionen. Arr: Länsstyrelsen i Skåne isamarbete med Rädda Barnen.

940 mars Föreningen Sveriges Länsarkivariers årsmöte och seminarium. Härnösand. Lokal arr:

Föreningsarkivet Västernorrland.

3 april Webbinarium: K-samtal orn museers samtidsdokumentation i kristider. Arr:

Riksantikvarieämbetet.

15 april Webbseminarium: Årsmöten och formalia inom ideell sektor i Coronatider. Arr: PwC.

25 maj Webbseminarium: Maja Hagerman. Arr. Region Skånes kulturförvaltning.

4 juni Digitalt möte med Riksarkivets samarbetsråd angående dokumentation av Coronapandemin.

23 sept Webbinarium: Kan det skånska kulturlivet återstarta nu? Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

Skåne.

2  okt Webbinarium: Metodseminarium #CoronaZOZO. Arr: Svenska Arkivförbundet.

15 okt Visual Arkivs användarträff. Digitalt.

20 okt Webbinarium: Framtidens berättande: Kalle Lind samtalar med Maria Engberg från Malmö

universitet kring podcastande, berättande och Corona. Arr: Region Skånes kulturförvaltning.

3 nov Digitalt dialogmöte: Hur går vi vidare nu då? Arr: Region Skånes kulturförvaltning.

10 nov Digitalt dialogmöte del 2: Hur går vi vidare nu då? Arr: Region Skånes kulturförvaltning.

10 dec Digital nätverksträff —Öppen data. Arr: Digisam.
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SAMLINGAR ___... f
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Vid 2020 års utgång innehåller arkivförbundets samlingar

arkivhandlingar- och material från totalt 3 145 registrerade arkivbildare

varav huvudparten är föreningar och organisationer som verkar eller

har verkat i Skåne.

LEVERANSER

Antalet leveranser minskade betydligt under året i jämförelse med

tidigare år. Samlingarna har dock växt med 84 accessioner/förvärv

totalt 38 hyllmeter varav 50 nya arkivbildare. En topp i antalet

leveranser skedde i februari men vi ser också att mängden ökade i maj,

juli och oktober. Arkivförbundet införde leveransstopp från 23

november med anledning av utökade restriktioner på grund av den

ökande smittspridningen av Covid 19—viruset.

Flera av de inkomna leveranserna var tillägg från medlemmar och många av våra nya medlemmar valde att

lämna in arkivhandlingar under perioden när det var möjligt. Ett antal av förvärven var också gåvor från tidigare

verksamma lokala organisationer.  I  de flesta fall var dessa arkivleveranser från nedlagda verksamheter från

frikyrko- och politiska föreningar i landskapet. Under året har det även tillkommit nyregistrering av ett antal

arkivbildare som framkommit under förteckningsarbetet av tidigare inlämnat arkivmaterial.

De största leveranserna under året var Svenska Lasariters Förening Malmö-Lund och Hela Sverige ska leva

Skåne som levererade vardera 3,5 hyllmeter. Här kan också nämnas Frälsningsarmén Höganäs som inkom med

3,4 hyllmeter arkivhandlingar samt Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Skåne med 3 hyllmeter.

ARKIVVÅRDSARBETE lARKIVFÖRBUNDETS SAMLINGAR

En stor delav vår basverksamhet är att ordna och förteckna arkiven så att det blir lättare för besökare och

forskare att ta del av dem. På grund av förändringen i den utåtriktade verksamheten under året har mer

resurser kunnat ägnas åt samlingarna. I arbetet har fokus varit att helt komma i fas med eftersläpningen som

uppstod under perioden  2017-2018  i ordnings— och förteckningsarbetet. Samtliga konceptförteckningar från

ordningsarbetet från perioden har färdigställts till arkivförteckningar.

Under 2019 genomförde Arkivförbundet en inventering av registrerade mediabärare såsom ljudband, filmer,

videoband och kassettband samt grammofonskivor för att göra ett underlag till planering för konvertering och

digitalisering av så kallat audiovisuellt (AV) arkivmaterial. Under 2020 har Arkivförbundet gjort en planering för

vilket AV-material som ska prioriteras och en tidplan som sträcker sig över 4 år (2021-2025) har lagts upp.
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Strax fore ltemfården. Ulfarcl till Ekeliden, Höör 1955". Fotografokantl. Ur: lloganas Broderskapskluhhs arkiv.
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DIGITALISERINGSPROJEKT —  FOTOGRAFIER

Arkivförbundets projekt att digitalisera arkivets fotosamling har fortgått även under  2020.  Projektet är

omfattande då samlingen i slutet av året bestod av 24 643 registrerade bilder. Dessutom återfinns i samma

storleksordning ett stort antal oregistrerade bilder i det oförtecknade arkivmaterialet.

Under årets scanningsarbete har bilderna från 7 olika arkivbildare digitaliserats och lagts in i vår bilddatabas.

346 nya poster (JPEG-format) har registrerats i databasen och 347 (TIFF-format) i det digitala bildarkivet. Vid

årsskiftet 2020/2021 fanns det 4 447 poster registrerade i den digitala databasen.

Utöver digitalisering av foto ur bevarade arkiv i samlingarna genomfördes även digitalisering av handlingar på

beställning av medlemmar och forskare samt för arkivets egna förmedlingsverksamhet. Vid årsslutet kan vi

redogöra för att 153 filer av digitaliserade dokument tillgängliggjorts under 2020.

MEDICINHISTORlSKA BOKSAMLINGEN FRÅN  LUND  OCH  HELSINGBORG

Sedan 2018 har Arkivförbundet avtal med Region Skåne rörande dess deposition av den medicinhistoriska

boksamlingen från Lund. I december samma år utökades depositionen med den tidigare nedpackade

medicinhistoriska boksamlingen från Helsingborg. Samlingen från Lund består av flera delsamlingar: Möllers

samling, rara samlingen och den allmänna boksamlingen. Möllers samling och den rara samlingen är registrerad

och sökbar i biblioteksdatabasen Libris. Samlingen från Helsingborg är dock inte registrerad och sökbari Libris.

Bibliotekssamlingarna är inte öppna för utlån utan båda ska betraktas som referensbibliotek som forskare och

intresserade i första hand kan få ta del av genom framtagning i Arkivcentrum Syds gemensamma forskarsal.

FORSKARSERVICE

Under 2020 har Arkivförbundet haft besök av 31 forskare i vår gemensamma forskarsal på Arkivcentrum Syd

eller på Arkivförbundets kansli. Vi har också tagit emot 8kvalificerade förfrågningar genom mail eller telefon

som medfört utredningsarbete i varierad omfattning. Arkivförbundet kategoriserar bevarade arkivbildare efter

14 olika genrer och under 2020 var det forskning i alla utom kategorierna person— och gårdsarkiv, idrotts— och

sportorganisationer samt nykterhets- och antidrogorganisationer. Mest forskarförfrågningar har rört religiösa

organisationer följt av solidaritets- och välgörenhets-, ekonomiska- samt branschorganisationer.

Coronapandemin har haft mycket stor påverkan på antalet forskarbesök, framför allt i vår gemensamma

forskarsal på Arkivcentrum Syd. Men även Arkivförbundets kansli har begränsat antalet forskarbesök genom att

endast tillåta en person per besökstillfälle under en stor delav året. Efter att besöksförbud infördes helt 23

november har två forskarärenden besvarats. Vår ambition under perioden har varit att så långt det är möjligt

ge forskarservice via telefon och mail till medlemmar, studenter och intresserad allmänhet.

    . II“. ' . u ,

Sällskapet Lundaakademikers första styrelseprotokoll från 1946.
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DOKUMENTATIONSVERKSAMHETEN

På Skånes Arkivförbund har vi som ambition att återuppta den aktiva dokumentationsverksamheten som

framförallt präglade Arkivförbundets verksamhet under 90-talet. För att göra detta har vi under 2020 gjort en

sammanställning av tidigare dokumentationer och inventeringar som Arkivförbundet genomfört genom åren

samt en handlingsplan för hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Under större delen av året har dock

tjänsten som dokumentationsansvarig varit vakant vilket påverkat vad vi kunnat åstadkomma i våra ambitioner.

DOKUMENTATIONS- OCH INVENTERINGSPROJEKT: RÖRELSER  I  SKÅNE

Vårt omfattande dokumentations— och inventeringsprojekt Rörelser i Skåne löper sedan 2012 på även under

2020. Projektet syftar bland annat till att lokalt synliggöra Skånes Arkivförbunds verksamhet och det lokala

föreningslivet och under perioden 2019  —  2020 har fokus varit på kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala.

Under hösten 2020 har planering även börjat för att gå vidare i projektet till att flytta engagemanget till

kommunerna Eslöv, Sjöbo och Hörby.

DOKUMENTATION: KLIMATSTREJKERNA—

FRIDAYS FOR FUTURE I SKÅNE

Under 2019 arrangerades många globala

klimatstrejker. Att gå ut och strejka för klimatet

varje fredag har också blivit allt vanligare på flera

orter. Engagemanget utspelar sig på så vis lokalt

vilket ledde till att Arkivförbundet under hösten

2019 valde att dokumentera klimatstrejken på olika

orter i Skåne. Dokumentationsinsatser fortsatte

även in på 2020 och 14 februari gjordes bland annat

en deltagarobservation av aktiviteter i Lund.

Härefter valde vi att låta projektet bli vilande med

anledning av omständigheter kopplade till

Coronapandemin. Vår plan är att integrera projektet

i verksamheten att inventera och dokumentera

miljöorganisationer samt med minnesinsamlingen

rörande Coronapandemins effekter för det skånska

föreningslivet och för våra medlemmar.

Fridays for Future i Lund 14 feb 2020. Foto: Marsanna

Petersen.

MINNESINSAMLING:  SOCIAL DISTANSERING OCH FÖRENINGSLIV — GÅR  DET?

Med anledning av ett nytt Coronavirus — Covid—19 utlystes i mars 2020 de första nationella restriktionerna i

Sverige. Restriktioner och rekommendationer om folksamlingar, mänskliga möten och aktiviteter påverkade

samhället och således även föreningslivets förutsättning och möjligheter. För en del organisationer har detta

inneburit svårigheter i att motivera och engagera sina medlemmar eller att överhuvudtaget genomföra sin

verksamhet. För andra organisationer har det istället inneburit ett mer omfattande arbete och ökat

engagemang för aktiviteter och initiativ. En del föreningar har fått anpassa, utveckla och kanske skala upp sin

verksamhet medan andra tvingats ställa in och kanske upphöra helt eller för en tid.

Skånes Arkivförbund inledde redan i början av april dokumentationsprojektet "Social distansering och

föreningsliv  — går det?" genom upprop och insamling av berättelser från våra medlemsorganisationer kring

vilka konsekvenser pandemin har för föreningslivet i Skåne, och hur pandemin med dess efterföljande

restriktioner och rekommendationer på olika sätt påverkar föreningslivet och dess förutsättningar. Materialet

kommer utgöra en delav Arkivförbundets minnessamling och fungera som ett underlag för framtida forskning

samt som en möjlighet att förstå vår samtid och i förlängningen också vår historia. Materialet består av

skriftliga och muntliga berättelser och upplevelser av pandemin och dess påverkan på föreningslivet.

Insamlingsprojektet har delats in i tre faser där första delen var upprop och insamling av skriftliga reflektioner

från våra medlemsorganisationer kring deras upplevelse av hur pandemin påverkat/påverkar deras förening.

Arbetet med projektets andra fas inleddes i december med planering av intervjuer under början 2021.

Projektets tredje del är sammanställning, arkivering och tillgängliggörande av materialet.
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Intresse för vårt initiativ fanns hos våra systerorganisationer runt om i landet och liknande insamlingar

initierades bland annat i Östergötland, Södra Västra Götaland och Kalmar län.  I  november  2020  visade

Föreningsarkivet i Danderyd intresse. I maj/juni informerade sig Riksarkivet om initiativet och Svenska

Arkivförbundet likaså. Svenska Arkivförbundet fick projektbidrag från Riksarkivets samarbetsråd för enskilda

arkiv för en nationell insats. Utskick gick ut till riksorganisationens medlemmar och dels minnesinsamling likt

vår dels uppmaning om vikten av att bevara arkiven från organisationerna för att spegla denna tid. Skånes

Arkivförbunds chef ingick i Svenska Arkivförbundets projektgrupp från augusti och projektet ordnade ett

metodseminarium kring samtidsdokumentation som ett webbinarium i slutet av september.

EXTERNA UPPDRAG

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET

Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för

Kulturvetenskaper vid Lunds universitet har fortsatt även under  2020.

Personalen har genomfört föreläsningar och workshops samt tagit emot

studiebesök av studenterna som går ABM-mastersprogrammet,

grundkursen i Arkivvetenskap samt Idé- och lärdomshistoria och

etnologi. LlNlVERSl'l'l—Lil

 

llikhet med tidigare år har arkivstudenter från Lunds universitets ABM-master gjort olika kursmoment hos oss.

Genom grupparbete under två dagar i mars har studenterna provat på att ordna och förteckna ett antal mindre

arkiv efter klassisk redovisningsmodell. Det är ett par intensiva dagar då studenterna får möjlighet att möta och

ta del av fysiska arkivhandlingar, analysera dess innehåll och strukturera dessa för bästa sökbarhet. Samma

årskull hade också i maj som gruppuppgift att ta fram ett förslag på ett arrangemang där Skånes Arkivförbund

samordnar och medverkar under kommande Arkivens dag i Sjöbo. Uppgiften omfattar både utställningsförslag

från samlingarna, aktiviteter och presentationer samt förslag på samarbetspartners, marknadsföring etc.

ARKIVPEDAGOGISK VERKSAMHET

Under våren tog Arkivförbundet emot skolklasser på fysiska besök fram

till och med mitten av mars. Lovprogram genomfördes under sportlovet

där totalt 115 barn och pedagoger deltog. Under februari och mars

.  genomfördes programmet "Arkivstudier” för gymnasieelever, där totalt

E  71 elever deltog. Från mitten av mars har mer resurser lagts på arbetet

:  med att vidareutveckla Arkivförbundets webbläromedel "Lokala källor

från Skåne". Vid  2020  års utgång innehåller webbläromedlet källor med

tillförande studiematerial för tio av Skånes 33 kommuner.  I  juni

I _ ;, . .7 f: påbörjade Arkivförbundet tillsammans med Regionmuseet i Skåne,

:  "  '  ' Trelleborgs museer och Skånes hembygdsförbund ett nytt

förmedlingsprojekt: "På varje plats  —  kulturpedagogik för barn och unga

i Skåne". Det finansieras av Kulturrådet och Region Skåne och under

förutsättning att medel även för år 2 och 3, kommer projektet att pågå

under en treårsperiod.

  

LOVPROGRAM - "MED GASTA PÅ UPPTÄCKTSFÄRD l  ARKIVET"

Under sportlovet bjöd Arkivförbundet in fritidshem på det populära

lovprogrammet — "Med Gasta på upptäcktsfärd i arkivet  -  vad gjorde

barnen förr i tiden på sportlovet?". Fritidsgrupper från Staffanstorp,

Kävlinge och Lunds kommuner deltog med 115 barn och pedagoger

totalt.

I  programmet får barnen gå på upptäcktsfärd i arkivet tillsammans med

arkivspöket Gasta och får veta mer om sportlovets historia och om

sportlovsaktiviteter för barn genom tiderna. Visningen följs av en

verkstad där det fanns det möjlighet att pyssla på sportlovstema.

Barnen fick bland annat göra egna maskeradhattar som var inspirerade

från vad fritisbarnen kunde ha fått gjort på sportlovet 1974.
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ARKIVSTUDIER FÖR GYMNASIET

Under februari månad tog Arkivförbundet isamarbete med Landsarkivet  i  Lund emot elever från

gymnasieskolan Spyken i Lund på skolprogrammet ”Arkivstudier för gymnasiet". Eleverna fick vid ett första

studiebesök en introduktion till arkiv och kom sedan tillbaka för att vid fyra tillfällen studera olika typer av

arkivkällor bland annat från Skånes Arkivförbund och Landsarkivet i Lund utifrån olika teman. Teman som

erbjöds detta året var: Brott och straff, Skåne under andra världskriget, Sex och preventiv, Reklam samt

Politiska partier och valmaterial. Eleverna fick öva sig på att läsa, tolka och värdera primärkällor och prova på

historisk forskning i litet format.
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Webbläromedel: Lokala källor från Skåne

Arbetet med Arkivförbundets webbläromedel ”Lokala källor från Skåne” som påbörjades i projektform under

2017 fortsatte under  2020  som en del av den arkivpedagogiska grundverksamheten. Syftet med

webbläromedlet är att erbjuda högstadie» och gymnasieskolan lättillgängliga arkivkällor med tillhörande

studiematerial att arbeta med direkt i klassrummet. Källorna är ordnade kommunvis och till varje källa finns ett

arbetsmaterial. Målet är att läromedlet på sikt ska inkludera Skånes samtliga kommuner. Källorna kommer från

Skånes Arkivförbunds samlingar och från lokala förenings—och kommunarkiv, och de har sin utgångspunkt i

demokratiseringsprocessen i Sverige under 1800-och 1900-talet.

Under  2020  har den pedagogiska verksamheten ökat resurserna för arbete med webbläromedlet. För följande

kommuner har källor med tillhörande uppgifter publicerats: Hörby, Höör, Sjöbo och Svedala samt Trelleborg.

Sedan tidigare finns det redan material för Klippan, Örkelljunga, Simrishamn och Skurups kommuner. Vid  2020

års utgång innehåller webbläromedlet källor med tillförande studiematerial för tio av Skånes 33 kommuner.

Webbläromedlet finns publicerat på Arkivförbundets webbplats.

ARKIVVÄSKOR OCH MINNESLÅDOR

Arkivförbundet erbjuder arkivväskor för skolan och minneslådor för äldreomsorgen. Dessa kan lånas gratis

under en månads tid. I en tid då det har varit svårare att åka på studiebesök särskilt för de äldre så har såväl

arkivväskorna som minneslådorna varit extra populära och lånats ut vid flera tillfällen under hela året.

Arkiwäskor

Skolklasser kan låna hem en arkivväska med välgjorda kopior av arkivdokument med tillhörande

studieuppgifter. Skånes Arkivförbund har arkivväskor på flera olika teman. Väskorna lånas ut gratis till alla

skolor i Skåne. Eftersom utlåningen varit ökat har dubbletter tillverkats för "Emigrationen" och "Vardagen i

Skåne under andra världskriget".

Under  2020  har våra arkivväskor lånats ut vid 14 tillfällen. Bland annat till Hvilans gymnasieskola, Ridgvmnasiet

i Svedala, Ridgymnasiet i Flyinge, Hedda Andersson Gymnasiet i Lund, Munspelets skola i Lund och

Anneroskolan i Staffanstorp samt Västervång skolan i Trelleborg.

Väskor finns på följande teman: Emigrationen, Emil i Lönneberga och livet vid slutet av 1800—talet, Skolan förr,

Sex och preventiv i våra arkiv samt Vardagen i Skåne under andra världskriget.
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Minneslådan Folkparksliv.

Minneslådor för  äldreboenden  och dagverksamheter

Lukten av försvarets hudsalva, känslan av kalla spelkulor  i  handen, fotografier av danstillställningar eller att läsa

ett programblad från Folkets Park - alla är exempel på hur föremål och bilder kan hjälpa oss att minnas. Med

sex minneslådor och tre olika teman vill Skånes Arkivförbund och Skånes hembygdsförbund ge möjlighet till

samtal i äldrevården. Lådorna innehåller både föremål, bilder och berättelser som kan bli utgångspunkt för de

äldres egna minnen och berättelser. Lådornas tre teman är: Militärtjänstgöring, Folkparksliv samt Skola och

fritid. Lådorna har skapats i ett projekt under 2013/2014 tillsammans med pedagoger, Silviasystrar och

aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen i Lunds kommun och lånas kostnadsfritt från Skånes Arkivförbund.

Minneslådorna har lånats ut vid 10 tillfällen av bland annat Silviasystrarna i Lund, Papegojelyckans

dagverksamhet, Studieförbundet Vuxenskolan och Fäladshöjden äldreboende i Lund.

FÖRMEDLINGSPROJEKT: PÅ VARJE PLATS —  KULTURPEDAGOGIK FÖR  BARN  OCH UNGA I SKÅNE

ljuni påbörjade Arkivförbundet samarbetsprojektet: ”På varje plats  — Kulturpedagogik för barn och unga i

Skåne". Projektet är tänkt som ett treårigt samarbetsprojekt mellan Skånes Arkivförbund (projektägare),

Regionmuseet i Skåne, Trelleborgs museer och Skånes hembygdsförbund. I projektgruppen ingår även

följeforskare från Malmö Universitet och medarbetare på Riksantikvarieämbetet.

Projektet På varje plats finansieras av Kulturrådet och Region Skåne och ska pågå under en treårsperiod under

förutsättning att vi beviljas medel även för år 2 och 3. Den första delen är en förstudie där projekttiden sträcker

sig från juni  2020  till slutet på maj 2021. Förstudien har genomförts i samarbete med skolor,

hembygdsföreningar och andra lokala kulturaktörer i de tre kommunerna: Höör, Skurup och Osby.

Mål under förstudien är att hitta metoder och arbetssätt

för att hjälpa barn och unga att upptäcka mer av sin

närmiljö. Frågor vi vill utgå ifrån är: Vad har hänt här
%*?)e platt;

tidigare? Hur har människor som bott här tidigare använt ? ' .  W  , *....ionmmaum.

    platsen och hur har det påverkat hur platsen ser ut idag? _  w * .  w  .  . i ,  "

Projektet hämtar inspiration från den europeiska .W.

landskapskonventionen och kommer att fokusera på

närmiljön, landskapet och allas vår roll i det.

i ." *- KULTURRÅDET
SMHI

Under projektets 2:a fas (1 juni 2021  -  29 maj 2022) kommer de metoder och arbetssätt som tagits fram under

förstudien att prövas. Under den 3:e fasen (1 juni 2022 — 29 maj 2023) kommer metoder och arbetssätt att

utvärderas och implementeras utifrån erfarenheterna från fas 2 för att nå ut till fler kommuner i Skåne.
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ÖVRIG UTÄTRIKTAD VERKSAMHET

PROGRAMVERKSAMHET

Skånes Arkivförbund medverkar  i  ett gemensamt program för verksamheterna på Arkivcentrum Syd (ACS).

Öppna seminarier för allmänheten är en central aktivitet i den gemensamma programverksamheten. Dessa så

kallade  Onsdagscaféer  infaller varannan onsdag på ACS under vår och höst. Verksamheten skapar en god

möjlighet för alla ingående arkivinstitutioner och myndigheter att presentera sin verksamhet med föredrag och

visningar. Under våren ställdes dock alla onsdagscaféer in från och med mitten av mars. Under hösten skedde

en omställning till digitala caféer i stället för fysiska.

ARKIVKURS FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR

I  samarbete med Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund arrangerades en arkivkurs under

året. Kursen vände sig till medlemsföreningar i Skånes hembygdsförbund och var baserad utifrån önskemål om

innehåll som arbetsgruppen från Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt tagit fram. Kursens upplägg tog

också i beaktande de önskemål om arkivkunskaper och fortbildningsbehov som framkommit när Skånes

Arkivförbund mött Skånes hembygdsförbunds medlemsföreningar under kretsmöten  2017—2019.

Kursen var en baskurs som planerades att fördelas på tre kurstillfällen; Delkurs 1: grunderna i strategiskt arbete

och hantering av arkivsamlingar. Delkurs 2: hur man ordnar och förtecknar arkiv. Delkurs 3: tillgängliggörande

av och förmedlingsverksamhet med bevarade arkivsamlingar.
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Sveriges Hembygdsförbunds skrift: Arkivering — en handledning för hembygdsföreningar.

På grund av pandemin kom kursen att under genomförandet anpassas och förändras till viss del. Delkurs 1 som

hölls i februari kunde genomföras som planerat. Delkurs  2  innehöll praktiska moment där deltagarna skulle få

träna på ordnings- och förteckningsarbete och planerades till slutet av mars. Detta moment fick dock först

flyttas fram för att sedan ställas in helt. Delkurs 3 genomfördes digitalt i augusti. Med anledning av att det

andra kursmomentet inte gick att genomföra har deltagarna fått löfte om ny inbjudan när det finns möjlighet

att genomföra kurs i ordnings- och förteckningsarbete igen.
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STUDIEBESÖK OCH ARKIVFÖRBUNDETS  KURSER

Utöver skolungdomar och studenter  i  den pedagogiska

verksamheten samt deltagare  i  kursverksamheten har

ytterligare 157 personer från medlemsorganisationer,

representanter från föreningar och organisationer,

kommuner samt samarbetspartners och kollegor lokalt, (_ 'x

regionalt samt nationellt besökt arkivet när detta var möjligt. "

Detta kan jämföras med antalet besökare 2019 som var -.,_.  ;

1 122 personer.

l/

0A  .

STUDIEBESÖK

27 jan Besök av Malmö Frimurarsamhälle.

28 jan Studiebesök av grundkursen i arkivvetenskap. Lunds universitet, 11 deltagare.

4 feb Besök av LUGI

S mars Studiebesök av etnologistudenter, 15 deltagare.

9 mars Besök av Maria Montessori-skolan i Lund

19 maj Besök av Svenska Pudelklubben avdelning Syd

20 maj Besök av Svenska Arkivförbundets presidium

28 maj Besök av Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden

28 maj Besök av Museiföreningen Skånska Järnvägar

3  juni Besök av Veberöds tennisklubb

17 juni Besök av Folkhögskolan Hvilan

20 aug Besök av Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria

4 sept Anna Ketola presenterar Skånes Arkivförbund och enskilda arkiv för nya ABM-studenter på

ABM—masterns introduktionskurs, 24 deltagare.

7  sept Besök av Skånska Akademien

15 sept Anna Ketola presenterar Skånes Arkivförbund och enskilda arkiv för nya ABM—studenter på

ABM-masterns introduktionskurs, 28 deltagare.

21 sept Besök av Liberalerna i Skåne

S okt Besök av Evangelisk Luthersk Mission (ELM) Syd

5 okt Besök Föräldrakooperativet Kossan ek.för.

29 okt Besök av ELM Syd

FÖREDRAG, KURSER OCH SEMINARIER:

22 jan Föreläsning av Caroline Lind, "Förmedling och tillhandahållande", för grundkursen i

arkivvetenskap, Lunds universitet, 11 deltagare

25 feb Arkivkurs för hembygdsföreningar: Delkurs 1 av Anna Ketola: Goda rutiner för hantering av

arkivsamlingar. 18 deltagare.

2-3 mars Handledning ABM-mastersstudenter i arkivredovisning, av Anna Ketola, 10 deltagare.

25 mars Föreläsning av Caroline Lind, ”Introduktion till arkivpedagogik", ABM mastern, Lunds

universitet, digital, 28 deltagare

4 maj Introduktion gruppuppgift inför Arkivens dag för ABM-mastersstudenter, av Anna Ketola,

digitalt, 10 deltagare.

6 maj Föreläsning av Caroline Lind, ”Arkivpedagogik i praktiken", ABM mastern, Lunds universitet,

digital, 10 deltagare

1 juni Redovisningsseminarium gruppuppgift inför Arkivens dag med ABM-mastersstudenter, av Anna

Ketola, 10 deltagare.

17 aug Arkivkurs för hembygdsföreningar: Delkurs  3  av Caroline Lind: Tillgängliggörande av och

förmedlingsverksamhet med bevarade arkivsamlingar, digital, 12 deltagare

26 aug Anna Ketola medverkar digitalt i Kalmar läns Arkivförbunds styrelsemöte angående diskussion

länsarkivdepå i Kalmar län.

19 okt Anna Ketola gör en presentation om arkiv och arkivförbundet för etnologistudenter som inte

kan komma på studiebesök till Arkivcentrum Syd, Lunds universitet 2 X 10 deltagare.

9 nov Föreläsning av Anna Ketola, "Enskilda arkiv", ABM-mastern, Lunds universitet, digitalt, 14

deltagare.
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ARKIVENS DAG 2020

Svart på vitt  — en annorlunda Arkivens dag

l  år har vi fått svart på vitt hur fort vardagen kan förändras. Svart på vitt var också det nationella temat för årets

Arkivens dag. Arkivens dag genomfördes lördagen 14 november. Med skärpta nationella och regionala

restriktioner blev Arkivens dag i Skåne, och runt om i landet, på de flesta ställen digitala arrangemang. Med

teknikens hjälp kunde arkivintresserade besöka många arkiv i hela landet hemma från den egna soffan.

Regional samordning

Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes för första

gången (1998) fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt vår

verksamhetsplan ska Arkivförbundet prioritera sina insatser i den

regionala samordningen av arrangemang i Skåne. Arkivförbundet har

under året representerat Skåne vid fyra nationella samordningsmöten.

(5:

Inom ramen för den regionala samordningen arrangerade vi den 10

september ett digitalt regionalt nätverksmöte där intresserade lokala

arrangörer från Skåne deltog. Deltagarna diskuterade årets nationella

tema och fick inspiration av varandra. På mötet diskuterades även

lösningar på hur arkivens dag kunde genomföras i år med anledning av Anxwens om

pandemin och därtill fördes även en diskussion och erfarenhetsutbyte

kring digital förmedling. På Arkivförbundets webbplats förmedlades

under hösten information till lokala arrangörer och här fanns också

möjlighet att utöver på den nationella webbplatsen även få synliggjort

sitt lokala arrangemang eller aktivitet.

Resultatet av den årliga enkätundersökningen inom ramen för Arkivens dag i Skåne visar att flertalet arrangörer

som brukar arrangera Arkivens dag även uppmärksammade dagen i år  —  dock i det digitala rummet i stället för

ett fysiskt arrangemang som var vanligast tidigare år. Som ett led  i  Skånes Arkivförbunds strategi att utöka

resurserna för stöd till lokala arrangörer samt att mer synliggöra Arkivförbundets regionala resurser, valde vi

att åter medverka i två olika arrangemang under Arkivens dag. Vi samordnade arrangemanget för Arkivcentrum

Syd samt initierade och medverkade i ett försök till ett lokalt samarrangemang i Sjöbo.

Arkivens dag, Arkivcentrum Syd

I  Lund på Arkivcentrum Syd firades Arkivens dag digitalt på Youtube. I årets arrangemang

medverkade Skånes Arkivförbund tillsammans med Folklivsarkivet med Skånes

musiksamlingar, Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Regionarkivet i Skåne,

Riksarkivet/Landsarkivet i Lund, Skånes hembygdsförbund, samt

släktforskarorganisationerna Skånes Släktforskarförbund och DIS-Syd. Arrangemanget

samordnades av Skånes Arkivförbund.

På Arkivcentrum Syds Youtube-kanal släpptes 14 november ett antal nyproducerade kortfilmer där de

medverkande arrangörerna presenterade intresseväckande dokument och berättelser ur sina samlingar

och/eller informerade om sin verksamhet i stort. Filmerna handlade om allt från när den svenska torvindustrin

hämtade inspiration från Sovjet, varför Lunds idrottsplats invigdes tre gånger, vad en boktryckare förväntades

trycka gratis, till försöken att stoppa Öresundsbron och mycket mer.

Skånes Arkivförbund bidrog med tre filmer/bildspel. ”Stadgar  — ett regelverk” där temat tolkades som

instruktioner och regelverk. Föreningars stadgar år medlemmarnas gemensamt framtagna ordningsregler. Den

andra filmen ”Godtemplarna  — ett löfte” tolkades temat utifrån betydelsen avtal och löfte. Nykterhetsrörelsen i

Sverige har en lång historia och centralt för rörelsen är medlemmarnas nykterhetslöfte. Iden tredje filmen

"Öresundsbron — ett ställningstagande" inspirerades vi utifrån perspektivet åsikt och ståndpunkt.

Organisationen Aktion Skånemiljö tog ställning mot bygget av Öresundsbron. Våra tre filmer publicerades även

på Arkivförbundets egna nya Youtube-kanal samma dag.

Arkivens dag, Sjöbo

Skånes Arkivförbund initierade och samordnade även ett lokalt arrangemang i Sjöbo kommun. Medverkande

arrangörer var Sjöbo kommunarkiv tillsammans med Färs härads hembygdsförening, Torna härads

hembygdsförening, Ystadbygdens släkt- och bygdeforskarförening, Sjöbo Frimärks- och Vykortsklubb och

Skånes Hembygdsförbund.

Sida 14 av 22

586 ( 1317 )



Ambitionen var att visa de olika medverkande arrangörernas verksamhet och samlingar genom olika filmer och

bildspel i en digital utställning på Sjöbo kommuns webbplats. Samarbetet och planeringen inleddes men på

grund av sjukdom så kunde arrangemanget inte genomföras i sin helhet.

UTSTÄLLNINGAR

I Arkivcentrum Syds entré visas årligen gemensamma utställningar på olika teman. Utställningarna är ett

samarbete mellan de olika institutionerna och innehåller spännande arkivdokument från flera av Arkivcentrum

Syds aktörer.

Gemensam utställning för Arkivcentrum Syd: "Sjuk eller Frisk?” l

Från april till december har en gemensam utställning med titeln

”Sjuk eller frisk" visats. En utställning om epidemier och sjukdomar ;. .. Jm:-p”

som härjat i historien, historiska kurer och mediciner men även . ' '_» "'""

hälsa och välmående genom tiderna. Skånes Arkivförbund bidrog '

med arkivhandlingar från några olika idrottsrörelser samt

skollovskolonier för barn på tema hälsa och välmående. Bland annat

visades arkivmaterial från Äldre simmande sjuksköterskors förening,

Hälsingborgs gymnastikförening och Malmö hyresgästförening -

Barnen till havet och Föreningen för Lunds skol/avskolonier.

Foto: "Barnen till havet" 1950-tal. Fotograf okänd. Ur: Malmo

hyresgästförenings arkiv.

PUBLICERING

WEBBPLATS:  WWW.SKANEARKIV.SE

Målsättningen för Skånes Arkivförbunds webbplats är att den

ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande

medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt

andra intresserade. Webbplatsen är ett viktigt forum för

marknadsföring av organisationens verksamhet och modellen

är att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus och luftig

layout med mycket bilder i huvudsak från verksamheten,

lättfattliga texter och tydliga hänvisningar.

Uppdatering på webbplatsen sker kontinuerligt och under

rubriken ”ur samlingarna” publicerades nya presentationer ur

samlingarna varje månad. Urval av arkivbildare och

arkivmaterial har grundats i vad som engagerat oss i

personalgruppen eller så har det kopplats till ett aktuellt

sammanhang. lår har vi publicerat och skrivit om bevarat

arkivmaterial från Eslövs FN—förening, Svensk-Engelska

Föreningen i Landskrona, Haga Koloniförening, Oxie Härads

Biodlareförening, Malmö-Staffanstorps cykelklubb  — och om

Tour de France, Föreningen för medborgerlig konfirmation i

Lund, Burlövs Lottakår, Gylsboda iF (Se: foto), Åstorps

Kooperativa Kvinnoförening samt om korsord och ord rebus

med material från Unga Örnar Lundakretsen.

—

 
Utöver publicering av programverksamheten, uppdatering av medlemsinformation, kompletteringar av nya

medlemmar med länkar till organisationernas egna webbplatser har vi också nästan varje månad publicerat en

bild ur bildarkivet. Liksom urval av presentationer ur samlingarna inspirerar även aktualitet i nuet och koppling

till historiska händelser val av månadens bild.

Under 2020 ökade antalet registrerade besök på webbplatsen från 3487 (2019) till 4 332 registrerade besök

och 138 sidrubriker visades c:a 17 300 gånger. Mest besökt utöver Arkivförbundets huvudsida är undersidan

om Arkivförbundet och sidorna där man kan söka i våra arkivsamlingar, om Arkivförbundets aktiviteter och

program samt sidan för vårt webbläromedel för skolan "Lokala källor".
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FACEBOOK

Arkivets Facebooksida ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare,

studenter, lärare och elever samt andra intresserade. Arkivförbundet anser att Facebook är ett viktigt forum för

i första hand marknadsföring av verksamheten. Facebooksidan ska komplettera webbplatsen och innehålla

referat från verksamheten, information om program och marknadsföring av webbplatsen. Sidan kan också

användas för förmedling av extern information som är av intresse för Arkivförbundets verksamhetsfält.

Under  2020  har Skånes Arkivförbund varit aktiva på Facebook med 49 inlägg med en spridning på 11 227

registreringar.  I  slutet av december 2020 hade sidan 513 följare vilket är 17 fler än december 2019.

NYHET! YOUTUBE-KANAL

I anslutning till årets Arkivens dag skapade Arkivförbundet en egen Youtube-kanal där Arkivförbundet

publicerade tre bildspel med berättarröst. Mer om dessa bildspel finns under rubriken Arkivens dag,

Arkivcentrum Syd. Att arbeta med Youtube är helt nytt för Arkivförbundet och vi hoppas kunna använda oss

mer av detta verktyg för ökad synlighet av vår verksamhet och tillgänglighet till våra bevarade samlingar.

_»V Apg.-___.—

 
Skånes Arkivförbunds nyhetsbrev i december,

NYHET! NYHETSBREV

I syfte att utveckla vår medlemsservice har vi valt att återuppta rutinen att ge ut nyhetsbrev till våra

medlemmar. I december publicerades ett nyhetsbrev som gick ut till samtliga medlemmar via e-post och via

brev. Det presenteras också på arkivförbundets webb och marknadsförs på sociala media. Målsättningen är att

informera medlemmarna på ett enkelt sätt och, där det passar, med glimten i ögat om vad som händer på

arkivet, om aktuella frågor och med utblickar på information och aktiviteter inom vårt område i landet.

Planerad utgivning kommande år är mitten av mars, början avjuni, början av september och mitten av

december.

SLUTORD

Under verksamhetsåret har vi kunnat upprätthålla grundverksamheten, att ta emot, förteckna och arkivera

material från våra medlemmar. En välfungerande verksamhet är viktig för att kunna bevara och tillgängliggöra

det kulturarv som förvaras av Skånes Arkivförbund. Vår utåtriktade verksamhet har på grund av pandemin till

stor del fått ställas om till digital eller ställas in. Antalet medlemmar har fortsatt att öka under året.
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Vi har arbetat med att tillgängliggöra arkiverat material digitalt, tex på YouTube och Facebook. Vi kommer att

fortsätta använda dessa kanaler även när det åter är möjligt att träffas i större grupper. initiativet med ett

nyhetsbrev som riktar sig till medlemmarna har varit uppskattat och kommer också att fortsätta.

Arbetet med att digitalisera foton och andra analoga media har tagit fart. Pandemin har gett oss möjlighet att

gå snabbare fram än planerat, men det kommer att ta flera år att digitalisera befintligt material.

Vi har dokumenterat pandemins effekter på våra medlemmars verksamhet i projektet "Social distansering och

föreningsliv  — går det?".

Året har gått med ett ekonomiskt överskott. En tjänst har varit vakant under en stor del av året och

personalkostnaderna har på grund av pa ndemin blivit lägre än budgeterat. Under hösten har tjänsten tillsatts

och vi därutöver ökat personalstyrkan med en tidsbegränsad halvtidstjänst. Denna kommer att vara kvar under

2021. Årets överskott ska användas till utökad verksamhet under 2021.

Vi är väl rustade för att växla upp den utåtriktade verksamheten så fort situationen möjliggör detta och

samtidigt ta med oss erfarenheterna och arbetssätt vi har lärt oss under 2020.

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt

inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Region

Skånes Kulturnämnd och till kommunerna Helsingborg stad, och Landskrona, Lomma, Lund och Osby för bidrag

till verksamheten. Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbete vi i en rad sammanhang haft med Skånes

Hembygdsförbund och Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet samt alla organisationer och

institutioner vid Arkivcentrum Syd och andra arkiv och kulturarvsorganisationer och institutioner i Skåne,

Sverige och Norden. Ni har alla bidragit till att Arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med sådan

framgång under 2020.

Lund mars 2021

För styrelsen

Mats Helmfrid

Ordförande
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ARKIVFÖRENINGAR

Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona

Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg

Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Malmö

Folkrörelsearkivet i Helsingborg

Folkrörelsearkivet i Kristianstad

Folkrörelsearkivet i Ängelholm

Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg

Lokalhistoriska arkivet i Hässleholm

Skånes Näringslivsarkiv

OFFENTLIG FÖRVALTNING

Båstads kommunarkiv

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Helsingborgs Stadsarkiv

Hovdala slott

Hässleholms kommunarkiv

Höörs kommunarkiv

Kristianstads kommunarkiv

Kävlinge kommunarkiv

Landsarkivet i Lund

Lomma kommuns centralarkiv

Lunds Stadsarkiv

Malmö Stadsarkiv

Simrishamns kommunarkiv

Staffanstorps kommunarkiv

Trelleborgs kommunarkiv

HEMBYGDSFÖRENINGAR OCH

LOKALHISTORISKA

MUSEER/SÄLLSKAP

Billesholmstraktens Hembygdsförening

Borstahusens Museiförening — NY

Frosta Härads Hembygdsförening

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i

Sydöstra Skåne

Föreningen Frenningeboken

Föreningen Gamla Båstad

Föreningen Gamla Lund

Föreningen Gamla Trelleborg

Gärds Härads Hembygdsförening

Göinge Hembygdsförening

Hvens Hembygdsförening — NY

Ivetofta Hembygdsförening

Kvidinge sockens Hembygdsförening

Mölle By— och Kulturförening

Osby Hembygdsförening

MEDLEMMAR  2020

Perstorps Hembygdsförening

Riseberga Färingtofta Hembygdsförening

Torna Härads Hembygdsförening

Västra Göinge Hembygdsförening

Västra Torups Hembygdsförening

Ängelholms Hembygdsförening

RIKSORGANISATIONER

Classic Mustang Club Sweden

Equmeniakyrkan

Frälsningsarméns HK

Gammaldansarnas Riksförbund

IMMI Branschorganisation

Rotary Norden

Svenska Arabhästförening

Sv. Service- och Signalhundsförbundet

REGIONALA, LÄNS- OCH

DISTRIKTSORGANISATIONER

ABF Skåne

Afasiföreningen iSkåne län

Blodsjukas förening i Södra Sjukvårdsregionen

Byggnads i Skåne

Celeakiföreningen i Skåne län

Centerpartiet Skåne

DHR Skåne läns distrikt

Diabetesföreningen Skåne län

Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet

Dyslexiförbundet i Skåne

EFS i Sydsverige

Fastighetsanställdas förbund Region Syd

Folkdansringen, Skåne

Folkhögskolan Hvilan

Föreningen Skånska Möllor

Författarcentrum Syd

Försvarsutbildarna, Skåne

GS avdelning 1, Västra Skåne

Hela Människan i Skåne och Blekinge

Hela Sverige ska Leva, Skåne

Husmödrarna Skåne

Hyresgästföreningen Region Södra Skåne

Junis Skåne

Jämställd Utveckling Skåne

Liberalerna Skåne

Lunds stifts Kyrkomusikerförening

Malmö-Ystad Skyttekrets

Medborgarskolans Skånedistrikt

MHF Region Skåne
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Museiföreningen Skånska Järnvägar

Naturskyddsföreningen i Skåne

NBV Skåne

Riksteatern Skåne

Rädda Barnens distrikt i Skåne

Röda Korset Region Syd

Sensus region Skåne-Blekinge

SISU Skåne

Skåneländska Gastronomiska Akademien

Skånes Bygdegårdsdistrikt  — NY

Skånes distrikt av IOGT-NTO

Skånes Dövas Länsförbund

Skånes Hembygdsförbund

Skånes Hemslöjdsförbund

Skånes kommuner

Skånes Konstförening

Skånes Lantmätareförening — NY

Skånes Nykterhetsförbund

Skånes Orienteringsförbund

Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens

Scoutförbund

Skånes Släktforskarförbund

Skånes Spelmansförbund

Skånska Akademien

SPF Seniorerna Skånedistriktet

Studieförbundet Bilda Syd

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund

Skåne

Svenska Lasariters förening avd Malmö-Lu nd  — NY

Svenska Pudelklubben avd Syd  — NY

Sydskånska Kennelklubben

Vision Centret i Malmö

Vita Bandet Skånedistriktet

Våra Gårdar Syd

Vårdförbundet, Skåne

Värmländska Sällskapet i Skåne

EKONOMISKA ORGANISATIONER

Andelsföreningen Folkets Parki Kävlinge  —  NY

Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund

Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund

Bostadsrättsföreningen Tre Högar

Bäverns Samfällighetsförening

Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för.

Daggmaskens Förskola

Fiddevången vägförening, Falsterbo

Folke Ljungdahls stiftelse

Folkets Hus, Lund

Företags-MIX i Eslöv, ek. för.

Föräldraföreningen vid Östra Torns

Montessorigrundskola

Föräldrakooperativet Kossan, Lund

Handelsföreningen i Lunds stiftelse

Handelsklassen i Lunds stiftelse

Helfrid & Lorentz Nilssons stiftelse

Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening

John Oltins kulturstiftelse  — Viken förr och nu  —  NY

Karin och Johanna Anderssons stiftelse

Lerbergets byalag ekonomisk förening —  NY

Ljungens Villaägareföreningr Höllviken

Lunds Borgerskaps Understödsstiftelse

Lunds Studentskegård

Maria Montessori-skolan Lund — NY

Montelinska stiftelsen

Månteatern Ekonomisk förening

Näsby Samfällighetsförening

Ringsjöhöjdens vägförening — NY

Råby Räddningsinstitut

Rättshjälpskassan Standard

Stadskällarens Samfällighetsförening

Stenålderns Samfällighetsförening

Stiftelsen Albin & Elise Johansson

Stiftelsen De Lekande Barnens Fond

Stiftelsen Malin Gyllenkrok

Stiftelsen Olof Ekbergs fond

Stiftelsen skåneländska Flaggans Dag

Teggerstiftelsen

LOKALA FÖRENINGAR

Anti Handikappi Lund

Centerpartiet i Staffanstorp — NY

Centerpartiet i Svedala  — NY

Centrumkyrkan i Bjuv

Delta Kappa Gamma, Delta Malmö-Lund

DHR Malmöavdelningen

EFS-Kyrkan i Ängelholm

EFS Missionsförening i Lund

EFS Missionsförening i Staffanstorp

EFS på Sankt Knut

Equmeniakyrkans församling i Furulund

Equmeniakyrkan i Höör

Equmeniakyrkan i Limhamn

Esarps Byalag

Eslöv-Sallerup Rotaryklubb

Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen

Eslövs Fotoklubb

Eslövs Scoutkår

Estniska föreningen i Lund

Falsterbo Golfklubb

Hela människan i Malmö

Flommens Golfklubb

Folkdanslaget Lundagillet

Frälsningsarmén i Helsingborg

Frälsningsarmén i Limhamn

Frälsningsarmén i Ystad

Föreningen för äldrevård och gerontologi, Lund

Föreningen Hassela Solidaritet  — NY

Föreningen Norden Eslöv

Föreningen Parasport Lund  — NY

Föreningen Sirmiones Skeppslag
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Hardeberga Bollklubb

Hörby UNF

Hörselskadades förening i  Lund

Höörs Föreläsningsförening

IBK Lund

IFK Lund

IF Metall Sydvästra Skåne

Immanuelsförsamlingen  i  Malmö —- NY

Ingelsträde Missions— och Ungdomsförening

lOGT-NTO 51 Ängelholm

IOGT-NTO 81 Fred och Endräkt, Hästveda

lOGT-NTO 86 Hoppets Lycka, Klippan

lOGT-NTO 247 Österlen

IOGT-NTO 358 Snapphanen, Osby

IOGT-NTO 1589 Lugnet, Lund

IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv

IOGT-NTO 5607 Sydkusten

Kullabygdens diabetesförening

Kulturföreningen Calluna

Landskrona Cykelklubb

Landskrona Kyrkliga Scoutkår

Landskrona Scoutkår av Nykterhetsrörelsens

Scoutförbund

Ljunghusens Golfklubb

LO-sektionen i Mellersta Skåne

Logen Kärnan nr 608, Helsingborg

Lund-City Rotaryklubb

Lund-Klosters Rotaryklubb

Lunds Arbetarekommun

Lunds Bollklubb

Lunds Byggmästareklubb

Lunds Centerkrets

Lunds Diakoniförening

Lunds FN-förening

Lunds Husmodersförening

Lunds Kammarmusiksällskap

Lunds Kollonisters Centralförbund

Lunds Konståkningsklubb

Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Lunds Orienteringsklubb

Lunds Släktforskarförening

Lunds Soroptimistklubb

Lunds Zontaklubb

Läkaresällskapet i Lund

Lärarförbundet Malmö

Lärarförbundet Östra Göinge

Malmö-Limhamn Soroptimistklubb

Malmö Frimurarsamhälle

Malmö Släktforskarförening

Malmö Soroptimistklubb

Malmö Squash Rackets club

Maria loge nr 3 a P

Miljöpartiet De Gröna i Lomma

Motorcykelhistoriska klubben Syd  — NY

Mossängens Sommarstad

Musikfrämjandet i Kullabygden

Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden

Nevis Gymnastikförening

Näsby IF

Osby Socialdemokratiska Arbetarekommun

Polisområde Mellersta Skåne Seniorklubb

PRO Genarp

PRO Osby

Rädda Barnens lokalför. i Lund

S:t Knuts Rotaryklubb

S:t Lukas i Lund

S:t Lukas i Malmö

Scoutkåren Pilen, Malmö

Scoutkåren Vikingen, Ekeby

Simklubben Poseidon

Sjöstedtska släktföreningen

Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters

ättlingar

Släktföreningen Helge Mattsons i Kumlatafta

ättlingar  -  NY

Smålands Gille i Lund

SPF Seniorerna Dalbybygden

SPF Seniorerna Goda Vänner Södra Sandby

SPF Seniorerna Lomma Södra

SPF Seniorerna Lund Centrum

SPF Seniorerna Lund Öster

SPF Seniorerna Lundakretsen

SPF Seniorerna Lundensis

SPF Seniorerna Stångby

SRF Lundabygden

Staffanstorps Cykelklubb

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland

Svalorna Indien-Bangladesh

Sv. Kvinnors Vänsterförbund Lundavdelning

Sällskapet Lundaakademiker

Veberöds Tennisförening

Vinslövs Missionskyrka

Vision avd 281 Region Skåne

Vänskapens hus

Vänsterpartiet, Lund

Västerkyrkans församling i Lund

Västra Sommarstadens Koloniförening

Willands arrendatorförening

Östermalmkyrkan i Kristianstad

ENSKILDA MEDLEMMAR

Mats Helmfrid

Sven Arne Karlsson
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ilSkånes Arkivförbund

VERKSAMHETSPLAN 2021-2025

ORGANISATION OCH MEDLEMSVÄRD

Mål under  perioden:

o  Att verksamheten går stärkt ur rådande pandemi och att vi står redo för att möta upp när

omvärldssituationen släpper sitt grepp om distansering.

Nätverksarbete  i  Skåne för att stärka verksam hetsområdet för enskilda arkiv.

Utöka verksamheten kring medlemsvärvning genom riktade informationsinsatser till

landskapets regionala organisationer.

Etablera och underhålla forum och plattformar för medlemskontakt och medlemsvård.

Arbeta för ökat engagemang hos Skånes kommuner för bevarande av arkiv från enskild

sektor.

' Aktivt medverka till att utveckla och etablera forum för samverkan och informationsutbyte

med våra systerorganisationer i angränsande och närliggande regioner.

. Ta hänsyn till regional kulturplan för Skåne 2021-2024 i planering av Arkivförbundets

verksamhet.

SAMLINGAR

Mål under perioden:

Äldre depositionsavtal ska följas upp för ökad anpassning till gällande lagstiftning rörande

skydd av personuppgifter.

Strategi ska tas fram för uppföljning av medlemmars behov av förvaring av arkiv och

tilläggsleveranser.

Oma rbeta Arkivförbundets digitala arkivdatabas ”Skåneregistret” till en intern

arkivbildardatabas samt arbeta för att våra medlemsarkiv tillgängliggör sina arkiv i Nationella

Arkivdatabasen NAD.

Digitaliseringsarbetet med konvertering av befintligt AV-material i samlingarna ska påbörjas.

Tidsplan för digitaliseringsprojektet är 4 år (2021-2025).

Fokus på arkivets specialsamlingar för ökad tillgänglighet.

Undersöka möjligheten att tillgängliggöra Arkivförbundets referensbibliotek för en bredare

publik.

DOKUMENTATION

Mål under perioden:

Inom ramen för projektet "Rörelser i Skåne" avsluta inventerings-, informations- och

programverksamheten i kommunerna Eslöv, Hörby och Sjöbo samt utvärdera tidigare delar i

projektet och planera för att gå vidare i projektet med nya fokuskommuner.

Genomföra insamlingsprojektet ”Social distansering och föreningsliv — går det?”

Genomföra ett dokumentations- och inventeringsprojekt av miljöföreningar och nätverk i

Skåne.

Skapa tydligare riktlinjer och stöd för dokumentations- och inventeringsverksamheten

Öka användbarheten av Arkivförbundets tidigare genomförda inventerings- och

dokumentationsprojekt.

Upprätthålla och utveckla nätverk med andra kulturinstitutioner i Skåne som arbetar med

dokumentationsverksamhet.
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.lSkånes Arkivförbund

Arbeta för att ta fram en publikation som ska kunna fungera som metodhandledning för

samtidsdokumentation.

UTÄTRIKTAD- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET

Mål under perioden:

.

Webbläromedlet "Lokala källor från Skåne" ska vidareutvecklas och kompletteras med källor

och studiematerial tills det finns för samtliga av Skånes 33 kommuner.

Arbeta för ett varierat, intressant och angeläget programutbud för olika målgrupper.

Fortsätta arbetet med samarbetsprojektet "På varje plats- kulturpedagogik för barn- och

unga i Skåne" under förutsättning att projektmedel från Region Skåne och Kulturrådet

beviljas. Planerad projektperiod:  2020-2023.

Vidmakthålla redan pågående samarbeten med universitets- och högskoleutbildningar samt

arbeta för att etablera ytterligare kontakter med de högre utbildningarna.

Vidareutveckla och etablera rutiner i det pedagogiska utbudet för verksamheter inom vård-

och omsorg.

Vara en aktiv deltagare i arrangemang kring "Arkivens Dag” och ta ett tydligt initiativ i det

regionala samordningsarbetet inför evenemanget. Däribland att utöver medverkan i

arrangemang på Arkivcentrum Syd också årligen genomföra samarrangemang i en lokal

kommun i regionen.

Upprätthålla en hög ambitionsnivå på Arkivförbundets webbplats och Facebooksida för ökad

medlems- och brukarservice.

Implementera en YouTube-kanal som del i Skånes Arkivförbunds programverksamhet.

Etablera rutin för och publicering av digitalt och analogt nyhetsbrev.

Extra marknadsföringsinsatser av Arkivförbundets publikationer.

Påbörja verksamhet för publicering av en egen skriftserie.
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Arsredovisning

Skånes Arkivfijrbund 2020

846004—7  7 83

Styrelsen för Skånes Arkivförbund får  härmed  lämna  sin redogörelse för föreningens utveckling under

räkenskapså ret 2020-01-01  -  2020-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas nlla belopp i hela kronor  (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

-  Förvaltningsberättelse

-  Resultaträkning

— Balansräkning

-  Noter

-  Underskrifter
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Skånes  Arleivförbtmd  2020 2(8)

346004-7733

FÖRVALTNINGSBERÄ  TTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om  verksamheten

Skånes Arkivföibund ären politisk obunden ideell förening och ett regionalt arkiv.

Främjande av ändamål

Skånes Arkivförbunclets ändamål är att väcka intresse for dokumentation av landskapet historia, inventera, samla,

vårda och bevara arkivhandlingar, göra samlingarna tillgängliga för allmänhet och forskare,

vecka intresse for och bedriva forskning med tyngdpunkt på de bevarade arkivalierna,

förmedla och levandegöra den kunskap som arkivet förfogar över.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Van verksamhetsbidrag förstärktes av Region Skånes Kulturnämnd vilket möjliggjorde att fastanstalla en

samlingsansvarig arkivarie. Antalet medlemmar har ökat med över 6 % under året.

Året har dock präglats av Coronapandemin som från mitten av mars påverkade förutsättningarna for stora delar av

planering och genomförande i verksamhetens alla delar. Mest har den utåtriktade verksamheten påverkats. En del har

kunnat genomforas digitalt medan annat har fått ställas in. Kärnverksamheten att ta emot, förteckna och arkivera

material från våra medlemmar har i stor utsträckning kunnat fonlöpa i oförändrad omfattning.

Till overvagande delen består intakterna av offentliga bidrag och medlemsavgifter, vilka inte reducerats under året. Från

maj till november har tjänsten som dokumentationsansvarig arkivarie varit vakant Detta tillsammans med relativt hög

sjukfrånvaro bland personalen och höga sjukloneersattningar samt minskade arbetsgivaravgifter mars-juni med

anledning av Coronapandemin, har årets personalkostnatler oväntat och tillfälligt reducerats kraftigt. Detta har,

samtidigt som verksamheten till mindre del är beroende av programintäkter, I år resulterat i ett större överskott.

Tjänsten som dokumentationsansvarig tillsattes återi november och under hösten har tillfällig personal för arbete med

tillgängliggörande av samlingarna anställts. Tillfälliga anställningar kommer förlängas 2021 för arbetsuppgifter som inte

kunde genomföras under 2020.

Samarbetsprojektet 'På varje plats" fick finansiering av dels bidrag från Region Skånes kulturnämnd dels från statens

Kulturråd. Projektet är en förstudie som har projektperiod som sträcker sig in i mitten av 2021.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2001-2012 1901-1912 1801—1312 1701-1712

Intäkter 1  145 1  044 998 1 21.4

Medlemsavgifter 107 88 84 B3

Gåvor och Bidrag 3230 2 666 2 981 2 618

Resultat efter finansiella poster 797 -354 43 469

Balansomslutning 1  871 920 1  404 1  103M {L
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RESULTATRÄKNING

Rörelseintäkter

Bidrag

Nettoomsättning

Övrrga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader

Per sonalkostnader

Summa  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

1

2020-01-01

2020-12-31

3  230936

520 612

730 582

4  482130

-l 076 508

—2 608 854

-3 685 372

796 758

-11

-11

796 747

7.96 747

796 747

303)

2019-01-01

2019-12—31

2 666 000

521 335

646 654

3 333 989

-l 015125

-3172734

-4187  859

-353  870

-160

-160

-354  030

—354  030

-354 030M, N

I

&
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BALANSRÄKNING

TlLLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningsfillgåligar

Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anlaggninystiilgånga/

Su mma aniäggningstiligångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Forutbefalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

1

7

2020—12-31

206 538

205 538

206 538

141 198

161 207

136 979

439 384

1 224 755

1 224 755

1664139

1 870 677

4181

2019-12—31

206 538

206 538

206 538

83 868

64 I39

15 591

163 598

550 341

550 341

713 939

920 477'4/x AM
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EGET  KAPITAL  OCH SKULDER

Eget kapital

Eget  kapital  Vid  räkenskapsårets  bouan

Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH SKULDER

2020-12—31

396 669

796  747

1  193 416

179 497

92  934

95  568

309  262

677 261

1  870 677

5(8)

2019-12-31

750 699

-354  030

396 669

45 206

92 424

95  821

290  357

523 808

920 477 Aha/U
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NOTER

Not 1 Redovisningsprincip'er

Enligt BFNAR 2016:10

618]

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (KZ).

Not  2  Bidrag 2020

Verksamhetsbidrag Region Skåne 3  020 000

Lunds Kommun 122 000

Övriga kommunala bidrag 40 000

Projektt Gäng gäng på nätet 0

Projekt; På varje plats  — Region Skåne* 48 936

Summa 3 230 936

' Projektbidrag från Region Skåne är på 200 000 kr. 151 064 kr har periodiserats till 2021.

Not  3  Nettoomsättning 2020

Medlemsavgifter 107 675

Hyllavgifter 290 438

Medicinhistoriska biblloteket 75 000

Externa uppdrag och skrifter 40 860

Faktureracle kostnader 6 639

Summa 520 612

Not 4 Övriga rörelseintäkter 2020

Lönebidrag 627 401

Övriga intakter 103 181

Summa 730 582

Not 5 Övriga externa kostnader 2020

Lokaler —hyror 564 440

Administration 447 153

Styrelse, redovisning, revision, årsmöte 64 915

Summa 1 076 508

Not  6 Personal 2020

Medelantalet anställda 7

2019

2 473 000

120 000

25 000

48 000

2 666000

2019

88 850

287 963

75 000

39 353

30169

521 335

2019

550 809

95 845

646 654

2019

594 960

343 023

77141

1015124

2019

Wiki

,

t
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Not  7 Andra  långfristiga placeringar

ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsv'arden

2020-12-31

206 538

206 538

7(8)

2019-12-31

206 538

206 SMS/m fl/L/
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UNDERSKRIFTER

Lund, den 9 mars 2021
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2021-10-05 
Malin Fremling Kommunstyrelsen 
0413-626 23 
Malin.Fremling@eslov.se 
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöfrågor är centrala för alla arbetsgivare och en viktig strategisk fråga både 
inom arbetet med attraktiv arbetsgivare såväl som ur ett rättsligt perspektiv. Alla 
arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen skyldiga att upprätta en arbetsmiljöpolicy. 
Eslövs kommuns nuvarande policy för arbetsmiljö och hälsa ska enligt tidigare beslut 
ses över och vid behov revideras under 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag Policy för arbetsmiljö och hälsa 

Beredning 
Det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö och hälsa, har tagits fram av 
Kommunledningskontoret. Förslaget är samverkat med de fackliga organisationerna. 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk- och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
ställer krav på att arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön. Dessa mål ska även vara kända av arbetstagarna. I den årliga 
uppföljningen av Eslövs kommuns systematiska arbetsmiljöarbete har behov av att 
tydliggöra dessa mål identifierats. I det reviderade förslaget till Policy för arbetsmiljö 
och hälsa har därför dessa mål förtydligats och lyfts fram. Det reviderade förslaget 
till Policy för arbetsmiljö och hälsa föreslås ersätta existerande Policy för arbetsmiljö 
och hälsa. 
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Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy för 

arbetsmiljö och hälsa att gälla från och med 1 januari 2022.  
- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

tidigare gällande Policy för arbetsmiljö och hälsa upphör att gälla samma 
dag. 

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktiga att besluta att ny 
Policy för arbetsmiljö och hälsa ses över för revidering senast under 2025. 

 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen, Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Karl Lundberg 
Kommundirektör tf HR-chef 
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Dokumentet Policy för arbetsmiljö och hälsa är antaget av [antagande organ] den [åååå-mm-dd]. Det 

riktar sig till alla anställda i Eslövs kommun. Ses över för revidering senast 2027. Kontaktperson:HR-

strateg, HR-avdelningen. 1(3)

POLICY FÖR ARBETSMILJÖ 
OCH HÄLSA 
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Inledning 
En god arbetsmiljö är grunden för välmående och välfungerande 
arbetsplatser och en avgörande faktor i Eslövs kommuns mål att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön och ska 
bedriva ett preventivt, hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att aktivt 
förebygga ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt och vara en 
del av det löpande arbetet i verksamheten.  
 
Uppgifter inom arbetsmiljö ska utföras på den nivå där det blir mest 
effektivt, därför sker en fördelning av arbetsmiljöuppgifter så långt ut i 
verksamheterna som möjligt 
 
Vårt arbete ska omfatta organisatorisk och social-, såväl som fysisk 
arbetsmiljö. Vi strävar alltid efter att förbättra vårt arbetsmiljöarbete och 
gällande lagstiftning utgör vår nedersta gräns. Kommunens värdeord; 
engagemang, nyskapande och allas lika värde ska prägla vår arbetsmiljö.  
 

Syfte och mål 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska leda till ett hållbart arbetsliv där 
medarbetare kan verka och utvecklas utan att komma till skada eller drabbas 
av ohälsa. Vi vill uppnå en stimulerande och god arbetsmiljö där 
medarbetare som trivs och mår bra, bidrar till produktivitet, effektivitet och 
lönsamhet för Eslövs kommun och dess medborgare.  

Eslövs kommun har gemensamma mål för den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön: 
 

 Att våra medarbetare upplever att deras arbetsbelastning är rimlig 
 Att våra medarbetare upplever att det finns balans mellan krav och 

resurser  
 Att våra arbetsscheman ger utrymme till återhämtning  
 Att ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling eller 

diskriminering på sin arbetsplats 
 Att uppnå ett hälsotal om minst 95% 

 
Arbetsmiljömålen mäts och följs upp i medarbetarenkäten varje år och där 
målen inte uppnås ska handlingsplaner upprättas. 
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Arbetsmiljöarbetet 
Vi lägger grunden till en god arbetsmiljö och når våra arbetsmiljömål 
genom att: 
 
 

 både regelbundet och vid förändring undersöka och riskbedöma 
fysiska, organisatoriska- och sociala aspekter av arbetsmiljön och 
vidta de åtgärder som krävs för en säker arbetsmiljö 

 arbetsmiljöuppgifter fördelas så långt ut i verksamheterna som 
möjligt 

 bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare, 
skyddsombud och medarbetare 

 säkerställa att våra chefer har/får den kunskap, kompetens, resurser 
och befogenheter de behöver för att kunna verka för en god och 
säker arbetsmiljö 

 ge våra skyddsombud utbildning och förutsättningar för sitt uppdrag 
 ge våra medarbetare möjlighet till inflytande och delaktighet i 

arbetsmiljöarbetet 
 alla medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver för 

att kunna arbeta utan att utsättas för skada eller ohälsa 
 alla tillbud och olycksfall anmäls och utreds 
 ingen form av kränkande särbehandling, trakasserier eller mobbing 

accepteras 
 våra mål för arbetsmiljö mäts och följs upp regelbundet och 

handlingsplaner upprättas där målen inte uppnås 
 vårt arbetsmiljöarbete följs upp och utvärderas årligen 
 den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bedrivs systematiskt med 

målsättningen att medarbetare ska komma tillbaka i arbete så snart 
som möjligt. 
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2021-10-19 
Anna Nordén Kommunstyrelsen 
+4641362931  
anna.norden@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Riktlinjer för intern kontroll 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för intern kontroll som ska ersätta 
reglementet för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för intern kontroll. 

Beredning 
Eslövs kommuns förtroendevalda revisorer har granskat kommunens arbete med 
intern kontroll och har bedömt att det arbete som görs inte är tillräckligt samt att 
arbetet inte följer reglementet. Revisionen anser att kommunstyrelsen borde ta fram 
anvisningar för hur nämnderna ska arbeta med risk- och väsentlighetsanalyser samt 
att kommunstyrelsen behöver förbättra sin uppsiktsplikt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06, § 88, att ge Kommunledningskontoret i 
uppdrag att upphandla en risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen och 
övriga nämnders verksamhetsområden. Beslutet anger även att den nya interna 
kontrollen ska gälla från och med 2022. 
 
Kommunens ledningsgrupp bedömde att tiden var alltför kort för att upphandla 
konsulter som kan bistå i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser och genomföra 
analyserna. Ledningsgruppen bedömde att det finns tillräckligt med kompetens inom 
organisationen för att ta fram anvisningar och mallar för ett likriktat arbete med 
intern kontroll. 
 
En översyn av reglementet för intern kontroll med tillhörande 
tillämpningsanvisningar har gjorts. De båda dokumenten var i många delar 
likalydande samt i behov av en uppdatering. Riktlinjer för intern kontroll är resultatet 
av den översynen. 
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Utöver riktlinjerna finns stödmaterial framtaget som ska hjälpa nämnderna att ta fram 
risk- och väsentlighetsanalyser, kontrollplaner och uppföljningar av kontrollplaner. 
Eftersom dessa då är i form av rutiner kan dessa löpande ändras, om behov uppstår. 
Det är av stor vikt att arbetet hela tiden utvecklas och då kan även anvisningar 
behöva ändras löpande för att ge maximalt stöd i arbetet med intern kontroll. 
 
Riktlinjer och stödmaterial har tagits fram i samråd med tjänstepersoner från olika 
förvaltningar som arbetar med intern kontroll. 
 
Eftersom de nya riktlinjerna ersätter det reglemente för intern kontroll som antogs 
2002-09-30, § 63, måste beslut fattas om att reglementet ska upphöra att gälla. 
Till reglementet för intern kontroll hör tillämpningsanvisningar som antogs av 
kommunstyrelsen 2002-09-03, § 80. Dessa tillämpningsanvisningar måste nu också 
beslutas upphöra att gälla. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till riktlinjer för intern kontroll. 
- Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för intern kontroll ska revideras en 

gång per mandatperiod. 
- Kommunstyrelsen beslutar att tillämpningsanvisningar för intern kontroll, 

antagna av kommunstyrelsen 2002-09-03 (§ 80), ska upphöra att gälla. 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reglemente för 

intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige 2002-09-30 (§ 63), ska 
upphöra att gälla. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Anna Nordén 
Förvaltningschef Bitr förvaltningschef 
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Riktlinjer för intern kontroll är antaget av Kommunstyrelsen den [åååå-mm-dd]. Kontaktperson: 

Kommunledningskontoret, bitr förvaltningschef. 1(4)

RIKTLINJER FÖR INTERN 
KONTROLL 
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Riktlinjer för intern kontroll 
Syfte med intern kontroll 
Den interna kontrollen är en del av verksamhetsutvecklingen i kommunen. 

I enlighet med kommunallagens (KL) 6:e kapitel syftar dessa riktlinjer till 
att säkerställa en god intern kontroll i kommunens verksamheter.  

Den interna kontrollen ska vara utformad så att den till en rimlig grad av 
säkerhet uppnår: 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 

• eliminering eller upptäckande av allvarliga fel 

Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen och 
nämnderna vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan 
kostnader för kontroll och nytta av kontrollen. Vid bedömningen av nyttan 
med kontrollen ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även 
vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika 
intressenter. 

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal 
med olika parter. 

Med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet avses bland annat att 
ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att 
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd 
verksamhetsidé och mål. 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga 
ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en 
ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer 
avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om 
verksamheten och dess resursanvändning. 
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Med allvarliga fel menas till exempel händelser eller risk för händelser som 
innebär en betydande ekonomisk förlust, en allvarlig förtroendeskada för 
kommunen, att rättssäkerheten hotas eller att invånare och andra intressenter 
riskerar att utsättas för dessa risker. Alla anställda har en skyldighet att 
meddela fel och brister så att dessa kan hanteras och därigenom öka 
kvaliteten på verksamheten. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 
fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i KL 6 
kap § 1. 

Kommunstyrelsens ansvar är att se till att en organisation för intern kontroll 
upprättas inom kommunen, att den fungerar ändamålsenligt samt att 
rapporteringen av den interna kontrollen är tillfredsställande. I ansvaret 
ingår också att utforma kommunövergripande rutiner för planering och 
uppföljning av intern kontroll, att utforma konkreta rutiner för nämndernas 
rapportering samt att bevaka att riktlinjer och rutiner för intern kontroll 
följs. 

Nämnderna 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 6 §. Det är 
alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god 
intern kontroll. Nämnden ansvarar därmed för att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen.  
• Verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer samt 

föreskrifter.  
• Den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
• Anta en internkontrollplan senast i januari innevarande år.  
• Följa upp samt bedöma den interna kontrollen samt avrapportera 

resultatet i delårs- och årsredovisning. 
• Omedelbart rapportera allvarliga brister till Kommunstyrelsen och 

kommunens revisorer. 

Förvaltningschef eller motsvarande  
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen eller 
motsvarande för att verkställa nämndens uppdrag inom intern kontroll. 
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Det är förvaltningschefens ansvar att omedelbart rapportera till nämnden 
och kommundirektören om allvarligare fel eller brister i verksamheten 
identifierats genom den interna kontrollen. 

Samtliga medarbetare  
Alla anställda är skyldiga att följa de regler, anvisningar och rutiner för 
upprätthållande av god intern kontroll som gäller inom respektive 
verksamhet.  

Avsikten med den interna kontrollen är att eventuella tveksamheter eller 
direkta felaktigheter ska kunna undanröjas eller stoppas. Det är därmed ett 
gemensamt ansvar för alla anställda att omedelbart rapportera fel och brister 
i verksamheten som identifierats genom den interna kontrollen. 

Risk- och väsentlighetsanalys samt intern kontrollplan 
Som en grund för planering, prioritering och uppföljning av arbetet med 
intern kontroll ska en årlig risk- och väsentlighetsanalys göras. 

Samtliga nämnder ska anta en plan för intern kontroll för innevarande år 
senast under januari. Nämnden ska använda risk- och väsentlighetsanalysen 
för att fatta beslut om vilka risker som ska ingå i nämndens interna 
kontrollplan. 

Nämnden ska i delårsrapporten rapportera hur arbetet med den interna 
kontrollen i nämnden fortlöper. Nämnden ska i årsredovisningen rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen. Rapportering ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas 
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, 
vidta nödvändiga åtgärder. 

Rapportering ska årligen, i anslutning till årsbokslutets överlämnande, ske 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
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Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Antagande av detaljplan för Stenbocken 14 och 15, 
Eslöv, i Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav (2018-01-16, § 5) fastighetsägarna ett positivt 
planbesked för att genom en detaljplaneprocess pröva om den aktuella marken är 
lämplig för ett varierat kvarter innehållande bostäder och handel. 
Kommunledningskontoret har nu genomfört detaljplaneprocessen och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för Stenbocken 
14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun.  

Beslutsunderlag 
 Granskningsutlåtande Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Illustrationskarta Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 
 Planbeskrivning Detaljplan för Stenbocken 14 och 15  
 Plankarta Detaljplan för Stenbocken 14 och 15  
 Trafik och parkeringsutredning, Sweco, 2020-02-03 ( rev. 2021-03-26) 
 Bullerutredning Kvarteret Stenbocken, Sweco, 2021-04-12 
 Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken, Sweco, 2020-04-30 (rev. 2021-

05-17) 
Översiktlig projekterings PM Geoteknik, Sweco, 2020-04-21 (rev. 2020-06-
01) 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Relement, 2021-04-07 
 PM Miljöundersökning bensinstation Kv. Stenbocken 14-15 i Eslöv, Johan 

Sundberg arkitektur & Martin Martinsson Architecture, 2021-09-20 
 PM Dagsljus Kv. Stenbocken 14-15 i Eslöv, Johan Sundberg arkitektur & 

Martin Martinsson Architecture, 2021-09-20 
 Samrådsredogörelse Detaljplan för Stenbocken 14 och 15 

 

Beredning 
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Detaljplanen har varit på samråd och granskning. Under samråd och granskning har 
sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Framförda 
synpunkter och kommunens kommentarer till dessa redovisas i samrådsredogörelsen 
och granskningsutlåtandet.  

Förslag till beslut 
- Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, 
Eslövs kommun.  

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna för Stenbocken 14 och 15 
 
 
 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Tillväxtchef 
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mikael.vallberg@eslov.se 

Granskningsutlåtande - Detaljplan för 
Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun 
 

Granskningsutlåtande 
Enligt beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-08, § 80, har 
förslag till rubricerad detaljplan varit utställd för granskning under tiden 
2021-06-18– 2021-09-01. Totalt 17 yttranden har inkommit, varav 9 är med 
erinran. Sakägare och andra som har ett intresse har beretts tillfälle till att 
yttra sig angående granskningshandlingen genom utsända handlingar. 

Sammanfattning  
Inkomna yttranden utgörs framför allt av förslag på redaktionella justeringar 
och förtydliganden i planbeskrivning och i plankarta. Utöver det berör 
yttranden markmiljön vid läget för den före detta bensinstationen samt sol- 
och dagsljus, parkering, tillgänglighet, barnperspektivet, u-område, 
säkerhetsavstånd till transformatorstation, förslagets påverkan på utsikt samt 
dess gestaltning och omfattning. 
 
Framförda synpunkter har till stor del kunnat beaktas genom förtydliganden 
i planhandlingar utifrån tidigare genomförda studier och utredningar, samt 
kompletteringar och justeringar av planhandlingarna.  

Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att detaljplanen för  
Stenbocken 14 och 15, med kompletterande utredningar samt justeringar 
och förtydliganden av planhandlingar kan föras till antagande.  
 
Kvarstående erinringar finns från boende i området samt Vård och 
omsorgsnämnden (gällande parkering) och Kraftringen (gällande u-område). 
 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till förvaltningar, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt 
beaktande vid planens genomförande. 
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YTTRANDEN 
Dessa skrivelser med erinran (m.e.) redovisas till fullo nedan. Skrivelser 
med ingen erinran (i.e.) redovisas enbart i tabell.  
 
 
1. Statliga och regionala Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen     m.e 
1.2 Lantmäteriet    m.e 
1.3 Trafikverket    i.e 
1.4  Region Skåne   i.e 
1.5 VA SYD    m.e 
 
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.2  Vård- och omsorgsnämnden   m.e 
2.3 Barn- och familjenämnden   i.e 
2.4 Kultur- och fritidsnämnden  i.e 
2.5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i.e 
2.6 MERAB    i.e 
2.7  Kraftringen    m.e 
2.8 VA SYD    m.e 
 
 
 
3.  Övriga 
3.1 Skanova (Telia Company) AB  i.e 
3.2 Swedavia Airports   i.e 
 
 
4.  Sakägare/ Boende 
4.1  Boende 1    m.e 
4.2  Boende 2    m.e 
4.3 Anonym     m.e
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1. Statliga och regionala myndigheter  
 
1.1 Länsstyrelsen    m.e 
 
Yttrande över granskning av detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv, 
Eslövs kommun KS 
 
2017.0411 
 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 är att skapa 
förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och 
centrumverksamheter i ett historiskt strategiskt läge i Eslöv. Kvarteren ska 
ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum. De ska vara 
en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område som 
är av riksintresse för kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i 
form av gröna gårdar och takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig 
genom området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. 
Detaljplanen ska fungera för etappvis utbyggnad och utveckling. 
 
Gällande detaljplan är S. 151 ”Förslag till ändring av stadsplan för 
kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”, (laga kraft 1971-
03-19). I gällande detaljplan är fastigheterna planlagda för Område för 
handelsändamål och medger bebyggelse i två våningar. 
 
Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området 
gäller Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av KF 2018-05-28. Enligt 
översiktsplanen ingår planområdet i en förtätningsstrategi- ”Inom västra 
Eslövs befintliga struktur tillkommer upp till 600 nya bostäder fram till 
2035 genom förtätning i lämpliga lägen. Kommunen gör bedömningen 
att planförslaget är förenligt med översiktsplanen samt gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i 6 kap. MB. 
24 ( 38 ) 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar 
Av den miljötekniska markundersökningen framgår det att området är något 
påverkat av PAHer, men området kan generellt sägas ha låg 
föroreningsgrad. Den historiska markanvändningen bedöms inte ha givit 
upphov till någon direkt markförorening. Länsstyrelsen konstaterar att de 
historiska uppgifterna i planbeskrivningen kring avvecklingen av 
bensinstationen är få, men det framgår att både i jord och grundvatten 
provtagits i samband med avvecklingen och att en cistern tagits bort. 
Länsstyrelsen efterlyser förtydligande bedömning vad gäller den f.d. 
bensinstationen. Har det t.ex. gjorts någon riktad provtagning där då det är 
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den verksamhet som borde utgöra störst risk för markföroreningar. Detta bör 
förtydligas i antagandehandlingarna. Länsstyrelsens bedömning är att 
föroreningsnivån i övrigt är så pass låg att risken för människors hälsa och 
säkerhet är liten. Något åtgärdsbehov bedöms inte finnas. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande markföroreningar enligt ovan så att 
det visas att platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte 
länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. 
Planhandläggare Samu Manselius har varit föredragande. Detta beslut har 
bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Tidigare framtagen miljöteknisk utredning avseende den före detta 
bensinstationen har sammanställts och biläggs handlingarna. I utredningen 
framkommer att markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska 
kolväten i en av fyra provpunkter. De påvisade halterna underskred 
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM) och ett 
uttaget grundvattenprov visade inte på någon förekomst av 
oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i samband med 
avetableringen av drivmedelsanläggningen, i övrigt vidtogs inga 
saneringsåtgärder. 
 
1.2 Lantmäteriet     m.e 
 
Planbeskrivning 

Under rubriken Ledningsåtgärder på sid 57 i planbeskrivningen anges att 
erforderliga ledningsrätter för allmänna ledningar ska ansökas av tekniska 
verken. Lantmäteriet vill informera om att ifall ledningsrätt ska bildas inom 
kvartersmark behöver man lägga ut u-områden i planen, vilket i dagsläget 
saknas. Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska 
ledningar s.k. u-område ser kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder 
inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet 
genom att kommunen lägger ut ett u-område i planen. 
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på det fastighetsrättsliga 
innehållet. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Planbeskrivningen revideras med hänseende till vilken aktör som ska 
ansöka om erforderliga ledningsrätter.  
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Allmännyttiga underjordiska ledningar bedöms, efter samråd med 
Kraftringen, kunna placeras inom allmän platsmark.  
 
1.3 Trafikverket     i.e 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter än de som framfördes i 
samrådsskedet och hänvisar därför till vårt tidigare yttrande. 
 
Trafikverkets yttrande från samråd: 
Detaljplan för Stenbocken 14 och 15, Eslövs kommun 
Samråd 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggör för cirka 300 nya bostäder och 
centrumverksamhet i byggnader som blir mellan två till nio våningar höga. 
 
Vägar 
Planområdet berör inte direkt statlig väginfrastruktur. 
 
Järnväg 
Planområdet ligger ca 800 meter från Eslövs station, planområdet har 
således goda möjligheter för hållbara resor med kollektivtrafik. Planområdet 
ligger dock så nära som 300 meter från Marieholmsbanan. Trafikverket vill 
även påminna om att Eslövs kommun berörs av utredningsområde för Ny 
generation järnväg. Trafikverket rekommenderar att berörda aktörer håller 
sig uppdaterade om planeringsläget för Ny generation järnväg. Trafikverket 
vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets 
järnvägar. Hänsyn till farligt gods ska därmed beaktas för exploatering 
enligt de rekommendationer länsstyrelsen i Skåne anger. 
 

Buller 
Bullerutredningen är framtagen och den främsta bullerkällan är vägtrafik 
från kommunala gator. Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet 
planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller 
inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 
Luftfart 
Planförslaget påverkar inte Trafikverkets kommunikationsanläggning. 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter inom tätbebyggt 
område. Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för 
flygplatserna i Sturup och Ängelholm. Flygplatserna är sakägare och ska 
därför beredas möjlighet att yttra sig. Även LFV (Luftfartsverket) är 
sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. LFV:s CNS-
utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är säkerhetsklassad 
och eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas 
av LFV. LFV hörs genom tjänsten ”CNS-analys” på LFV:s hemsida: 
http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys 
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Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt LFV. I 
de fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras 
och skickas till berörda flygplatser. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Kommunen har hört berörda flygplatser och planerat bebyggelsen enligt 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller. Kommunledningskontoret 
noterar kommentarerna från Trafikverkets samrådsyttrande och håller 
genom detta granskningsutlåtande fastighetsägaren informerad i frågan. 
 
1.4 Region Skåne    i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras  
 

2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   m.e
  
Kart- och bygglovsenheten 
Plankarta 

Det ska finnas plats för angöring 25 meter från en tillgänglig entré. Det ska 
även kunna ordnas en parkeringsplats för rörelsehindrade inom detta 
avstånd (3:122 BBR 27). Detta är svårt att ordna till de byggnader som har 
sin entré mot gränden om inte angöring är möjlig här. 
 
Det framgår inte klart om e1 gäller alla tak, även de byggnadsdelar som 
placeras på tak (som växthus). 
 
Utöver tillåten byggnadshöjd får en inskjuten våning för 
komplementfunktioner uppföras. Ett minsta mått på inskjutningen från 
fasadliv bör anges. Enligt visionsbilden på sid. 22 i planbeskrivningen kan 
detta mått vara mycket litet och denna extra våning kan då ge intrycket av 
att huvudfasaden fortsätter upp en våning till. 
 
På bostadsgårdarna kan det bli problem att uppföras cykelställ under tak 
eller skärmtak vid entréer eller på lekplatser då marken inte får förses med 
byggnad, se definition i 1 kap. 4 § plan- och bygglagen. 
 
I det nordöstra hörnet kommer bostäder inte att kunna förläggas på de nedre 
våningarna med rum mot en bullerdämpad sida eftersom denna sida är en 
överbyggd gård. 
 
Balkonger som bara skjuter ut 1,2 meter behöver ”gå in i ” 
byggnadskroppen för att vara ge tillräckligt med utrymme för rullstolsburna. 
Balkonger som riskerar att hamna nära gatumark kan inte placeras så långt 
ner som 3,5 meter ovan mark. Lastbilar som kör på en doserad vägbana 
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intill kan luta in över trottoaren och skada balkonger på denna höjd. 
 
Bestämmelser om minsta/högsta sockelhöjd kommer att ställa krav på mark 
och husprojektering för att tillgänglighet för rullstolsburna ska uppnås. 
 
Planbeskrivning 

Förutsättningar 

Allmän platsmark finns mellan kvarteren. Namnfrågan på den nya gatan 
samt adresser bör lyftas i ett tidigt skede. 
 
I planbeskrivningen används fastighetsbeteckningarna Stenbocken 14 och 
15 men fastigheterna verkar ha andra gränser än idag. Detta bör förtydligas. 
 
Planförslag  

Användning sid. 25 
Plats för angöring ska finnas och även tillgänglig parkering för besökare. 
Besöksparkering har efterlysts från boenden i nyare områden. 
 
Bild sid. 29 
Gårdarna kommer inte att vara enkelt tillgängliga från gränden. Man måste 
alltså vara boende i husen för att komma via trapphuset till gården i rullstol. 
Nivåskillnader kan även vara problematiska för cyklar och lastcyklar. 
Ramper kan komma att behövas upp till gårdarna. 
 
Konsekvenser 

Sockelhöjd sid. 43 
Bestämmelser om minsta/högsta sockelhöjd kommer att ställa krav på mark 
och husprojektering för att tillgänglighet för rullstolsburna ska uppnås. 
Solljus och Dagsljus sid. 47-48 
Utredning om dagsljusförhållanden i den nya bebyggelsen saknas bland 
planhandlingarna. Förhållandena bedöms ha blivit bättre sedan 
samrådsskedet. Kart- och bygglovsavdelningen kan dock inte bedöma om 
kraven på solljus och dagsljus kan komma att uppfyllas. 
 
Buller sid. 50 
Kart- och bygglovsavdelningen vill gärna se en skiss på hur en planlösning 
på en lägenhet över hörn kan se ut om hälften av bostadsutrymmena ska 
vara vända mot dämpad sida. I bullerutredningens slutsats står det: 
Observera att det kan bli svårt att skapa hörnlägenheter där minst hälften 
av bostadsrummen är vända mot dämpad sida. Ibland accepteras att 
enstaka lägenheter ej uppfyller kraven på utomhusnivåer. Detta avsteg kan 
inte vara en utgångspunkt vid en ny detaljplan. 
 
Sociala konsekvenser sid. 51 
Planområdet rymmer många lägenheter. Det är många personer som ska 
använda utrymmena på gårdarna för utevistelse. Större delen av 
gårdsrummen är i skugga och förutsättningarna för växtligheten är inte 
optimal. Om utrymmet för utevistelse ska bedömas tillräckligt förutsätter 
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detta att takterrasserna verkligen kan utnyttjas av de boende. 
 
Genomförande 

Tidplan sid.54 
Det kan uppkomma en brist på parkering (bilar och cyklar) för befintlig 
centrumverksamhet under den 10-årsperiod då nuvarande parkeringsyta 
bebyggs. Kravet på nya parkeringsplatser kommer att gälla det som byggs 
nytt. Det finns ingen cykelparkering längs gårdsgatan på illustrationsplanen, 
men detta kan komma att behövas. 
 
Tekniska frågor sid. 55 
Förutom en bullerberäkning kommer en dagsljusutredning att behövas i 
bygglovsansökan. 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
 
Parkering 
Besöksparkering och parkering för rörelsehindrade ska ske på kvartersmark 
vilket är på kvarterstorget (C2) och i parkeringsgaragen.  
 
Boendeparkering för både flerbostadshus och radhus ska lösas i delvis eller 
helt nedsänkta garage. Radhusen kan ha ingång via källare. 
 
Angöring för utryckningsfordon, färdtjänst och dylikt tillåtas i gränden i 
öst-västlig riktning.  
 
Parkering kommer under en tid under byggtiden lösas på torgytan mellan 
fastigheterna, denna lösning är framtagen gemensamt av berörda 
bostadsexploatören och ägaren av centrumverksamheten och har av 
berörda fastighetsägare bedömts som tillräcklig. 
 
Plankarta 
Bestämmelsen e1 förtydligas genom tillägget att växthus undantas. 
 
Bestämmelse om inskjuten takvåning förtydligas med undantag för 
trapphus.  
 
Bestämmelsen om prickmark förtydligas med undantag om skärmtak.  
 
Balkonger som skjuter ut 1,2 meter är indragna i fasad. Balkongerna som 
placeras 3,5 meter över marken kragar enbart ut över kvartersmark. 
Lastbilar som kör på vägbanan intill bedöms ha erforderligt utrymme på 
allmän platsmark.  
 
Bestämmelser om sockelhöjd innebär krav på mark och husprojektering 
enligt synpunkt. Bestämmelserna innebär även många fördelar ur 
gestaltningssynpunkt och för bostadskvalitén tillexempel att bostäderna blir 
något upphöjda, vilket minskar insynen från gatan och gör att behovet av att 
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skärma av minskar. Det gör att ljus, och även i viss mån liv, inifrån 
lägenheter kan bidra till stadslivet längs gatorna. 
 
Planbeskrivning: 
Namnfrågan har förts vidare till Namnberedningsgruppen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen har föreslagit att de två nya kvarteren inom Stenbocken 
ska heta Fisken och Kräftan.  
 
Fastighetsgränserna kommer förändras till följd av planens genomförande. 
Detaljplanen reglerar dock inte fastighetsgränserna, vilket har förtydligats i 
planbeskrivningen. 
 
Gårdarna är avsedda för de boende och är inte allmän plats det är därmed 
inte nödvändigt med en allmän tillgänglig hiss för åtkomst av gårdar.  
 
PM dagsljus Kv Stenbocken_2021-09-20 har efter granskning 
sammanställts och biläggs handlingarna. Exploatörerna informeras om att 
bullerberäkning och dagsljusstudie ska biläggas bygglovshandlingarna. 
 
Ett exempel på hur en hörnlägenhet kan utformas infogas i 
planbeskrivningen.  
 
Gata, trafik och park 
Plankarta 

Linjerna på plankartans legend har alla samma utseende. 
 
Planbeskrivning 

Övergripande gatustruktur sid. 15 
Figur 3. Huvudvägnätet i Eslöv är för otydlig. 
 
Trafik sid. 31 
Nya gator och kvarterstorg 
Den nya torgytans in- och utfart kommer att ansluta vid Västergatan i södra 
delen av planområdet (ytan som bl.a. ska inrymma parkeringsplatser för 
besökare till livsmedelsbutik). Längs Västergatan går det idag en gång- och 
cykelväg i öst-västlig riktning. På den plats där in- och utfarten blir placerad 
är det viktigt att säkerställa trafiksäkerheten för den befintliga gång- och 
cykeltrafiken längs Västergatan. Det är viktigt att säkra låg hastighet på 
motortrafiken vid denna korsningspunkt. Förslagsvis bör även biltrafiken ha 
väjningsplikt mot de oskyddade trafikanterna när passage ska ske över 
gång- och cykelvägen. 
 
Barnkonventionen s 52 
GTPs farhågor angående barn och ungas plats i kvarteret kvarstår. I 
planeringen av den moderna och hållbara staden bör barns och ungas plats 
säkerställas. Att skapa en trygg och tillgänglig miljö för barn att vistas i är 
av stor vikt vid det egna boendet. Kvartersgränderna sägs visserligen skapa 
en bilfri lekmiljö i barnets närmiljö, men de stora ytorna saknas. När många 
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boende och viljor ska samsas på en liten yta blir det ofta barnens behov som 
skjuts åt sidan. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Linjerna i plankartas legend är korrekta men kan variera beroende på 
läsarens PDF-läsare och valt utskriftsformat.  
 
Huvudvägnätet har förtydligats i figur 3 i planbeskrivningen, enligt 
synpunkt.  
 
Synpunkter gällande trafiksäkerhet på Västergatan noteras. Det är dock 
ingen fråga som regleras inom ramen för berörd detaljplan.  
 
Barnperspektivet har varit en viktig fråga i arbetet med detaljplanen, se 
beskrivning under rubrikerna Gårdsmiljöer, takterrasser och grönska samt 
Barnkonventionen för beskrivning av detaljplanens intentioner gällande 
barnperspektivet. I stadens centrala kvarter är det dock många funktioner 
som ska samsas och kompromissa om de gemensamma ytorna.  
 
Miljöavdelningen 
Risk för olägenhet för människors hälsa – elektriska/magnetiska fält 

Enligt planförslaget planeras en transformationsstation/nätstation inom 
planområdet. Enligt försiktighetsprincipen bör placering av 
transformatorstationer undvikas nära bostäder då hälsoeffekter från 
långtidsexponering för elektromagnetiska fält på lång sikt inte kan uteslutas 
(Magnetfält och hälsorisker 2009). 
Vid placering av en transformatorstation nära bostad bör en bedömning av 
magnetfält vid transformatorstationen göras. Svenska myndigheter har 
sedan 1996 en försiktighetsstrategi kallad Myndigheternas 
försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fält. I den 
står bland annat: ”Om åtgärder, som generellt minskar exponeringen, kan 
vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva efter 
att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den 
aktuella miljön.” 
När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid 
planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 
begränsas” (Myndigheternas försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska 
och magnetiska fält – en vägledning för beslutsfattare, ADI 447). 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Enligt överenskommelse med i frågan ansvarig aktör, Kraftringen, ska 
nätstation/transformatorstation placeras max 5 meter från fasad, vilket 
plankartan säkerställer.  
 
2.2 Vård och omsorgsnämnden    m.e 
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Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i samband med att detaljplanen 
skickats ut för samråd. I sitt yttrande anförde vård- och omsorgsnämnden 
följande. 
 
Ur Vård- och Omsorgs synvinkel är det särskilt väsentligt att lyfta fram 
omständigheten, att den tilltänkta bebyggelsen kommer att ianspråkta en 
stor och central yta inom Eslövs tätort som idag används som bilparkering. 
Detta leder i sin tur till att frågor om tillgänglighet, i synnerhet för äldre och 
funktionshindrade, blir relevanta. Behov av bilparkering kommer att finnas 
såväl för de som besöker matvaruaffären samt de boende i de nya 
stadskvarteren. Denna aspekt lyfts med tydlighet fram i detaljplaneförslaget, 
sida 25. Det bör dock poängteras att den nuvarande parkeringsytan även kan 
ha betydelse, inte enbart för besökande av den befintliga matvaruaffären, 
utan även för andra personer som besöker Eslövs centrum. 
 
I fråga om detaljplanens analys av behovet av bilparkering anser Vård och 
Omsorg att ett närmare resonemang bör föras med avseende på den 
föreslagna bebyggelsens inverkan på det totala behovet av parkeringsyta 
inom Eslövs centrum. Vård och Omsorg anser även att det, med tanke på 
markens centrala belägenhet inom tätorten samt behovet av att tillgodose 
samtliga medborgares intressen, är lämpligt att i detaljplanen även 
möjliggöra för inrättande av trygghetsboende. Med ovanstående 
synpunkter lämnar Vård och Omsorg detaljplaneförslaget i övrigt utan 
erinran. 
 
Kommunledningskontoret har i Planbeskrivningen - Granskningshandling 
(s. 4) summerat de huvudsakliga ändringarna efter samrådet enligt följande. 
• Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom sänkta 
våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till kvalitéer inom 
Eslövs befintliga stenstad. 
• Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar, gränder 
och takterrasser med syfte att öka boendekvaliteter och vistelsevärden för 
både barn och vuxna. 
• Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friyta på berörd gård. De 
kvarvarande radhusens position har justerats för att öka storleken på 
bostadsgården. 
• Läge och utbredning för tekniska anläggningar såsom nätstation samt 
dagvatten och skyfallsanläggning har bestämts och preciserats i 
planhandlingarna. 
• Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på 
påverkan på omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar. 
• Bullerutredningen har kompletterats med påverkan från järnvägen samt 
justerats i enlighet med bearbetade byggnadshöjder. 
• En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts efter samrådet. 
Undersökningen klargör mark-förutsättningarna för byggnation av bostäder 
inom planområdet. 
• Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med skyfall. 
I kommunledningskontorets samrådsredogörelse (s. 21) har vård- och 
omsorgsnämndens yttrande kommenterats enligt följande. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens (Felskrivning? / Ut:s anmärkning) 
synpunkter har tagits i beaktande vid bearbetning av planförslag och 
planhandlingar. Detaljplanen möjliggör parkeringsanläggning för allmänhet 
samt trygghetsboende. Men det kräver inte att detta byggs. Planförslaget 
innebär att tillgänglighetskraven för bostäder och parkering enligt PBL kan 
uppfyllas. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen framhåller, gällande kommentaren, 
följande. Vård och Omsorg vidhåller sina synpunkter enligt sitt tidigare 
yttrande. Vård och Omsorg anser att målsättningen bör vara att tillgodose 
parkeringsbehovet med allmänhetens behov i åtanke. Kommunens ambition 
vid planläggningen bör därmed inte stanna vid att endast uppfylla de krav 
som Plan- och bygglagen uppställer. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Befintlig parkeringsplats inom planområdet är inte allmän utan avsedd för 
dagens centrumverksamheter inom fastigheterna. 
Planförslaget följer Eslövs kommuns parkeringsnorm (Parkeringsnorm 
2020). 
Antalet allmänna parkeringsplatser i centrala Eslöv bedöms vara 
tillräckliga för att möta krav på tillgänglighet.  
 
2.3 Barn och familjenämnden    i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras  
 
2.4 Kultur- och fritidsnämnden   i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras  
 
2.5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras  
   
2.6 MERAB     i.e 
I beslutsunderlaget för kvarteret Stenbocken ingår: bullerutredning, 
dagvattenutredning, trafik och parkeringsutredning men ingen 
avfallsutredning. Hantering av avfall regleras inte i detaljplanen får vi läsa 
i planbeskrivningen (Granskningshandling). 
 
Enligt Avfall Sverige kommer avfallsfrågorna ofta in för sent i den fysiska 
planeringen. Det riskerar att leda till sämre avfallslösningar. Vid 
detaljplaneläggning ska bebyggelse enligt Avfall Sverige lokaliseras och 
utformas med hänsyn till möjligheterna att hantera avfall. Ny lagstiftning 
innebär att upp till åtta avfallsfraktioner behöver kunna samlas in 
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bostadsnära. Det finns många olika sätt att lösa frågor om hantering av 
avfall och samtidigt uppfylla avfallsregler i 
nationell lagstiftning och lokala avfallsföreskrifter, samt intentioner i 
kommunala avfallsplaner. För att kunna visa att samtliga aktörer – såväl 
avfallslämnare som avfallshämtare - har möjlighet att uppfylla sitt 
lagstiftade ansvar är det därför ofta lämpligt att genomföra en 
avfallsutredning i samband med detaljplaneläggning. Om det finns en 
exploatör är det rimligt att exploatören ansvarar för och bekostar 
avfallsutredningen. 
 
MERAB har inget att erinra mot förslaget att uppföra två nya stadskvarter 
med cirka 300 lägenheter och centrumverksamhet i centrala Eslöv. 
Detaljplanen ger förutsättningar till en bra boendemiljö med närhet till 
allmänna kommunikationer och service. 
 
MERAB anser dock att det vore önskvärt att en avfallsutredning görs inför 
ansökan om bygglov. Det är viktigt t.ex. att ta reda på om platsen för 
underjordiska behållare klarar krav för att kranbilarna ska kunna tömma på 
ett säkert sätt. Det finns t.ex. krav på fri höjd som är 8 meter. Om 
fastighetsägaren föredrar miljörum istället då är det viktigt att placeringen, 
storleken och utformningen av miljörum är det optimala. 
 
Ur planbeskrivning Samrådshandling: 
Renhållning 
Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering och 
det ska ske på kvartersmark. I förslaget hanteras det i miljörum i 
bottenvåningarna på strategiska ställen. 
 
Ur planbeskrivning Granskningshandling: 
Renhållning 
Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering och 
det ska ske på kvartersmark. Inom planområdet finns det goda möjligheter 
att ha underjordisk avfallshantering med upphämtning i 
kvarterstorget. 
Kommunen gör bedömningen att tekniska installationer för hantering av 
avfall kan byggas under allmän platsmark gångväg, precis som andra 
tekniska installationer kan byggas där. Avfallet kan också hanteras i 
miljörum i bottenvåningarna på strategiska ställen. Fastighetsägaren 
ansvarar för och beslutar system för avfall och källsortering, det 
regleras inte i detaljplanen. 
Bifogar MERABs checklista. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Kommunledningskontoret noterar kommentarer och håller genom detta 
granskningsutlåtande fastighetsägaren informerad i frågan. 
 
2.7 Kraftringen    m.e 
Om granskningsförslaget kommit den sedvanliga Kraftringen e- 
postadressen till del har detta i så fall skett under semesterperioden och det 
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är i sista stund det uppdagats att svarstiden går ut idag. Om svaret i någon 
del inte stämmer är den korta svarstiden att skylla i detta fall. 
 
Kraftringen delar inte kommunens förklaring i deras kommentar på 
Kraftringens samrådsyttrande att bolagets synpunkter har hanterats i 
planförslaget. 
Det som saknas i planförslaget (jämfört med det framförda och vid en snabb 
kontroll) är  
 

1. Planförslaget ska innehålla en skrivelse om att flytt av befintliga 
ledningar/anläggningar som tillhör Kraftringen ska ske på 
Exploatörens bekostnad samt nya godtagbara lägen ska föreligga 
innan flytt kan göras. 

2. Plankartan innehåller inte det u-område som yrkats avseende den 
nord-sydliga genomgående gatan. Möjligen beror detta på innehåll i 
ett PM som innehåller överenskommelser mellan Kraftringen och 
Exploatören (mer om detta nedan). 

 
I granskningsskedet har företrädare för Exploatören tagit fram ett PM efter 
diskussion med Kraftringen. Kraftringen önskar även att planbeskrivning 
ska hänvisa till detta PM som ett genomförandeavtal mellan Kraftringen och 
Exploatören. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Planbeskrivningen kompletteras med en skrivelse om att flytt av befintliga 
ledningar/anläggningar som tillhör Kraftringen ska ske på Exploatörens 
bekostnad samt nya godtagbara lägen ska föreligga innan flytt kan göras. 
 
Efter planens granskning har överenskommelse med kraftringen gjorts om 
att ledningsdragning för el kan läggas på allmän platsmark mellan 
förgårdsmark och parkeringsplatserna under trottoaren i nordsydlig 
riktning väster om gatan, i stället för att läggas i u-område i den nord-
sydliga genomgående gatan. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med hänvisning till det PM som innehåller 
överenskommelser mellan Kraftringen och exploatörerna. Ett separat 
genomförandeavtal gällande el- och fiberförsörjning till området har 
upprättats mellan Kraftringen och exploatören. 
 
2.8 VA SYD     m.e 
VA SYD tycker det är positivt att det tagits fram förslag för hur dagvatten 
ska hanteras inom planområdet. Detta är ju en förutsättning för att Eslöv ska 
kunna förtätas och därmed planen ska kunna genomföras. Det är också 
positivt att det finns en plan för hantering av skyfall. 
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Ett förslag på förtydligande: På bilden på sidan 34 visar blåa ytor 
alternativet med dagvattenkassetter för dagvattenhantering och gul linje 
alternativet med rörmagasin för dagvattenhantering. 
 
Genomförande 

Under rubriken Ansvarsfördelning står att ”Exploatör/fastighetsägare 
ansvarar för och bekostar flytt av dagvattenledning.”. Detta bör även framgå 
under rubriken Ekonomiska frågor/Exploateringsavtal. 
 
I övrigt har VA SYD inget att erinra. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Bilden på sidan 34 har förtydligats enligt synpunkt. 
 
Förtydligande gällande ansvar och bekostande av dagvattenledning har 
lagts till i planbeskrivningen under rubriken Ekonomiska frågor/ 
Exploateringsavtal.  
 

3. Övriga 
 

3.1 Skanova (Telia Company) AB   i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras  
 
3.2 Swedavia Airports    i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras  
 

4. Sakägare/ boenden  
 

4.1 Boende 1     m.e
  
Hej 
När jag hyrde lägenheten, så var en utav anledningarna den fria ytan jag 
hade framför mig. Alltså parkeringen! Inga grannar, utan en lugn fri utsikt. 
Skall det nu komma höghus mitt framför det hus jag bor i, så förlorar jag det 
jag fann värdefullt. Grannar som kommer se rätt in till mig och den uteplats 
jag brukar sola på. Jag förlorar den integritet jag har och uppskattar så 
mycket. Hur kan detta ens kompenseras? Varför inte göra parkeringen till en 
härlig park istället? Varför trycka in lägenheter centralt istället för att bygga 
längs utkanterna av staden?... . Bättre att göra "centrum" mer lockande, så 
att övriga verksamheter såsom butiker och restuaranger kan överleva. Låt 
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utbudet av vad Eslöv har att erbjuda få växa. Gör parkeringen till ett ställe 
folk vill vistas i. Ex en park med hundrastgård, tennisbana, utegym, 
boulebana, café mm. Titta och lär av Stadsparken i Lund. Hur blir jag 
uppdaterad gällande mina synpunkter? 
Tack på förhand!  
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Tack för dina synpunkter. Det är tråkigt att höra att du upplever att viktiga 
kvaliteter med ditt boende försvinner om detaljplanen genomförs. 
 
Eslövs kommun provar lämpligheten att bygga bostäder på parkeringen 
eftersom politikerna i kommunens översiktsplan har sagt att staden ska växa 
stationsnära med kvaliteter som bygger på den rika kulturmiljön som finns 
och stadsmässighet. Den rika kulturmiljön syftar på att stora delar av 
centrala Eslöv är ett riksintresse för kulturmiljön. En del av riksintresset är 
stenstaden (den mest centrala delen av Eslöv) och i förslaget till detaljplan 
för Stenbocken har bebyggelsen föreslagits få en utformning som är som 
den. Det innebär att det blir kvarter med bostäder, men även lokaler för 
handel, kontor eller annat. Dessutom står det i översiktsplanen att 
kommunen ska hushålla med jordbruksmarken. Så, förslaget är helt enkelt i 
enlighet med vad som står i översiktsplanen. Du kan läsa i den här: 
ÖVERSIKTSPLAN ESLÖV 2035 (eslov.se) 
 
När det gäller frågan om att göra om parkeringen till en park så har det 
inte varit aktuellt hittills. Den bild du målar upp låter trevligt, men 
samtidigt har vi både stadsparken och Trollsjöområdet centralt i de västra 
delarna. Det är också viktigt för det lockande centrum, butiker och 
restauranger du nämner, med ett tillräckligt befolkningsunderlag, som både 
kan ha glädje av och bidra med ett levande centrum. 
 
Dina synpunkter kommer att hamna i ett ”granskningsutlåtande”. I  
granskningsutlåtandet kommer kommunen att svara på alla synpunkter och 
berätta vilka synpunkter som har föranlett en ändring av detaljplanen och 
vilka som inte har beaktats. Granskningsutlåtandet kommer att gå med 
övriga handlingar till Kommunfullmäktige när de ska besluta om de ska 
anta detaljplanen eller inte. Det innebär att alla politiker, som ska fatta 
beslutet, kan se att någon upplever att boendemiljö kommer att försämras 
om detaljplanen genomförs och att den personen vill att det ska byggas en 
park istället. Alla personuppgifter kommer att tas bort så de kommer inte se 
vem som har lämnat in synpunkterna. När beslutet är fattat kommer vi att 
lägga ut granskningsutlåtandet, tillsammans med de andra 
planhandlingarna, på hemsidan så att alla kan se det. 
 
Tack för snabb återkoppling. Givetvis har jag förståelse för att bostäder 
behövs,.... Jag vill förtydliga att mina synpunkter inte handlar om att jag vill 
ha en park på parkeringen. Det handlar om att jag anser att mitt boende 
kommer att påverkas av att det byggs höghus på parkeringen. Sol, utsikt 
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men framförallt integritet, avskildhet (så gott man kan få av att bo centralt) 
försvinner. 
Ha en fin dag. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Bra med förtydligandet, kommunledningskontoret noterar att det viktiga är 
den negativa påverkan på boendet. 
 
4.2 Boende 2     m.e 
Jag motsätter mig förslaget. 
Det är helt uppenbart att ni inte tagit hänsyn till den befintliga stadsbilden. 
Ni skriver att raden av gathus längs Västergatan "utgör en del av Eslövs 
äldsta bebyggelse och är en värdefull kulturhistorisk miljö". Karaktären av 
småskalig gathusbebyggelse kommer bli fullständigt förstörd om man 
uppför den bebyggelse som föreslås, framför allt med hänsyn till att 
kolosser på upp till 9 våningar planeras direkt ut mot Västergatan. Detta är 
inte heller något som man försöker dölja i förslaget - det sägs uttryckligen 
att Västergatans karaktär kommer att förändras helt och att det kommer att 
bli en stor kontrast. 
 
Mot den bakgrunden känns konstaterandet i förslaget att riksintresset 
hanteras på ett "fullgotts ätt" som en helt verklighetsfränvänd slutsats. 
Den typen av kontrast som verkar vara målet med planförslaget är enligt 
min mening fruktansvärt ful. Jag trodde också att hela syftet med en plan 
var just att planera bebyggelsens utformning. Den här typen av kontraster 
ger inte intryck av att det funnits någon egentlig plan - alla får i stället bygga 
som de själva vill helt oplanerat. Om man nu gillar kontraster så är ju inte 
heller "planen" konsekvent - varför ha krav på att bebyggelsen på 
andra sätt ska ansluta till omgivande bebyggelse och Stenstadens 
bebyggelse? 
 
Överlag måste jag också säga att illustrationerna i planförslaget närmast för 
tankarna till en typ av öststatsarkitektur som jag trodde världen lämnat 
bakom sig vid berlinmurens fall. Inte ser det särskilt trivsamt ut i mina ögon. 
Tänk på att det är en central tomt med bra läge. Korsningen 
Västergatan/Västerlånggatan är en av de mest trafikerade och alltså en del 
av staden som många som passerar genom staden ser. För att ge en positiv 
bild av staden är det extra viktigt att bebyggelsen här är representativ. varför 
man bör ställa högre krav på utformning och kvalitet i materialval m.m. 
Förortskolosser passar inte någonstans men i synnerhet inte här. 
Som jag ser det är det viktigaste att eventuell ny bebyggelse utmed 
Västergatan ansluter till bebyggelsen på Västergatans södra sida. Det 
innebär att bebyggelsen som högst bör ha 2- 2.5 plan. Undantag kan göras 
närmast Västerlånggatan, om man vill, eftersom bebyggelsen däromkring är 
något högre. Vill man bygga högre byggnader gör man med fördel det 
längre in i kvarteret - vilket minskar kontrasterna - även om byggnaderna 
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enligt min mening inte bör vara högre än 4-5 våningar. Det vore också 
trevligt om fasaderna består av tegel med bättre kvalitet. Sedan kan jag 
tycka att planområdet borde gjorts större och ha inkluderat Repslagaregatans 
norra sida. Där ligger en nedbrunnen skola och det känns angeläget att 
eventuell ny bebyggelse där planeras tillsammans med den nya 
bebyggelsen på "Cooptomten". 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Ambitionen med bebyggelseförslaget är att skapa goda boendemiljöer i ett 
modernt stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvaliteter. 
Samtidigt ska den nya bebyggelsens gestaltning baseras på arkitektoniska 
principer som karaktäriserar Eslövs äldre stadskvarter.  
Detaljplanen reglerar att fasaderna i huvudsak ska bestå av tegel vilket 
knyter an till omgivande bebyggelse. Sockelvåningarna ska vara väl 
gestaltade och takfoten ha en hög detaljeringsnivå. Läs mer om 
planförslagets intentioner och hur de säkerställs i planbeskrivningen under 
rubriken Planförslag. 
 
Det är fastighetsägarnas önskan att gemensamt ta fram en ny detaljplan för 
berört område. Kommunledningskontoret ser fördelar med att detaljplanera 
de två fastigheterna utifrån ett helhetsperspektiv. Att även innefatta norra 
sidan om Repslagaregatan i detta planarbete har inte varit aktuellt. 
Däremot pågår planarbete i olika skeden även norr om Repslagaregatan. I 
hörnet Repslagaregatan/ Västerlånggatan pågår en detaljplan för bostäder 
med syfte att uppföra studentboende och hyresrätter. Detaljplanen heter 
Sebran 38 och var på samråd under mars-maj 2021.  
 
4.3 Anonym     m.e 
Vi hoppas att dessa två hus inte  kommer att förstöra den enormt fina utsikt 
vi har som bor högst upp i husen. Några av oss har redan ett grannhus vi 
tittar rakt in i från vår balkong. Den tomma parkeringen vid Coop gör att 
utsikten blir helt underbar och vi 
kan se stora områden av Eslöv från högre höjder. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Utsikten kommer att påverkas, men förslaget ger goda förutsättningar till 
utblickar även fortsättningsvis för er som bor högt.  
 

Revideringar  
Utöver mindre redaktionella justeringar föreslås följande revideringar av 
planförslaget:  

 Bestämmelse e1 förtydligas med att växthus undantas reglering av 
taklutning. 

 Prickmark förtydligas med undantag för skärmtak vid entréer.  
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 Utformningsbestämmelse om inskjuten takvåning förtydligas med 
minsta mått om 1 meters inskjutning från fasadliv samt att trapphus 
undantas.  

 Bestämmelse n1 förtydligas med att det är 30% av den planterade 
ytan som ska utformas med ett minsta planteringsdjup om 80 cm.  

 Bestämmelse g1 – markreservat för gemensamhetsanläggning  
förtydligas med att det är gemensamhetsanläggning för dagvatten- 
och skyfallshantering som avses.  

 Utredningar och studier sammanställda efter granskning:  
o PM Miljöundersökning bensinstation Kv. Stenbocken_2021-

09-20 
o PM dagsljus Kv Stenbocken_2021-09-20. 

 
 

Berörda fastighetsägare har informerats om gjorda revideringar. Eftersom 
revideringarna inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras 
inte någon ny granskning. 

 
 
 
 
 

Emelie Edström  Hilda Hallén  Mikael Vallberg 
Planarkitekt  Planarkitekt  Planchef
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KS 2017.0479 den 11 oktober 2021

 

   
PLANBESKRIVNING  
Detaljplanen för Stenbocken 14 och 15,  
i Eslöv, Eslövs kommun 
Antagandehandling  

Diarienummer: KS.2017.0479 
Upprättad: 2021-10-11 

Handlingar som tillhör detaljplanen:  
- Plankarta 
- Planbeskrivning 
- Illustrationsplan 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 
- Fastighetsförteckning  
- Grundkarta 
- Trafik och parkeringsutredning, Sweco, 2020-02-03 ( rev. 2021-03-26) 
- Bullerutredning Kvarteret Stenbocken, Sweco, 2021-04-12 
- Dagvattenutredning för kvarteret Stenbocken, Sweco, 2020-04-30 (rev. 2021-05-
17) 
- Översiktlig projekterings PM Geoteknik, Sweco, 2020-04-21 (rev. 2020-06-01) 
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Relement, 2021-04-07 
- PM Miljöundersökning bensinstation Kv. Stenbocken 14-15 i Eslöv, Johan 
Sundberg arkitektur & Martin Martinsson Architecture, 2021-09-20 
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- PM Dagsljus Kv. Stenbocken 14-15 i Eslöv, Johan Sundberg arkitektur & Martin 
Martinsson Architecture, 2021-09-20 
 
Standardförfarande:  

 

VAD ÄR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 
plankartans innebörd. 

PLANPROCESSEN  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 
sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 

KSAU beslutade 2021-06-08 att detaljplanen ska hållas tillgänglig för granskning 
till och med 2021-09-01.  
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INLEDNING 
SYFTE  

Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa 
förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och 
centrumverksamheter i ett historiskt strategiskt läge i Eslöv. Kvarteren ska ta 
tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum. De ska vara en del av 
stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område som är av 
riksintresse för kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i form av gröna 
gårdar och takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig genom området. Dagvatten 
och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska fungera för etappvis 
utbyggnad och utveckling. 

SAMMANFATTNING  

Kvarteret Stenbocken är beläget i skärningspunkten mellan tre karaktärsområden i 
utkanten av centrala Eslöv. Två av kvarterets sidor angränsar till huvudgatorna 
Västergatan och Västerlånggatan, som är historiska stråk i staden. Områdets 
sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar 
varandra vilket gör detta till en strategisk entréplats till centrala Eslöv. 

Fastigheterna är i dagsläget bebyggda med en COOP-butik och en större 
markparkering. Fastighetsägarna önskar gemensamt utveckla fastigheterna med 
målet att kvarteret ska bli en ny attraktiv del av Eslövs centrum med blandade 
funktioner såsom bostäder och centrumverksamhet. 

Planförslaget möjliggör ca 29 000 kvm BTA i bebyggelse om två till åtta våningar, 
vilket innebär ca 260 nya bostäder, 3 200 kvm lokalyta, privata gårdar och 
gemensamma takterrasser samt parkering i delvis eller helt nedgrävt garage. 
Bebyggelsens utformning och materialval utgår från stenstadsbebyggelsen i 
centrala Eslöv. Stenstaden är en viktig del i riksintresset för kulturmiljövård som 
stora delar av centrala Eslöv ingår i. Bebyggelseförslaget har en hög arkitektonisk 
ambitionsnivå vilken säkerställs genom utformningsbestämmelser i plankartan. 
Planförslagets genomförande innebär en förtätning och utvidgning av innerstaden 
som väl överensstämmer med kommunens mål om att utveckla Eslövs centrum för 
att skapa en levande innerstad med fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLANDATA 

Lägesbestämning 
Kvarteret Stenbocken är beläget norr om Västergatan och väster om 
Västerlånggatan ca 300 meter från Stora Torg i centrala Eslöv. Kvarteret ligger 
precis utanför Eslövs centrum. 

 
Kvarteret Stenbocken 14 och 15 med omgivning 

Areal och Markägoförhållanden 
Planområdet är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15. 
Fastigheterna kallas i den fortsatta texten för kvarteret (kvarteret) Stenbocken. 
Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och 
Byggsystem Öresund. 

Plansituation och angränsande fastigheter 
För planområdet finns en gällande detaljplan från 1971. Planområdet omgärdas av 
fastigheten Eslöv 53:4 som utgörs av gatumarken samt gång- och cykelväg i direkt 
anslutning till Stenbocken. Omgivande kvarter är Sebran i norr, Timmermannen i 
öst, Kamelen och Druvan i syd samt Valpen i väst.  
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Stenbocken med omgivande kvarter, karta lantmäteriet. 

Befintlig stadsbild och markanvändning 
Kvarteret utgörs i dag av en låg, bred och djup byggnad inrymd för handel i en 
våning (två våningar utmed Västerlånggatan). Västra delen utgörs av en stor 
markparkeringsplats. Innan dagens handel och parkeringsyta bestod kvarteret av 
låg gathusbebyggelse med bostäder och verksamheter som revs 1972 för att ge 
plats åt Domus. Området är sedan dess i huvudsak hårdgjort men kantas mot 
omgivande gator av trädrader i norr och söder samt av enstaka träd i öster. 

I Stadsbyggnadsprogram för Eslöv redovisas en stadsbildsanalys som tydliggör 
bebyggelsekaraktärerna. Den visar att kvarteret Stenbocken ligger strategiskt i 
skärningspunkten mellan tre karaktärsområden, där tre av kvarterets sidor 
angränsar till de stora infartsgatorna till Eslöv. Två av gatorna, Västergatan och 
Västerlånggatan är huvudgator och strategiska stråk i staden. Kvarteret 
Stenbockens sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan 
korsar varandra vilket gör detta till en betydande entréplats till centrala Eslöv. 
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I öster finns stenstaden vars stildrag härstammar från 1870 - 1930. Stenstaden 
domineras av bebyggelse om 2 till 5 våningar i kvartersstruktur där husen har en 
tydlig och direkt koppling till omgivande gator. Fasaderna är i stor utsträckning 
utförda i tegel eller puts.  

Ortofoto från 1975. Tidigare bebyggelse är nu riven och för att ge plats åt storhandel med 
omgivande parkering. Söder om Västergatan ligger den äldre gathusbebyggelsen kvar. 

Sydväst om kvarteret Stenbocken ligger Trollsjöområdet. Här finns ett varierat 
bestånd av fristående bostadshus med många större villor från 1910 - 1920-tal. 
Gatorna i den norra delen av Trollsjöområdet är i stor utsträckning rätvinkliga och 
de stora tomterna rymmer grönskande trädgårdar som bidrar till områdets karaktär. 
Västerut bortom kvarteret Valpen, domineras bebyggelsen längs Västergatan av 
gathus.  

Historik  
Erik Bülow-Hubes stadsplan från år 1913 omfattade planområdet och föreslog en 
norr-södergående gata som gick genom området som delade upp det i två kvarter, 
denna gata genomfördes dock aldrig. På platsen fanns gathus i likhet med 
omgivande bebyggelse längs Västergatan.  
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Stadsplan över Eslöv 1913, planområdet streckad ring i mitten. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan 
Planområdet ingår i Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 
2018-05-28. Översiktsplanen redovisar följande förslag till markanvändning: Inom 
västra Eslövs befintliga struktur tillkommer upp till 600 nya bostäder fram till 2035 
genom förtätning i lämpliga lägen. Ny bebyggelse ska komplettera och stärka 
befintliga värden. Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar särskilt till 
vattenhantering, buller, grönstruktur och kulturmiljö, samt riksintresse för 
kommunikationer och riksintresse för kulturmiljö. 

I översiktsplanen står vidare beskrivet att vid exploatering i Eslöv gäller planering 
för öppna dagvattenlösningar och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur 
ska planeras för att möjliggöra avrinning och fördröjning av dagvatten och det 
förespråkas att dagvatten ska renas så nära källan som möjligt för att undvika 
belastning på recipient. Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och 
åtgärdsplan för skyfall och dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster 
om det aktuella planområdet fyller viktiga funktioner som rinnvägar och för 
fördröjande åtgärder.  

Planförslaget för Stenbocken 14 och 15 bedöms vara förenligt med gällande 
översiktsplan Eslöv 2035. 
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Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring 
av stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”, kommunens 
planbeteckning är S. 151 och planbeteckning hos Lantmäteriet är 12-ESL-199. 
Detaljplanen vann laga kraft 1971-03-19. I gällande detaljplan är fastigheterna 
planlagda för Område för handelsändamål och medger bebyggelse i två våningar. 

Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring av 
stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv” 

Angränsande detaljplaner  
1. 1285-P283, Detaljplan – för bostäder i centrala Eslöv. Del av 

kvarteret Valpen 
2. 12-ESL-259, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 111 

Sebran i Eslöv. 
3. 12-ESL-294, Förslag till ändring av stadsplan för centrala Eslöv. 
4. 12-ESL-301, Förslag till stadsplaneändring för området kring 

föreningstorget. 
5. 12-ESL- 370, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21 

Timmermannen i Eslöv. 
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6. 12-ESL-376, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 106 
Kronhjorten och 104 Isbjörnen i Eslöv. 

7. 12-ESL-377, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret 22 
Stenhuggaren i Eslöv. 

8. 12-ESL-386, Förslag till ändring av stadsplanen för område kring 
Föreningstorget i Eslöv. 

9. 12-ESL-471, Förslag till ändring av stadsplanen för Eslövs 
ytterområde. 

10. 12-ESL-492, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21 
Timmermannen i Eslöv. 

11. 1285-P19, Del av kvarteret Druvan Eslöv, Eslövs kommun, 
Malmöhus län. 

12. 1285-P98_174, Detaljplan för skola och handel, del av kvarteret 
Valpen-Stenbocken. 

13. E296_E308, Ändring genom tillägg till detaljplan för 
Timmermannen 16 med flera i Eslöv. 

14. 1285-P19, Förslag till ändring av stadsplan ”Del av kvarteret 
Druvan”, Eslövs kommun. 
 

 
Angränsande detaljplaner och gällande plan  
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Bostadsförsörjningsprogram  
Enligt kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram präglas 
bostadsmarknaden i regionen av brist på billiga hyreslägenheter och bostadsbristen 
har blivit särskilt allvarlig för grupper med lägre inkomster. Behovet av hyresrätter 
är stort i kommunen men betalningsförmågan för nyproduktion är låg. Flyttkedjor 
behövs därför för att frigöra billiga lägenheter till hushåll med lägre inkomster. För 
äldre med eget kapital är även bostadsrätt ett alternativ. Utbudet av studentbostäder 
är begränsat. För att undvika boendesegregation och för att skapa flexibilitet på 
bostadsmarknaden bör enligt bostadsförsörjningsprogrammet framtida bebyggelse 
ske med varierade upplåtelseformer och hustyper. Ett ökat antal äldre och minskat 
antal sjukvårdsplatser i kommunen ställer ökade krav på att bostäder anpassade 
efter äldres behov finns i kommunens bostadsbestånd.  

Det pågår arbete med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Sedan det nu 
gällande bostadsförsörjningsprogrammet antogs har andelen hyresrätter ökat i 
kommunen och inflyttningen har ändrat karaktär varför bedömningen av läget och 
behoven kan komma att se annorlunda ut.  

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2017-11-28 att ge positivt 
planbesked och planuppdrag för detaljplan för kvarteret Stenbocken 14 och 15. 

Riksintressen  
Hela planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården med 
beteckning M182 med motiveringen:  

”Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens och industrialismens betydelse för den 
moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden successivt 
utvecklades till planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom stad. Uttryck för 
riksintresset: Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före 
järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna 
rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta, 
stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med bostäder 
och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga 
byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet 
"Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra 
till järnvägen knutna byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med 
hus i företrädesvis rött och gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets 
utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, grönskande 
tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan bebyggelse som visar 
den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.” 
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MILJÖBALKEN 

Biotopskydd 
Eslövs kommun har gjort en trädinventering som visar att det i norra delen av 
planområdet, på Repslagaregatans södra sida, finns en trädrad om totalt 15 
naverlönnar som har biotopskydd. Söder om kvarteret Stenbocken längs 
Västergatan finns mindre avenboksträd i rad med biotopskydd. Inventeringen visar 
även att rönnträden planterade i fastighetsgräns mot kvarteret Valpen innefattas av 
biotopskydd.  

 
KULTURMILJÖ 

Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Planområdet 
ingår dock i riksintresset för kulturmiljövården som inkluderar hela centrala Eslöv. 
Ett karaktärsområde är stråket längs Västergatan där bebyggelsen domineras av 
gathus som började bebyggas på 1860-talet. Särskilt utmärkande är gathusen längs 
Västergatan, Vångavägen och Karlavägen. Gathusen är små, 1 - 1½ våning och 
individuellt utformade. Husen är placerade längsmed gatorna med trädgårdar på 
baksidan. Fasaderna är utförda i tegel eller puts och entréer ligger mot gatan. 
Gatans sträckning och gathusens placering utgör historiska spår som berättar om 
Eslövs framväxt. 

Ortofoto 1960. Gathusbebyggelse i liv med gatan och trädgårdar på baksidan. 
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Arkeologi/Fornlämningar 
Området innehåller inga kända fornlämningar.  

SERVICE 

I planområdet idag finns en livsmedelsbutik, restaurang, café, gym och padelhall. 
Byggnaden har nyligen genomgått ombyggnation och flera olika verksamheter har 
flyttat in. Området ligger i direkt anslutning till Eslövs centrum, där det finns ett 
relativt stort utbud av butiker, restauranger och annan service.  

Inom cirka 300 meter finns tre förskolor. Inom cirka 1 km finns Grundsärskola, 
Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.   

TRAFIK  

Planområdet ligger norr om Västergatan och väster om Västerlånggatan i 
anslutning till Eslövs centrum och på 10 minuters gångavstånd eller 4 minuters 
cykelavstånd till Eslövs station (ca 800 meter). Förutsättningarna att arbeta och bo 
inom kvarteret utan bil är goda med hänsyn till närheten till centrum, befintligt 
utbud av handel och service samt närheten till hållplatser för stadsbuss, regionbuss 
och tåg.  

Övergripande gatustruktur 

 

Huvudvägnät i Eslöv. 
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Västergatan och Västerlånggatan är huvudgator och ingår i det övergripande 
gatunätet i Eslöv. Västergatan går i väst/östlig riktning genom de centrala delarna 
av Eslöv. Gatan fortsätter västerut som Trollenäsvägen och ansluter till väg 17 norr 
om Eslöv. Västergatan övergår till Östergatan/Ringsjövägen öster om järnvägen 
och ansluter till väg 17/väg 113 öster om tätorten. Längs Västergatan går ett viktigt 
cykelstråk för cyklande in mot centrum och stationen.  

Västerlånggatan går i nord/sydlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. I 
söder ansluter gatan till Solvägen/Trehäradsvägen och vid Föreningstorget byter 
gatan namn till Smålandsvägen och ansluter till väg 17 och väg 113 norr om 
tätorten. 

Gång- och cykelvägar 
Utmed Västergatans norra sida finns gångbana och cykelbana vilka sträcker sig 
vidare både mot väster och öster. På Västergatans södra sida finns trottoar.  

Cykelbanan utmed Västergatan är del i ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning. I 
nordsydlig riktning går även ett cykelstråk väster om kvarteret Stenbocken, vilket 
ansluter till stråket utmed Västergatan. 

Trottoarer finns längs Västerlånggatans båda sidor. Längs södra delen av 
Västerlånggatan finns även enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av gatan. I 
höjd med Villavägen upphör cykelbanorna och cyklande hänvisas till blandtrafik 
norrut mot Västergatan/kvarter Stenbocken. 

Kollektivtrafik 
Västerlånggatan trafikeras av busslinje 2 med hållplatsläge vid kvarteret 
Stenbocken. Längs Västergatan, går busslinje 1 med hållplats i höjd med Coops 
parkering. Linjerna har en turtäthet på mellan 20 - 30 minuter dagtid på vardagar 
och båda går till Stora torget samt Eslövs station. 

Biltrafik och gatustruktur 
Enligt kommunens trafikmätningar från 2020 trafikeras Västergatan av cirka 5 550 
fordon per vardagsmedeldygn med 4,2 % tung trafik. På morgonen fördelar sig 
trafiken 60% österut och 40% västerut. På eftermiddagen är förhållandet det 
omvända. Västerlånggatan trafikeras av 6 580 fordon per vardagsmedeldygn med 
5,5% tung trafik. Mätpunkterna ligger i direkt anslutning till kvarteret Stenbocken. 
Repslagaregatan trafikeras av cirka 1 700 fordon per vardagsmedeldygn med 4% 
tung trafik. 
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Parkering 
Inom planområdet finns i dag en stor markparkering tillhörande COOP-butiken 
med plats för nästan 200 parkeringsplatser. Längsgående parkering finns inte runt 
kvarteret i dag. 

Den 6 april antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm 
(Parkeringsnorm 2020) för kommunen. Parkeringsnorm 2020 antogs att gälla från 
den 20 april 2021. Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla i samband med att 
den nya parkeringsnormen börjar gälla. 

 
Enligt parkeringsnorm 2020 höjs p-talet för bil i den centrala zonen i Eslöv från 3 
till 6 parkeringsplatser /1000 m2 BTA och för övriga staden från 6 till 8 
parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Den centrala zonen utökas både österut och 
västerut till följd av att Eslövs centrum växer. 

Parkeringsnormen för cykel utökas med platser för lastcykel men hålls i övrigt 
oförändrad. Utökningen av den centrala zonen innebär att kvarteret Stenbocken 14 
och 15 från den 20 april 2020 räknas till den centrala zonen. P-talet för bil är dock 
oförändrat då Stenbocken 14 och 15 definierades ligga utanför den centrala zonen 
tidigare medan den i Parkeringsnorm 2020 anses ligga inom den centrala zonen. 

NATUR 

Natur, park och rekreation 
Området är bebyggt sedan länge och marken är i huvudsak hårdgjord. Endast 
mindre zoner med träd, gräs och buskar finns närmast den omgärdande 

Tabell Parkering cykel/ 1000 m2 BTA   
 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 
 Cykel Lastcykel Cykel Lastcykel 
Flerbostadshus 20 2 20 2 
Småhus På egen fastighet 
Verksamheter 20 4 20 4 

Tabell Parkering bil/ 1000 m2 BTA   
 Centrala zonen Övriga staden och kommunen 
Flerbostadshus 6 8 
Småhus På egen fastighet 
Verksamheter 6 8 
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gatumarken. Området har i dag tre olika trädrader med biotopskydd och i övrigt 
låga naturvärden.  

Närmaste grönyta finns inom cirka 150 meter från planområdet, Stallhagen som är 
ett mindre grönområde på cirka 1,7 hektar. I Stallhagen ligger lekplatsen 
Vallarevägen. Ytterligare en lekplats Glasgränd, med ett stort aktivitetsutbud, 
ligger cirka 250 meter åt öster i Badhusparken.  

Topografi 
Planområdet är cirka 1,6 hektarstort och utgörs idag nästan uteslutande av 
hårdgjorda ytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt skiljer 
endast 2,1 meter. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har tagits fram (Sweco 2020-06-01). De ytliga jordlagren 
utgörs enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) digitala jordartskarta av 
fyllning. Jorddjupet bedöms vara mellan 20 - 30 meter enligt SGU:s 
jorddjupskarta. 

Utförd undersökning visar att de övre jordlagren, under de hårdgjorda ytorna, 
utgörs av fyllning med varierande mäktigheter om cirka 0,5 - 2,0 meter.  
Fyllningen utgörs i huvudsak av grusig sand med varierande innehåll av tegel, 
humus och i östra delen även trä och flis. I den östra delen av fastigheten 
förekommer sandig humusjord om cirka 0,5 meter närmast markytan. Störst 
fyllnadsmäktigheter har påträffats i södra och östra delen av fastigheten. 
Fyllningens relativa fasthet varierar över fastigheterna, men är generellt låg till 
medelhög. 

Utredningen visar att grundläggningsförutsättningar generellt är mycket goda under 
förutsättning att förekommande fyllningar tas bort före grundläggning.  

Markföroreningar 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts (Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning, Relement, 2021-04-07). Utredningen klargör förutsättningarna 
för byggnation av bostäder på fastigheterna Stenbocken 14 och 15. Efter 
granskning har tidigare framtaget underlag gällande förorenad mark kopplat till 
bensinstationen sammanställts i PM Miljöundersökning bensinstation Kv. 
Stenbocken_2021-09-20. 

Analysresultaten av jordproven har jämförts med Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 
(MKM). Nuvarande markanvändning på fastigheten bedöms bäst motsvara MKM 
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enligt Naturvårdsverkets definition, men vid en omställning till bostadshus bedöms 
KM bli gällande. 

Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst PAH-H i 
fyllning inom undersökningsområdet. De förhöjda halterna förekommer slumpvis i 
fyllningen över hela området och det bedöms inte vara möjligt att avgränsa 
föroreningen i detalj utifrån nu genomförd undersökning.  

På nuvarande Stenbocken 15 har Preem tidigare drivit en drivmedelsanläggning. 
Anläggningen var i drift från cirka 1984 till årsskiftet 2007/2008. I samband med 
avvecklingen av drivmedelsanläggningen genomfördes en markundersökning. 
Markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska kolväten i en av fyra 
provpunkter. De påvisade halterna underskred Naturvårdsverkets riktvärde för 
känslig markanvändning (KM) och ett uttaget grundvattenprov visade inte på 
någon förekomst av oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i 
samband med avetableringen, i övrigt vidtogs inga saneringsåtgärder. 

Markradon 
Markradonmätning har gjorts i samband med den geotekniska utredningen. Den 
uppmätta markradonhalten är 5 - 15 kBq/m3. Marken inom aktuell fastighet klassas 
enligt aktuella riktvärden som normalradonmark, 10 - 50 kBq/m3.  

Luftföroreningar  
Luften i Eslöv bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i 
länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från 
väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från 
jordbruket. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. VA Syd är huvudman. 
Kartan visar befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. En 
dagvattenledning går idag genom planområdets sydvästra hörn. 
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Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd). 

Fjärrvärme 
Kraftringen ansvarar för fjärrvärmeledningar i närområdet. Området lämpar sig väl 
för fjärrvärmeanslutning med tanke på nätets placering och dimensioner. 

El 
Kartan visar befintligt ledningsnät. Kraftringen är huvudman för el i området.  

 
Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av planområde. 

Fiber och tele 
Fiber och teleledningar finns i området. 
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Dagvatten  
VA Syd är huvudman för VA och planområdet kan anslutas till dagvattennätet. 
Befintligt dagvattensystem är dimensionerat för ett 2-årsregn, men har 
kapacitetsbrist och rymmer betydligt mindre. Dagvattennätet är hårt belastat bland 
annat på grund av förtätningar i centrala Eslöv. Förtätning är en utmaning, men 
samtidigt en möjlighet att bidra till att bättre kunna hantera pågående och framtida 
klimatförändringar. Genom att bygga robust och hållbart, bidrar det till att städer 
kan fortsätta växa genom förtätning utan att orsaka problem som kan bli 
kostsamma ur samhällsekonomisk synpunkt.  

Skyfall 
Kommunens skyfallskartering (Tyréns 2016 - 2019) visar att vattenmassor vid 
skyfall blir stående i planområdets nordöstra del. Omgivningens lutning gör att 
vattnet sedan fortsätter vidare mot nordost mot Föreningstorget. I det området finns 
idag problem med översvämningar vid skyfall.  

 
Kommunens skyfallskartering. 
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PLANFÖRSLAG   
PLANANSÖKAN 

Scanbygg i Ystad AB har ansökt om att få göra detaljplan för Stenbocken 15 och 
Byggsystem Öresund har ansökt för Stenbocken 14. Bebyggelseförslag har tagits 
fram av Johan Sundberg Arkitektur AB i Lund i samarbete med Martin Martinsson 
Architecture. 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD 

Stadsbyggnadsidé  
Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas 
av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med 
bostäder, lokaler och gårdsbyggnader i det inre. En central vision med 
planförslaget är att pröva en modern tolkning av denna struktur i samspel med 
platsens förutsättningar.   

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från sydost. 
Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture 

Ambitionen med bebyggelseförslaget är att skapa goda boendemiljöer i ett modernt 
stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvaliteter. Variation i 
byggnadshöjd ska ge utblickar, goda solljusförhållanden och samtidigt relatera till 
den omgivande bebyggelsens höjdskala. 
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Ett nytt kvarterstorg i nord-sydlig riktning delar planområdet i två mindre kvarter 
som i storlek överensstämmer med de kvartersmått som fanns i stadsplanen från 
1913. Kvarteren får en indelning som i stort påminner om den centrala stenstadens 
kvarterensindelning. Allmänheten säkerställs tillträde genom att en gångväg, 
allmän plats i detaljplanen, löper parallellt med kvarterstorget. De två kvarteren 
delas även i öst-västlig riktning av en gränd på kvartersmark. Kvarterstorget, 
gångvägen och gränden ger området en indelning som motverkar storskalighet.  

De nya kvarteren inom Stenbocken kommer enligt förslag från kultur- och 
fritidsnämnden att heta Fisken och Kräftan.  

Bebyggelse 
Planförslaget har en bebyggelsestruktur som delar in området i två kvarter med en 
höjdvariation på mellan två till åtta våningar. Förslaget bygger på kvarterstadens 
tydliga rumslighet och väl synliga gränser mellan det privata och det offentliga – 
en offentlig framsida samt en privat baksida med bostadsgårdar. Förslaget innebär 
att kvarteren är slutna mot omgivande gator, men i de delar av kvarter som inte 
ligger mot gator ska det finnas öppningar mellan husen för att få in ljus och luft. 

 

Exploatörens vision för bebyggelse, gårdar och allmänplats för kvarteret Stenbocken 14 och 
15. 

Kvarter 15

Kvarter 14
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I kvarterens inre delar medger detaljplanen punkthus i den västra delen och radhus 
i den östra delen som en referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som 
återfinns i de äldre kvarteren i de centrala delarna av stenstaden. 

Föreslagen bebyggelse organiseras runt trapphus med genomgående entréer som 
nås från både gård och gator. Huvudentréer ska vändas ut mot omgivande gator och 
torg och ska finnas med maximalt 30 meters mellanrum, vilket regleras genom 
utformningsbestämmelse. Genom indelningen i fasadlängder skapas ett intryck av 
en fastighetsindelning som i storlek och proportion har liknande mått som 
kvarteren i centrala Eslöv. Husen trappas för att låta solljus komma ned på 
gårdarna och taken planeras användas som gemensamma terrasser för de boende 
med inslag av grönska för att fördröja regnvatten. Bostadshusen på Västergatan 
planeras bli upphöjda på en sockel för att minska insynen till lägenheterna från 
gatan.  

Projektets bruttoarea (BTA) uppdelat på kvarter: 
Stenbocken 14 
Norra delen: 5100m2 BTA och cirka 2900m2 handel (exklusive garage)/cirka 51 
bostäder.  
Södra delen: 8900 m2 BTA och cirka 400m2 verksamhetslokaler (exklusive 
garage)/cirka 89 bostäder   

Stenbocken 15 
Norra delen: 6427m2 BTA (exklusive garage)/cirka 64 bostäder.  
Södra delen: 5400m2 BTA (exklusive garage)/cirka 54 bostäder. 

Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad.  

Användning 
Kvarteret Stenbocken planeras som innerstadskvarter med en blandning av 
bostäder och verksamheter. De strategiska platserna, i korsningarna längs 
huvudgator och stråk, ger goda förutsättningar för verksamheter. 

Detaljplanen är till stor del flexibel gällande användning och medger bostäder och 
centrumändamål. Centrumverksamheten kan vara handel, kontor, samlingslokaler 
och andra verksamheter. I den norra delen av det östra kvarteret möjliggör 
detaljplanen för fortsatt storhandel på en yta om cirka 2900m2 i bottenvåning. Mot 
det föreslagna torget och i hörnet Västergatan/Västerlånggatan i samma kvarter 
finns planbestämmelse som kräver centrumverksamhet i bottenvåningen för att 
säkerställa att tillkommande bebyggelse får öppna bottenvåningar som bidrar till 
stadens liv och serviceutbud. Det är möjligt att bygga centrumverksamhet även i de 
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övre våningarna för att skapa förutsättningar för till exempel kontorsetableringar. I 
det östra kvarteret finns även planbestämmelse som reglerar att en del av den nya 
bebyggelsen blir bostäder för att säkerställa att det blir ett blandat kvarter även om 
en stor affär placeras där. Under kvarteren och gränderna finns det möjlighet att 
bygga helt eller delvis nergrävda parkeringsanläggningar. Den ökade flexibiliteten i 
användning syftar till att tillkommande bebyggelse ska samspela väl med den 
befintliga innerstadens uppbyggnad och bli en ny årsring av den centrala staden. 

Utformning 
Byggnadernas placering regleras genom egenskapsgränser och prickmark. 
Takvinklar regleras till 0-30 grader för alla tak med undantag för radhusen i kvarter 
14 och eventuella växthus.  Mot gator och torg reglerar plankartan balkonger, 
burspråk och loftgång med utformningsbestämmelser för att skapa förutsättningar 
för en stadsmässig karaktär där livet i byggnaden också kan bidra till livet på gatan, 
vilket förväntas bidra till den upplevda tryggheten i området. För att stödja ett 
socialt och levande gaturum ska bebyggelsen också ha genomgående entréer längs 
gator, torg och gångstråk. 

Exploatörernas vision är att ge tillkommande bebyggelse en modern karaktär som 
speglar sin tid men samtidigt inspireras och relaterar till den äldre befintliga 
bebyggelsen och riksintresset för kulturmiljön. Relationen till befintlig bebyggelse 
och riksintresset för kulturmiljön regleras genom utformningsbestämmelser mot 
huvud- och lokalgator enligt följande:  

 f4 - Bostadsentréer ska orienteras mot GATA, GÅNG, TORG eller C2. 
 Bostadsentréer ska vara genomgående så att trapphus kan nås från GATA, 

GÅNG, TORG, C2 och från gård. Vid exempelvis loftgångslösningar, med 
få trapphus, ska minst en genomgående entré eller port finnas per 20-30 
meter. 

 Fasad ska utformas i huvudsak i tegel mot GATA, GÅNG, TORG eller C2. 
 Loftgång får inte uppföras mot GATA, GÅNG, TORG eller C2. 
 Balkonger och burspråk mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får placeras 

lägst 3,5 meter över marknivå och skjuta ut högst 1,2 meter från fasadliv 
och får tillsammans finnas längs med högst 1/3 av fasaden. 

 Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, 
GÅNG, TORG och C2 utan egen entré ska per trapphusenhet utföras i 
genomsnitt minst 0,4 meter över angränsande marknivå. Sockel (överkant 
bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, GÅNG, TORG och C2 
får utföras högst 1,2 meter i genomsnitt över angränsande marknivå. 

 Mot omgivande GATA, GÅNG, TORG, och C2 ska särskild vikt läggas 
vid utformning av bottenvåning och takfot.  
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Ovanstående bestämmelser och bebyggelsens gestaltning baseras på arkitektoniska 
principer som återfinns i de äldre stadskvarteren i Eslöv.  

Utmed gatorna ska fasaderna vara gjorda av tegel för att knyta an till Eslövs rika 
tegelarkitektur och lokala byggnadstradition. Fasaderna är planerade att varieras i 
förband och kulör mellan de olika fasadlängderna. Husen placeras parallellt med 
kvartersmarken och i liv med gatan och med entréer. Trapphusen ska vara 
genomgående för att underlätta ett flöde mellan gata, byggnad och gård. 
Balkongerna är delvis indragna för att inte dominera fasaden och gaturummet. 
Balkonger får skjuta ut 1,2 meter från fasad och kragar endast ut över 
kvartersmark. 

Bebyggelseförslaget följer traditionen i den befintliga stenstaden med väl 
gestaltade sockelvåningar och takfot med en hög detaljeringsnivå. 
Utformningsbestämmelse enligt punkten ovan säkerställer att särskild vikt ska 
läggas vid utformning av bottenvåning och takfot mot omgivande gator och torg.  

En sockel gör att bostäderna blir något upphöjda, vilket minskar insynen från gatan 
och gör att behovet av att skärma av minskar. Det gör att ljus, och även i viss mån 
liv, inifrån lägenheter kan bidra till stadslivet längs gatorna. 

Husens relation till gatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin 
Martinsson Architecture 

Utöver byggnadshöjd medges inskjuten takvåning med gemensamma takterrasser. 
Takvåningen skjuter in 1 meter från fasad, med undantag för trapphusen. På de tak, 
punkthusen och norra delen av kvarter 14, där inte gemensamma takterrasser 
regleras planeras i stället för solceller för elproduktion. 
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Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från 
Västergatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson 
Architecture  

Exploatering, täthet, höjder  

Detaljplanen medger bebyggelse på mellan två till åtta våningar, vilket regleras 
genom högsta tillåtna byggnadshöjd. Denna variation refererar till variationerna i 
byggnadshöjd i de omgivande kvarteren. Bebyggelsen föreslås bli som lägst mot 
sydväst och högre i öster mot Västerlånggatan. 

Jämförelse exploateringstal Stenbocken, Eslövs innerstad. 

 I söder är grannhusen generellt lägre än i planförslaget och mot Västerlånggatan, i 
direkt anslutning mot centrum är skalan likartad.  
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Utöver byggnadshöjd medges inskjuten takvåning för gemensamhetslokal, växthus, 
terrass och teknikutrymmen. Takvåningar ska utformas i enhetligt med omgivande 
taklandskap och med minst 25% planterad yta.  

Exploateringstalen inom kvarteret Stenbocken är 2,2-2,3 vilket är samma nivå som 
delar av Eslövs innerstad. Planförslaget möjliggör för en tät och relativt hög 
exploatering för att utnyttja det strategiska samt centrum- och stationsnära läget.  

Gårdsmiljöer, takterrasser och grönska 
Då boendeparkering sker i nedsänkt eller delvis nedsänkt parkeringsgarage hamnar 
en stor del av innergårdarna på helt eller delvis upphöjda terrassbjälklag. I norra 
delen av kvarter 14 blir gården helt upphöjd då den ligger på en bottenvåning med 
handel. Södra delen av kvarter 14 ligger i markplan i nivå med omgivande gator. I 
kvarter 15 ligger gårdarna i både norra och södra delen delvis upphöjda.  

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från sydväst. 
Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture  

Utöver gårdarna planeras inskjuten takvåning för gemensamhetslokal, växthus, 
terrass och teknikutrymmen. Takvåningar ska utformas i enhetligt med omgivande 
taklandskap och med minst 25% planterad yta. Hissar ska gå hela vägen upp till 
terrasser för att göra dem tillgängliga för samtliga boende.  

Ambitionen är att gårdar och terrasser utformas för att ge goda vistelsevärden för 
både barn och vuxna och med en stor andel grönska och växtlighet. För att 
säkerställa detta regleras förslaget med följande bestämmelser: 

Kvarter 15

Kvarter 14
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 f1 - Bostadsgård ska anordnas inom hela egenskapsområdet. 
 f2 - Gemensam takterrass för boende ska uppföras.  
 f3 - Tak ska utformas med minst 25 % planterad yta. 
 n1-4 - bestämmelser som reglerar minsta antal träd samt att träd ska 

planteras. 
 n5 - Gård ska utformas med minst 50% planterad yta. 
 n6 - Minst 30% av den planterade ytan ska utformas så att planteringsdjupet 

blir minst 80 cm. 
 n7 - Lekplats ska anordnas på gård. 

 
Bostadsgårdarna avses i huvudsak bli gemensamma för de boende inom respektive 
kvarter med funktioner som grill- och lekplatser. Närmast fasaderna föreslås en zon 
med privata uteplatser. Gårdsmiljöer skyddas från trafik och buller då omgivande 
kvarter skärmar av.  

Gränden mellan den norra och södra delen i båda kvarteren är tänkt som en bilfri 
gårdsyta där barn kan cykla, spela boll och leka fritt, men samtidigt vara under 
uppsyn från lägenheternas fönster, balkonger och terrasser. Gränden ligger på 
kvartersmark och tillhör de boende, men tänkt att vara tillgänglig för besökare och 
förbipasserande. I gränden planeras för öppna kanaler och dammar för 
dagvattenhantering. Gränden innehåller gröningar med träd och växtlighet. 

Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut längs den öst/västliga gränden 
rakt genom planområdet. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin 
Martinsson Architecture. 
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Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut på en av bostadsgårdarna Bild: 
Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture. 

För att träd ska kunna växa på bjälklagen planeras för planteringstråg vars kanter 
även kan fungera som sittplatser. Gårdarna kan ha en blandning av hårdgjorda och 
gröna ytor. Växtlighet används för att markera gränser mellan privat och offentligt. 
Utrymmen för barn att leka finns i de centrala delarna av innergårdarna där 
tillsynen och solljuset är som bäst och mindre lekplats ska finnas. Vid entréerna 
finns det cykelparkering för besökare och de boende. 

Torg 
Vid entrén till handelskvarteret föreslås allmän plats torg. Torget ska gestaltas och 
höjdsättas så att skyfallsvatten kan fördröjas. 

Markhöjder 
Markhöjder inom planområdet ska ansluta till höjder på omgivande allmän 
platsmark. Det säkerställs med planbestämmelse: Marken som ansluter till allmän 
plats ska anpassas till den allmänna platsmarkens höjd och utformas i samråd med 
kommunen.  Syftet med bestämmelsen är att kvartersgränderna och kvarterstorget 
ska vara i samma höjdnivå som omgivande gator för att upplevas och fungera som 
en naturlig del av stadsstrukturen och gatunätet.  

Under kvarteren kan byggas parkeringsgarage helt eller delvis under mark. 
Kvartersgårdarna kan alltså bli delvis upphöjda i förhållande till kvartersgränderna 
och kvarterstorget, men det är viktigt att de inte blir för höga. Det är viktigt att det 
blir visuell kontakt mellan gård och kvartersgränd och kvarterstorg så att utemiljön 
upplevs som ett sammanhängande rum och en miljö som uppfattas som trygg.  
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I dagsläget finns det problem i höjdsättningen av Västerlånggatan mot kvarteret 
Timmermannen i öster och när gatorna byggs om kommer förmodligen 
markhöjderna att justeras, men de exakta höjderna är inte fastlagda. Därför har inte 
markhöjder för allmän plats och kvartersmark reglerats med plushöjder i 
plankartan. 

TRAFIK 

Befintliga gator 
Ett genomförande av planförslaget innebär inte att kommunen behöver bygga om 
befintliga gator i anslutning till kvarteret. Kommunen har planer att på lång sikt 
bygga om gatorna runtom kvarteret Stenbocken. Detta ligger dock inte inom ramen 
för planarbetet.  

Det centralt belägna kvarterstorget gör att det blir fler anslutningspunkter på 
Västergatan. Det ger förutsättningar för att omvandla Västergatan till en 
stadsmässig gata på sträckan förbi kvarteret Stenbocken, istället för dagens 
karaktär av en infartsväg.  

Träd med biotopskydd längs Repslagaregatan ska ersättas vid fällning. Plantering 
av träd säkerställs med planbestämmelse. Träden står idag på kvartersmark, 
privatägd mark, och kommer att göra det även i fortsättningen. Det innebär att det 
är fastighetsägarna som fortsatt ansvarar för träden längs gatan. 

Nya gator och kvarterstorg 
I planförslaget föreslår kommunen en ny torgyta på kvartersmark centralt i 
planområdet i nord-sydlig riktning. Torgyta kommer att ägas av exploatörerna och 
också utformas av dem. Så länge som den nuvarande mataffären finns kvar 
planerar exploatörerna att använda stora delar av ytan till tvärställd parkering för 
att tillgodose handelns parkeringsbehov.  

För att säkerställa allmänhetens tillträde att röra sig genom kvarteret läggs en remsa 
GÅNG – gångväg, på allmän plats i den västra kanten av kvarterstorget.  
Gångvägen och intilliggande förgårdsmark ska utformas så att den ser ut som en 
sammanhängande yta. Fastighetsägarna ansvarar för snöskottning av ytan. 

Parkering 
Eslövs kommuns parkeringsprogram ska följas. En beräkning av planförslagets 
framtida cykel- och bilparkeringsbehov har gjorts utifrån kommunens gällande 
parkeringsnorm, Parkeringsnorm 2020 antagen att gälla från 20 april 2021. Den 
föreslagna bebyggelsen har sammantaget ett beräknat bilplatsbehov på cirka 175 
platser och cykelplatsbehov på 582 platser, enligt framtagen parkeringsutredning. 
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Parkering ska lösas inom kvartersmark med halvt nedsänkt parkeringsgarage i 
kvarteret 15 med cirka 71 bilplatser samt ett underjordiskt parkeringsgarage under 
kvarteret 14 med cirka 104 bilplatser samt i kvarterstorget (C2).  

En förutsättning för att kunna bebygga planområdet enligt visionen med en stor 
matvaruaffär är att parkeringsbehovet för handeln kan tillfredsställas. Längs med 
det nord/sydliga kvarterstorget planeras parkeringsplatser avsedda för handel. 
Ytterligare parkeringsbehov för handel, samt inlastning, ska ske inom kvartersmark 
och ordnas i parkeringsgaragen. In- och utfarterna till källargaragen ska lokaliseras 
mot kvarterstorget och vara tillgänglighetsanpassade.  

Cykelparkering för lastcykel och vanlig cykel ska lösas inom kvartersmark. 
Cykelparkeringen kan placeras i garage, på gårdar, på kvarterstorget samt på 
förgårdsmark. 

Det ska finnas plats för angöring 25 meter från en tillgänglig entré. Det ska även 
kunna ordnas en parkeringsplats för rörelsehindrade inom detta avstånd (3:122 
BBR 27).  

Utmed Västergatan har det tagits fram förslag om att anlägga ett mindre antal 
korttidsparkeringsplatser, i likhet med Västergatan öster om Västerlånggatan. Detta 
för att stödja korta besök samt angöring i nära anslutning till de lokaler som 
planeras i markplan utmed Västergatan. Utbyggnad av korttidsparkering är dock 
inte budgeterat för i kommunens budget och de parkeringarna räknas inte in i 
bedömningen om projektet klarar kommunens krav på antal parkeringar. 

NATUR 

Planområdet kommer även fortsättningsvis att ha förhållandevis låga naturvärden. 
Biotopskyddade träd som behöver tas ned vid utbyggnad av planförslaget ska 
ersättas av exploatören. Planområdets naturvärden stärks till viss mån genom att 
bostadsgårdarna regleras med flera planbestämmelser för att säkerställa växtlighet.  

Ekosystemtjänster 
Kommunens plankonsult har analyserat planförslaget med verktyget Ester. Ester är 
ett verktyg framtaget av boverket som kartlägger och värderar vilka 
ekosystemtjänster som finns på en plats samt analyserar hur befintliga 
ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och negativt, av en planerad 
åtgärd. Ester utgår från de fyra kategorier man vanligen delar in ekosystemtjänster 
i, vilka är; stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster. 
Resultatet visar i stora drag på en ökning av ekosystemtjänster inom planområdet 
jämfört med i dag. 
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Att dagens asfaltsparkering omvandlas till bostadskvarter med tillgång till 
bostadsgårdar med viss växtlighet och lekytor för barn samt sitt- och 
umgängesplatser ger det största tillskottet av ekosystemtjänster. Men även åtgärder 
som möjliggör för odling ger poäng såsom planterbara bjälklag och växthus på 
taken, gröna tak samt plantering av träd och buskar som ger frukt, bär och nötter. 
Det sistnämnda är dock åtgärder som enbart är en vision från exploatörens sida och 
kommunen kan inte reglera dem i tvingande bestämmelser. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och Avlopp 
Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar 
(va). Tryckstegring kan komma att behövas till de övre våningarna i de högsta 
husen, för att uppnå ett fullgott vattentryck. Spillvatten från källarplanet ska vid 
behov pumpas upp för att ansluta till kommunens spillvattensystem. 

Dagvatten 
Planområdet kan anslutas till VA Syds dagvattennät. Eftersom ledningsnätet har 
kapacitetsbrist på grund av ständigt ökad förtätning och hårdgörande av staden, 
finns krav på att planområdet måste fördröja en del av sitt dagvatten. Volymen som 
behöver fördröjas är 200 kubikmeter.  

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-04-30 (REV. 
2021-05-17)). Utredningen rekommenderar att fördröjning av dagvatten görs i 
underjordiska magasin, till exempel rörmagasin eller dagvattenkassetter, i det torg 
som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. För att fördröja den volym 
som krävs behövs dagvattenkassetter med en bygghöjd på 0,5 meter på en yta om 
cirka 450 kvadratmeter. Att fördröjningen av dagvatten genomförs säkerställs med 
planbestämmelse i kvarterstorget som anger att dagvattenanläggning som rymmer 
minst 200 kubikmeter ska anläggas. 

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas 
i utredningen att genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt. 
Med detta menas t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och 
markbetäckning i form av plattor eller sten hellre än asfalt och betong.  

Skyfall 
Eslöv har idag problem med översvämningar i närheten av planområdet. I 
dagsläget finns en lågpunkt i planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer 
cirka 175 kubikmeter vatten, men när denna lågpunkt byggs bort måste volymen 
kompenseras på annan plats. Detta för att inte områden nedströms planområdet ska 
påverkas negativt av ökade flöden och volymer till följd av exploateringen.  
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Dagvatten- och skyfallsutredningen (SWECO, 2020-04-30 (REV. 2021-05-17)). 
visar att det finns utrymme inom planområdet och att ytor både på kvartersmark 
och allmän plats krävs. Eftersom det kommer att vara ont om plats och dessutom 
mycket konstruktioner på bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som 
möjligt utförs som nedsänkta ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra 
fördröjning. 

 

Diagram över dagvatten- och skyfallsåtgärder. Ljusblå ytor visar alternativet med 
dagvattenkasetter för dagvattenhantering och gul linje visar alternativet med rörmagasin för 
dagvattenhantering. Lila markerar de områden som behövs för skyfallshantering. 

En del av skyfallsvolymen alstras inom uppströms avrinningsområde och rinner till 
planområdet. Yta för fördröjning måste därför placeras så att detta vatten kan rinna 
hit, lämpligen i planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. Det 
kan göras på allmän plats i öster, till exempel längs trädraden och de två 
grönytorna som finns föreslagna.  

Resterande skyfallsvolymer kan fördröjas i gränderna som passerar genom 
planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed det nord-sydliga 
kvarterstorget, till exempel genom att sänka parkeringar och grönytor i förhållande 
till omgivande mark.   

Fördröjningen av skyfall regleras i plankartan med bestämmelserna fördröjning1 

(på allmän plats torg) och b3 (på kvarterstorget). Bestämmelserna anger ingen exakt 
volym på respektive plats, men total volym som behöver fördröjas inom 
planområdet finns med som upplysning bland planbestämmelserna. 
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Uppvärmning 
Byggherren har som ambition att ha ett uppvärmningssystem med bergvärme 
kombinerat med solcellsanläggning på tak. Kraftringen har fjärrvärmeledning i 
närområdet och möjligheterna att koppla upp sig på nätet är goda. 

El 
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt nät, men en ny nätstation måste tillföras 
för att tillgodose den nya bebyggelsens behov samt för att ta höjd för framtida 
laddningsmöjligheter för elbilar.  

Nätstationen ska anläggas i e-område, med minsta måttet 8x8 meter, i södra delen 
av nya nord/sydliga kvarterstorget och säkerställs med E1 i plankartan. Förslaget är 
att nätstationen ligger vid parkeringsplatserna minst 5 meter från fasad.  

Renhållning 
Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering och det ska 
ske på kvartersmark. Inom planområdet finns det goda möjligheter att ha 
underjordisk avfallshantering med upphämtning i kvarterstorget. Kommunen gör 
bedömningen att tekniska installationer för hantering av avfall kan byggas under 
allmän platsmark gångväg, i likhet med andra tekniska installationer.  

Avfallet kan också hanteras i miljörum i bottenvåningar på strategiska ställen. 
Fastighetsägaren ansvarar för och beslutar system för avfall och källsortering, det 
regleras inte i detaljplanen.  
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PLANBESTÄMMELSER   

Nedan listas detaljplanens samtliga planbestämmelser. 
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KONSEKVENSER  
 
MILJÖKONSEKVENSER 

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 
Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 
§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 
inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE 

Hela planområdet omfattas av Riksintresset för Kulturmiljövården (M 182), se 
rubrik Riksintresse ovan.  

Enligt översiktsplanen för Eslöv 2035 är ”Kulturmiljön i Eslövs stad är i högsta 
grad en levande miljö och däri ligger också en del av dess värde. Det är därför av 
stort vikt att välkomna varje generations tillägg till staden för att skapa ett 
kulturhistoriskt tidsdjup, läsbarhet och nya värden.”  

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas 
av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med 
bostäder samt lokaler för verksamheter och med gårdsbyggnader i det inre. 
Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens 
höjder varierar mellan en till åtta våningar och exploateringstalen på kvartersnivå 
varierar mellan ca 1,5 – 2,3. Husen som innehåller blandade funktioner såsom 
verksamheter och bostäder möter trottoarer med fasadliv vilket aktiverar 
gaturummet. Den lokala byggnadstraditionens fasader utgörs företrädesvis av rött 
och gult tegel och är ofta utförda med en sockelvåning med hög detaljeringsnivå.  

Planområdet ligger i ytterkanten av riksintresseområdet och gränsar både till 
kvarter med låg äldre bebyggelse och kvarter med relativt nya och höga byggnader. 
Kvarteret ligger i en korsning mellan Västergatan och Västerlånggatan, två viktiga 
infartsvägar till Eslöv. Planområdet är en slags entré till centrala Eslöv och 
riksintresseområdet. Många rör sig längs infartsgatorna och flödet av människor 
ger planområdet en särskild roll och centrumläge. Detta ger tomten specifika 
förutsättningar för sin utveckling och bebyggelse i förhållande till riksintresset för 
kulturmiljö. 
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En central ambition med planförslaget är att pröva en modern tolkning av 
stenstadsbebyggelse i samspel med platsens specifika förutsättningar. 
Detaljplaneförslaget har inspirerats av hur den centrala stenstaden är uppbyggd. 
Den inspirationen sammanfattas under följande rubriker: 

Relationen till stadsplanen från år 1913 
Stadsplanen från år 1913 genomfördes aldrig för kvarteret Stenbocken. I 
stadsplanen föreslogs att kvarteret skulle delas av en gata som aldrig kom att 
byggas. Kvarteret har därför blivit större än den ursprungliga planidén. Genom att 
anlägga ett kvarterstorg som ger en passage genom planområdet skapas ungefär de 
kvartersmått som fanns i den ursprungliga stadsplanen och kvarteren får storlekar 
som påminner om den centrala stenstadens kvartersindelning. Med denna 
uppbyggnad blir bebyggelseförslaget ett nutida tillägg till den historiska 
stadsplanen och en del av den successivt framvuxna rutnätsplanen. 

Relationen till gaturummet och de historiska spåren av vägsträckningar 
Befintlig bebyggelse inom planområdet drar sig tillbaka från gatan och parkeringen 
saknar helt relation till gaturummet. Detta förhållningssätt bidrar till att denna 
sträcka på Västergatan och Västerlånggatan har en svag koppling till de historiska 
spåren av vägsträckningar på platsen. Planförslaget stärker gaturummet genom 
bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där fasader ligger i liv mot 
omgivande gator, vilket är karaktäristiskt för stenstadsbebyggelsen. Genom denna 
bebyggelseprincip stärks tydligheten i gaturummet och därmed även de historiska 
spåren av vägsträckningar som Västergatan och Västerlånggatan är en del av. 

Blandade funktioner 
Dagens användning inom kvarteret Stenbocken består uteslutande av en 
användning, verksamheter, och de vänder sig in mot parkering eller har entréer som 
är indragna från omgivande gator. Det är ett centralt kvarter utan stadsbebyggelse. 
Till skillnad från dagens användning innehåller planförslaget stadsbebyggelse med 
en blandning av användningar. Det innehåller bostäder och har centrumverksamhet 
framför allt i delar av bottenvåningarna. Centrumverksamheten kan vara handel, 
kontor, samlingslokaler och andra verksamheter. Den ökade flexibiliteten innebär 
att den tillkommande bebyggelsen väl samspelar med den befintliga stenstadens 
uppbyggnad och kan ses som en ny årsring av den centrala staden.  

Byggnadshöjd  
Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens 
höjder varierar mellan en till åtta våningar. Planförslaget varierar i byggnadshöjd i 
samma skala som befintlig bebyggelse, mellan två och åtta våningar. Däremot 
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skiljer sig planförslaget från de äldre stenstadskvarteren genom en större 
höjdvariation inom kvarteren. 

Efter samrådet bearbetades planförslaget utifrån inkomna synpunkter för att bättre 
samspela med höjdskalan i Eslövs stenstad.  

Inom fastigheten Stenbocken 15 sänktes då bebyggelsen generellt med ett 
våningsplan, en volym lämnades oförändrad och en sänktes med två våningar. 
Huset längst i väster längs Västergatan sänktes två våningar för att markera en 
skarp övergång från bebyggelsen på kvarteret Valpen. Kvarteret Valpens 
sjuvåningsbyggnader med entréer vända bort från gatan är byggda efter en annan 
logik än stenstadens.  

I kvarterets mitt sänktes den högsta volymen till åtta våningar. Inom fastigheten 
Stenbocken 14 sänktes bebyggelse, i väster och i norr, med en till två våningar. 
Bebyggelsens höjder regleras genom högsta tillåtna byggnadshöjd. 

 

Diagram över bebyggelsehöjder och fasadindelning I kvarteren I centrala Eslöv 

Stadsrytm och entréer 
I den befintliga stenstaden ligger entréer till verksamheter och bostäder tätt vilket 
ger en rytm och stadsmässig karaktär i gaturummet. Föreslagen bebyggelse 
organiseras runt trapphus med genomgående entréer som nås från både gård och 
gator. Huvudentréer ska vändas ut mot omgivande gator och torg och ska finnas 
med maximalt 30 meters mellanrum, detta regleras genom 
utformningsbestämmelse. En normal fasadlängd för ett trapphus och tillhörande 
lägenheter är 20-30 meter. Det innebär att kvarterens bostadshus kommer att få en 
indelning i längd som motsvarar den traditionella staden. Ett planförslag med 
många entréer ut mot omgivande gator bidrar till både stadsbild och stadsliv som 
harmonierar med de stadsmässiga centrala delarna i Eslöv. 

Hörnfastigheterna längs Västergatan har sedan samrådet justerats till 24 meters 
längd och får i stället för en indelning i tre hus en indelning till fyra hus med egna 
entréer och trapphus. Detta för att bättre samspela med arkitekturen, 
fastighetsindelningen och rytmen längs Västergatan. 
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Diagram över entréer och portar I centrala Eslöv samt Stenbocken 

Tydliga fram- och baksidor  
Planförslaget bygger på kvarterstadens tydliga rumslighet och väl synliga gränser 
mellan det privata och det offentliga – en offentlig framsida samt en privat baksida 
med bostadsgårdar. På insidan av kvarteren föreslås punkthus och radhus som en 
referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som återfinns i de äldre kvarteren i 
de centrala delarna av stenstaden. 

Detaljerad sockelvåning och takfot  
I den traditionella stenstaden är sockelvåningar och takfot ofta väl gestaltade med 
en hög detaljeringsnivå. Bebyggelseförslaget följer detta ideal och 
utformningsbestämmelse säkerställer att särskild vikt ska läggas vid utformning av 
bottenvåning och takfot mot omgivande gator och torg.  

Rik tegelarkitektur 
Planförslaget tar fasta på den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis 
rött och gult tegel. För att återspegla Eslövs rika tegelarkitektur planeras fasader 
mot gator och torg utföras i tegel. Det säkerställs med planbestämmelse. 

679 ( 1317 )



KS 2017.0479 den 11 oktober 2021 
 

 

42 
 
 

 

 
Diagram över materialitet och kulturmiljö I centrala Eslöv samt Stenbocken 

Sockelhöjd  
Planförslaget kräver att bostäder mot gator har en hög sockel (0,4-1,2 meter över 
angränsande mark), vilket gör att man kan bo på första våningen utan att behöva 
dra för gardinerna för att hindra insyn och att livet i de lägenheterna således kan 
bidra till livet på gatorna. Den extra sockelhöjden gör också att lokaler och 
bostadsentréer, som har golvet i jämnhöjd med marken utanför, får extra hög 
takhöjd och blir mer framträdande. Sockeln är en detalj i planförslaget, men är 
viktig eftersom den gör bebyggelsen stadsmässig och lik de centrala kvarteren. Det 
är också viktigt att sockeln inte blir för hög för då hamnar fönster så högt att 
fasaden i ögonhöjd får karaktären av en mur. Att så inte blir fallet säkerställs 
genom en högsta höjd på 1,2 meter för sockeln.  

Västergatan och gathusen 
Längs Västergatan finns en rad gathus, se rubrik Kulturhistoriska byggnader och 
miljöer, som utgör en del av Eslövs äldsta bebyggelse och är en värdefull 
kulturhistorisk miljö. Den miljön är i direkt anslutning till planområdet. 
Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala 
stenstadskvarteren som ska vara grunden för utvecklingen på platsen och inte den 
småskaliga gathusbebyggelsen. Det är ett angreppssätt som speglar hur städer 
historiskt utvecklas när de växer och marken blir dyrare.  Det kommer att bli en 
kontrast mellan nytt och gammalt samt mellan stort och litet. Planförslaget är norr 
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om de låga gathusen och skuggning utgör inte ett problem. På Stenbocken 14 och 
15 har det stått liknande gathus som de längs Västergatan, men de revs 1972. 

Planförslagets stadsbebyggelse skapar förutsättningar för att omvandla Västergatan 
från en gata med karaktären av en infartsväg, till en stadsgata på sträckningen söder 
om Stenbocken 14 och 15. Stadsgator har intimare karaktär än infartsvägar, vilket 
sannolikt skulle ge gathusen längs Västergatan ett bättre sammanhang än idag och 
skulle bidra till att upplevelsen av riksintresseområdet förstärks. Dock finns inga 
beslut om att bygga om Västergatan till en stadsgata på sträckningen och 
detaljplanens förverkligande innebär inte att gatan behöver göras om. 

Kommunens sammanvägda bedömning 
Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala 
stenstadskvarteren tillsammans med de specifika förutsättningarna på platsen och 
dess läge i riksintresseområdet som ska vara grunden för utvecklingen på platsen. 
Det är ett angreppssätt som speglar hur städer historiskt utvecklas.  

Sammantaget menar kommunen att planförslaget hanterar riksintresset på ett 
fullgott sätt genom att planförslaget baseras på många delar som är lånade från 
stenstadens traditionella uppbyggnad. Kommunen bedömer att om planförslaget 
genomförs så kommer riksintresset att stärkas jämfört med dagens situation. 
Planförslaget relaterar till riksintresset på många sätt medan dagens situation, 
parkering och handelsbyggnad, inte förhåller sig till riksintresset. 

 
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 

Luftkvalité 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen bedöms inte ge en så 
betydande ökning av trafik. 

Vattenkvalité  
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 
Planområdet ligger, enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta, inom 
avrinningsområdet för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464), 
dock avleds vatten inom denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket 
och vidare till Krondammen för att slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa 
(WA65855704). Saxån: Välabäcken-källa har ekologisk status måttlig och kemisk 
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status ej god. Som förklaring till status anges framför allt förekomsten av 
näringsämnen och urban markanvändning som diffus föroreningskälla. 

Planområdet sammanfaller också med avrinningsområde för 
grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724) som har god kvantitativ 
och kemisk status. 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.  

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten. 

DAGVATTEN  

En dagvattenutredning har tagits fram och föreslagen lösning beskrivs under 
planförslag. Dagvattnet inom planområdet kommer att fördröjas inom 
kvartersmark, vilket säkerställs genom planbestämmelser.  

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL 

Planområdet kommer även efter exploatering att rymma lika stora volymer vid 
skyfall som idag, det säkerställs i plankartan.  

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 

Då planområdet idag är hårdgjort i stor utsträckning och används för 
storhandelsändamål och parkering bedöms planförslaget ha en positiv effekt på den 
biologiska mångfalden. Bedömningen grundar sig på att innergårdarna ska utföras 
med planteringsbart bjälklag som möjliggör för växtlighet samt gemensam lek- och 
umgängesytor. I planförslaget säkerställs planteringen på gårdarna genom 
planbestämmelser.  

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE  

Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. Samtliga 
trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås därför att ersättas 
med nya träd. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av alléträden med 
följande villkor: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. 
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut. 
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan. 
 

I planförslaget säkerställs att trädrader återplanteras genom planbestämmelse.  
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MARKRADON 

Marken inom planområdet klassas enligt aktuella riktvärden som 
normalradonmark. För byggande på normalradonmark krävs radonskyddande 
åtgärder vilket säkerställs med planbestämmelse i plankartan. 

MARKFÖRORENINGAR 

Miljötekniska markundersökningar har genomförts. Då markföroreningar påträffats 
på fastigheten får startbesked för byggnad inte ges för ändrad markanvändning 
förrän markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom sanering av 
förorenad mark. Det säkerställs med planbestämmelse.  

Halterna är vanligt förekommande i fyllning i tätbebyggda områden. De påvisade 
halterna medför ingen risk för människors hälsa vid nuvarande markanvändning, 
motsvarande mindre känslig markanvändning. Inga förhöjda föroreningshalter har 
påvisats i naturligt avsatt jord. Urschaktad fyllning behöver hanteras som avfall 
med halter över känslig markanvändning men under mindre känslig 
markanvändning.  

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 

Att utvidga centrum i Eslöv och förtäta med nya bostäder på kollektivtrafiknära 
lägen är god markhushållning. På så vis kan natur- och jordbruksmark i andra delar 
av kommunen sparas. 

STADSBILD 

Planförslaget innebär att stadsbilden kommer att förändras. En låg byggnad och 
asfalterad markparkering ersätts av täta stadskvarter. Den nya bebyggelsen hämtar 
inspiration från stadsbilden i centrala Eslöv och varierar i höjd, mellan två till åtta 
våningar, för att skapa variation, utblickar och ansluta till byggnaderna i det direkta 
närområdet. För mer information se under rubrik Påverkan på riksintresse. 

ARKEOLOGI 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. I det fall fornlämningar 
påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ 
kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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SOLFÖRHÅLLANDEN 

Solljus 
Den föreslagna bebyggelsen kommer delvis att påverka ljusinstrålningen på 
kvarteren i väster (kvarteret Valpen) och i norr (kvarteret Sebran). Solstudier har 
gjorts och analyser av dem har legat till grund för hur bebyggelsen har placerats.  

Gentemot kvarteret Valpen i väster är kvarteret öppet i sin form samt något lägre 
än i övriga delar, 3-5 våningar, för att begränsa skuggbildningen. Det är 11-15 
meter mellan fasaderna på kvarteret Valpen och kvarteret Stenbocken och det är 
byggnader på 60 % av sträckan längs kvarteret Stenbockens gräns mot kvarteret 
Valpen, och resterande del utgörs av öppna gårdar. Valpen har de flesta balkonger 
(60 av 64) och uteplatser (alla utom en) vända åt andra håll. Den föreslagna 
bebyggelsen på kvarteret Stenbocken kommer att skymma morgonsolen för delar 
av byggnaderna på kvarteret Valpen, men bedömningen är att de anpassningar som 
är gjorda är tillräckliga och att påverkan på solljuset är rimlig med tanke på det 
centrala läget i Eslöv.  

Studierna visar att den nya bebyggelsen har viss påverkar på kvarteret Sebran vid 
vårdagjämning. Vid sommarsolstånd påverkas inte kvarteret Sebran alls av den nya 
bebyggelsen.  

  
Analys skuggtimmar kl. 9:00-17:00, 20:e mars vårdagjämning, framtagen av exploatören. 

Solstudierna visar att de nya bostadsgårdarna blir skuggiga stora delar av dagen. 
Gemensamma uteplatser har i förslaget placerats på de lägen där solförhållandena 
är som mest gynnsamma. Bebyggelsen i planförslaget har också gemensamma 
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uteplatser på taken med mycket goda solljusförhållanden som kompletterar 
bostadsgårdarna. 

Dagsljus 
Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR) och 
kontrolleras framför allt i bygglovsskedet. Dagsljusförhållandena har studerats 
övergripande i planarbetet (PM Dagsljus, 2021-09-20) och bedömningen har gjorts 
att det går att klara dagsljuskraven inom den föreslagna bebyggelsen. I vissa lägen 
med svåra dagsljusförhållanden behöver dagsljuset och planlösningar studeras noga 
inför bygglov. Planen medger även centrumändamål vilket kan vara en lösning i 
lägen som har svåra dagsljusförhållanden. 

TRAFIK 

En trafik och parkeringsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-02-02). Den 
visar att trafikalstringen från området beräknas öka vid ett genomförande av 
planförslaget och bedöms ligga inom spannet 1050–1250 fordon per dygn. All 
trafik är dock inte ny eftersom befintliga verksamheter alstrar ett trafikflöde redan i 
dagsläget, vilket leds ut mot Repslagaregatan norr om kvarteret.  

Trafikutredningen visar att befintlig gatustruktur har kapacitet att hantera framtida 
trafik och att ett nytt kvarterstorg kan kopplas på mot Västergatan och 
Repslagaregatan. 

Trafikutredningen föreslår även att befintliga gator omgestaltas och byggs om för 
att ge bättre tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Kommunen har visioner 
om att på lång sikt bygga om gatorna runtom kvarteret Stenbocken. Detta ligger 
dock inte inom ramen för planarbetet.  

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Befintlig dagvattenledning behöver flyttas för att detaljplaneförslaget ska kunna 
realiseras. Det bekostas av exploatör/fastighetsägare.  

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller 
En bullerutredning har tagits fram (Buller utredning kvarteret Stenbocken, 
SWECO, 2021-04-12). Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen 
för planområdet år 2040 i full utbyggnad. Utredningen tar hänsyn till buller från 
väg och närliggande järnvägsspår. 
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Bedömningsgrunder och riktvärden 
Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse  
före-/efter den 1 juli 2017, gäller riktvärdena nedan för trafikbuller vid 
bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och 
innehåller därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då 
inomhusmiljön regleras av Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden 
som ska gälla vid detaljplanering.  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)  

 45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR) 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids 
bör:  

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida 
där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.  

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal 
ljudnivå 70 dBA ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10 
dB fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Den primära uteplatsen ska 
klara gällande riktlinjer för buller, denna uteplats kan vara en balkong eller en 
gemensam uteplats som är tillgänglig för alla lägenhetsinnehavare. Om varje 
lägenhet har tillgång till en primär uteplats som innehåller riktvärden för buller 
tillåts sekundära uteplatser där riktvärden överskrids.  
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Beräkningar 

 

Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer. 

Beräkningsresultaten visar att riktvärdena klaras för de norra delarna av kvarter 14 
och 15. I de södra delarna av kvarteren överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent 
ljudnivå för fasader som vetter mot Västergatan och Västerlånggatan. För bostäder 
som har över 60 dBA vid fasad ska principen om dämpad sida tillämpas. Det 
innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild lägenhet ska vara 
vända mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida klaras för fasader som vetter 
mot innergård.  

Vid samtliga fasader som vetter mot en gata överskrids riktvärdet för uteplats. 
Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter mot innergården samt 
på samtliga innergårdar. Uteplatser kan därmed anläggas på fasader som vetter mot 
innergård och gemensamma uteplatser kan anläggas i markplan på samtliga gårdar. 

 

Kvarter 15
Kvarter 14
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Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer. 

 

Lägenheternas disposition kommer att fastställas i 
bygglovsskedet. Till vänster är ett exempel på hur 
en hörnlägenhet kan utformas med hälften av 
bostadsrummen vända mot dämpad sida.  
 

 

 

 

 

 

Exempel på utformning av en hörnlägenhet.  

 

Kvarter 15, södra delen

Kvarter 14, norra delen

Kvarter 15, norra delen

Kvarter 14, södra delen
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Risk 
Risker bör identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys för nyexploatering 
inom 150 meter från järnväg. Då planområdet ligger cirka 300 meter från 
Stambanan och Marieholmsbanan har bedömningen gjorts att ingen riskutredning 
krävs.  

SOCIALA KONSEKVENSER 

God bebyggd miljö 
Ett genomförande av planförslaget innebär att en centralt belägen plats, som idag 
tillhandahåller storhandel och parkering blir bebyggd med kvartersstad som 
innehåller både bostäder och verksamheter. Eslövs centrum utvidgas med en ny 
årsring och kommunen får ett tillskott av cirka 260 bostäder samt verksamheter i 
ett stationsnära läge. Föreslagen bebyggelse ska ha en tydlig relation till omgivande 
gator och stråk samt erbjuda möjliga verksamhetsetableringar i strategiska lägen.   

Rekreativ miljö 
Inom planområdet finns idag möjlighet till aktivitet inomhus i form av gym och 
padelbanor. Planförslaget har användningen centrum för alla kvarter. Det innebär 
en möjlighet för många olika verksamheter, bland annat träningslokaler. Genom att 
tillföra bostadsgårdar med växtlighet och lek- och umgängesplatser ökar områdets 
rekreativa värden utomhus.   

Befolkning och service 
Detaljplanen möjliggör för att tillföra området cirka 260 nya bostäder samt 
möjlighet till centrumverksamhet och service. På så sätt stärks Eslövs innerstad till 
följd av en ökad befolkning och en bebyggelsestruktur som ger sammanhängande 
urbana stråk. Besöksunderlaget för befintlig handel stärks av fler invånare. 

I dagsläget är förskoleplatserna i Eslöv i balans med efterfrågan och det finns viss 
brist på platser i grundskolan. Kommunen planerar att bygga ut Norrevångsskolan 
för att hantera bristen och kommande elevökning i närområdet. 
Förskoleverksamheten i Eslövs planeras få ökad kapacitet för att möta ett ökat 
behov till följd av fler boende med barn i området. Kommunen bedömer att 
tillkommande behov med anledning av planförslaget ryms inom planeringen för 
skolor och förskolor. 

Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling och planförslaget har 
analyserats ur ett barnperspektiv.  
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Planförslaget innebär tätt bebyggda stadskvarter och solljusstudierna visar att flera 
gårdar blir skuggiga. För att säkerställa bostadsgårdar med vistelsekvaliteter finns 
planbestämmelser som reglerar utformning och markens anordning av gårdarna. De 
reglerar att bostadsgårdar ska finnas, att det blir grönska och träd på gårdarna och 
att lekplats ska finnas på varje gård. Kvartersgränderna ger bilfria lekmiljöer i 
närmiljön. Planförslaget innehåller även takterrasser på alla byggnader som 
kompletterar gårdsmiljöerna och ger värdefulla utemiljöer med sol och utsikt för de 
boende.  

Planförslaget möjliggör för fler boende och därmed fler barn i området. Detta ger 
ett ökat behov av lekplatser och grönområden i närområdet då friytor, gårds- och 
lekmiljöer för barn är begränsade inom planförslaget. Inom 250 meter finns en 
grönyta och två lekplatser. 

Tillgänglighet 
Vid framtagning av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 
och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses prövas i samband med 
byggnads- och markprojekteringen vid kommande bygglovsprövning. 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Besöksparkering och parkering för rörelsehindrade ska ske på kvartersmark vilket 
är på kvarterstorget (C2) och i parkeringsgaragen. Parkeringsgarage ska vara 
tillgängliga för rullstolsburna, både dit och därifrån. 

Angöring för utryckningsfordon, färdtjänst och dylikt tillåtas i gränden i öst-västlig 
riktning.  

Avfallshantering ska utformas tillgängliga, så även förrådsutrymmen 
(lägenhetsförråd, barnvagnsförråd, rullstolsförråd) samt postboxar. 

Säkerhet och trygghet 
Planförslaget syftar till att skapa ny stadsbebyggelse, förbättra infrastrukturen i 
anslutning till gång- och cykelbanor samt stärka omgivande stråk med tydliga 
entréer och lokaler för verksamheter i bottenvåningar. Planförslaget möjliggör även 
för fler boende i området och därmed en större dygnet-runt befolkning, vilket ger 
förutsättningar för en ökad upplevd trygghet i området. 
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GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för Stenbocken 14 och 
15 vinner laga kraft upphävs i dag gällande plan.  

Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 

Huvudmannaskap 
Eslövs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. 

Tillståndsprövning och dispenser 
Inom planområdet finns ett antal biotopskyddade träd. Träden omfattas av 
biotopskydd avseende allé och ligger i förgårdsmark längs med Repslagaregatan. 
Då genomförande kräver fällning av träden har fastighetsägarna ansökt om dispens 
för fällning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av 
alléträden med följande villkor: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. 
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut. 
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan. 

 
Tidplan 
Tidplanen är att detaljplanen är beräknad att kunna antas av kommunfullmäktige 
under det fjärde kvartalet 2021. 

Planområdet kommer att byggas ut i två etapper. Den första etappen innebär en 
nybyggnation av två stadskvarter (Stenbocken 15 och sydvästra hörnet av 
Stenbocken 14), då ligger handelsområdet (Stenbocken 14) kvar. I en andra etapp 
bebyggs resterande del av Stenbocken 14 med två kvarter. Det beräknas dock dröja 
ca 10 år, då de nuvarande hyresgästernas kontrakt löper ut.  
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Ansvarsfördelning 
Eslövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Allmän plats som 
ansluter till och är en förutsättning för privata intressen bekostas av exploatören. 
Utbyggnad inom kvartersmark bekostas och utförs av respektive 
fastighetsägare/exploatör. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga 
tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas.  

Inom detaljplaneområdet finns en dagvattenledning som kommer att behöva flyttas. 
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar flytt. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Brandvattenförsörjning bedöms som god då det finns brandposter i 
tillfredsställande omfattning i gatunätet runt fastigheten.  

Området ligger inom normal insatstid (10 min). 

Tillträde för räddningstjänstens fordon har utretts i samråd med räddningstjänsten 
under planens granskningsskede. 

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband 
med bygglovsansökan. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi  
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherrarna 
bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande. Planavgiften tas ut i detaljplaneskedet. Det ska 
således inte tas ut någon planavgift i bygglovsskedet. 

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan 
detaljplanen antas. Kostnader för de allmänna anläggningarna, erforderlig 
fastighetsbildning etcetera som behövs för planens genomförande regleras i 
exploateringsavtalet.  

Även flytt av dagvattenledning regleras i exploateringsavtalet. 
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar flytt av dagvattenledning. Här 
regleras att projektering, materialval och utförande ska granskas och godkännas av 
VA SYD. Efter utförd ledningsomläggning ska en övertagningsbesiktning 
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genomföras, då VA SYD tar över ledningen. Vid övertagning ska filmning, 
eventuellt provningsprotokoll och relationshandlingar överlämnas till VA SYD. 

Andra avtal 
Innan nätstation och nya matarkablar uppförs i området ska servitutsavtal för dessa 
tecknas med markägarna och Kraftringen. I servitutet kan det även behöva regleras 
rätten till tillfart till E-området. 

Även vad det gäller eventuell fiberdragning inom de allmänna utrymmena på 
kvartersmarken önskar Kraftringen teckna servitutsavtal innan ledningarna anläggs.  

Ett separat genomförandeavtal gällande el- och fiberförsörjning till området har 
upprättats mellan Kraftringen och exploatören. 

Exploatering 
Följande kostnader kan delvis komma att belasta kommunen: 

 Drift av allmän plats torg och gångbana 
 

Fördelning av kostnaderna kommer fastställas i exploateringsavtalet. 

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms enligt reglerna i 
expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 

Fastighetsbildningsåtgärder 
Markområden som läggs ut som allmän plats (torg och gångväg) ska överföras till 
kommunalägd intilliggande fastighet. Kvartersmark ska avstyckas eller justeras 
genom fastighetsreglering till lämpliga fastigheter. Avstyckning och 
fastighetsreglering prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen 
(1970:988). Om mer än två fastigheter ska finnas inom kvartersmarken krävs dock 
nybildande av fastighet. 

Avstyckning 
Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra egna fastigheter. 

Fastighetsreglering 
Fastighetsregleringar, marköverföringar, som ska utföras för ett genomförande av 
detaljplanen redovisas i karta nedan. 
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Kartan visar vilka delar 
(markerade i gult) av 
fastigheterna Stenbocken 14 
och 15 som övergår i 
kommunal ägo.  

 

Fastighetsgränserna kommer att justeras och fastställas i genomförandefasen. 
Bilden ovan visar föreslagen fastighetsindelning med kvarteret Stenbocken 14 i 
öster och Stenbocken 15 i väster. Nuvarande fastighetsgräns mellan kvarteren är 
markerad med röd linje.  

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan är planlagd som allmän plats 
utan att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är 
skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14 
kap. 14 § PBL). 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggning ska bildas för del av kvartersmarken som är märkt C2 i 
plankartan. Den är tänkt som ett kvarterstorg, med tillfartsytor samt med 
besöksparkering till handel och verksamheter inom planområdets östra sida. 
Området kommer även att hantera fördröjning av dagvatten och skyfall, vilka är 
sådana funktioner som fastighetsägarna inom planområdet gemensamt behöver lösa 
vid ett genomförande av planen. Även tillfartsytor är gemensamma behov. 
Gemensamhetsanläggningar för tillfartsytor och för anläggningar för fördröjning av 
dagvatten och skyfall prövas i lantmäteriförrättning enlighet med anläggningslagen 
(1973:1149). Parkeringsytor inom ifrågavarande markområde är inte avsedda för 
ett gemensamt behov (för de västra och östra delarna av planområdet) och ska inte 
bli föremål för gemensamhetsanläggning. 

Ledningsåtgärder 
Vid behov ansöker ledningsägaren om erforderliga ledningsrätter/ servitut för de 
allmänna ledningarna fram till gränsen för respektive fastighet.  
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Flytt av ledningar som krävs för att möjliggöra exploateringen bekostas av 
exploatör/fastighetsägare.  

Ansökan om fastighetsbildning 

Det ankommer på berörda fastighetsägare, både privata och kommunala, att hos 
Lantmäterimyndigheten ansöka om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder samt 
inrättande av gemensamhetsanläggning. Därutöver ska respektive ledningsägare 
ansöka om ledningsrätt. 

Servitut 
Avtalsnyttjanderätt för gångväg finns inom planområdet. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

 

Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen 
 

 

Katarina Borgstrand Mikael Vallberg Hilda Hallén 
Emelie Edström 

Avdelningschef Planchef  Planarkitekt 
Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Radar 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Minst 10 % av BTA inom användningsområdet ska vara bostäder

B

1

CentrumC

Centrum. Minst 50% av bottenvånings fasadlängd mot allmän plats

ska innehålla centrumverksamhet

C

1

Torg

C

2

NätstationE

1

Teknisk anläggning för dagvatten

E

2

Parkering helt eller delvis under mark(P)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

fördröjning

1

Skyfallsmagasin och teknisk lösning för fördröjning av skyfall ska

uppföras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Takvinkeln på byggnader får vara mellan 0 och 30 grader,

undantaget växthus,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad undantaget balkonger,

skärmtak vid entréer och burspråk,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Gemensam gård ska anordnas inom hela egenskapsområdet,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

f

2

Gemensam takterrass för boende ska uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Tak ska utformas med minst 25 % planterad yta,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4
Bostadsentréer ska orienteras mot GATA, GÅNG, TORG eller C

2

,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Bostadsentréer ska vara genomgående så att trapphus kan nås från GATA, GÅNG, TORG, C

2

och från gård. Vid exempelvis loftgångslösningar, med få trapphus, ska minst en

genomgående entré eller port finnas per 20-30 meter

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasad ska utformas i huvudsak i tegel mot GATA, GÅNG, TORG eller C

2

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utöver angiven byggnadshöjd får ytterligare en våning, med en maximal nockhöjd om 3,5

meter, uppföras för komplementfunktioner, som exempelvis växthus och teknikutrymmen.

Våningen, undantaget trapphus, ska vara inskjuten minst 1 meter från fasadliv mot gata och

gård. Den inskjutna våningen får uppföras till en bruttoarea som max utgör 25% av

byggnadsarean. Den tillkommande bebyggelsen ska utformas så att den smälter in i

taklandskapet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Loftgång får inte uppföras mot GATA, GÅNG, TORG eller C

2

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkonger och burspråk mot GATA, GÅNG, TORG och C

2

 får placeras lägst 3,5 meter över

marknivå och skjuta ut högst 1,2 meter från fasadliv och får tillsammans finnas längs med

högst 1/3 av fasaden

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, GÅNG, TORG och C

2

 utan

egen entré ska per trapphusenhet utföras i genomsnitt minst 0,4 meter över angränsande

marknivå. Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA, GÅNG, TORG

och C

2

 får utföras högst 1,2 meter i genomsnitt över angränsande marknivå

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mot omgivande GATA, GÅNG, TORG, och C

2

 ska särskild vikt läggas vid utformning av

bottenvåning och takfot

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

.

Utförande

b

1

Dagvattenanläggning som rymmer minst 200 kubikmeter ska

uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Hiss ska uppföras till takterrass,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Marken får inte underbyggas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnader ska utföras med radonskyddad grundläggning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Minst 8 träd ska planteras,  4 kap. 10 §

n

2

Minst 4 träd ska planteras,  4 kap. 10 §

n

3

Minst 2 träd ska planteras,  4 kap. 10 §

n

4

Trädrad ska finnas mot gata,  4 kap. 10 §

n

5

Gård ska utformas med minst 50% planterad yta,  4 kap. 10 §

n

6

Minst 30% av den planterade ytan ska utformas så att

planteringsdjupet blir minst 80 cm,  4 kap. 10 §

n

7

Lekplats ska anordnas på gård,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

Marken som ansluter till allmän plats ska anpassas till den allmänna platsmarkens höjd och

utformas i samråd med kommunen,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Skyfallsmagasin och teknisk lösning för fördröjning av skyfall ska

uppföras,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är högre än 60 dBA ska minst hälften av

bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. För små bostäder med boarea max 35 m2

gäller i stället krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot ljuddämpad sida

om ekvivalent ljudnivån vid bostadens fasad är högre än 65 dBA. Fasad mot ljuddämpad sida

ska ha ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid högst 70 dBA. Om

bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked för byggnad får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet för

bebyggande har säkerställts genom sanering av förorenad mark,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för dagvatten- och

skyfallshantering,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar

Träd ska placeras utan konflikt till befintliga eller kommande ledningar i gaturummet i samråd

med ledningsägare.

Inom planområdet ska minst 175 kubikmeter skyfall fördröjas inom område med bestämmelse

fördröjning

1

 och m

1

Skärmtak eller carport

Garage eller uthus, fasad respektive takfot

Bostad, fasad respektive takfot

Transformatorbyggnad

Offentlig byggnad, indistri, verksamhet eller ekonomibyggnad, fasad respektive takfot

Slänt

Teckenförklaring

Gränspunkt

Användnings- eller kvartersgräns

Föreslagen fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Kommungräns

Egenskapsgräns

Hänvisningslinje

Sammanfallande användnings- och traktgräns

Traktgräns

Höjdkurva 1 m

Ledningsstolpe

Belysningsstolpe

Belysningspunkt

Elledning, Skåp

Elledning, Högspänning

Barr- och blandskog

Begravningsplats

Källa

Kärr

Lövskog

Strömpil, stor

Vattenyta

Äng

Åker

Barrträd

Buske, Barr

Buske, Löv

Lövträd

Alléträd

Strandlinje

Ägoslagsgräns

Bassäng

Dikeskant

Dikesmitt

Gång- och cykelbana

Körbana

Kantsten

Stig

Sämre bilväg

Beläggning

Övrigt

Räl

Servitutsgräns

Ledningsrättsgräns

Gemensamhetsanläggning

Rättighetsgräns

Fiskegräns
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INLEDNING 
Kvarteret Stenbocken i Eslöv är i dagsläget bebyggt med en COOP-butik på östra 
halvan och har en större markparkering på den västra halvan. Fastighetsägarna 
önskar att gemensamt utveckla fastigheten. Målet är att det centralt belägna 
kvarteret ska bli en ny attraktiv del av Eslövs centrum genom en ny 
kvartersstruktur och förtätning med en stor andel bostäder tillsammans med 
lokaler för handel och service. 

BAKGRUND 
Scanbygg och Byggsystem Öresund har för avsikt att utveckla och bebygga kvarteret 
Stenbocken i centrala Eslöv med nya bostäder. De har tillsammans med Johan Sundberg 
arkitektur och Martin Martinsson Architecture tagit fram ett förslag till ny 
bebyggelsestruktur som underlag till kommunens arbete med en ny detaljplan för 
kvarteret. 

UPPDRAGETS SYFTE OCH INNEHÅLL 
Denna trafik- och parkeringsutredning har tagits fram som underlag och stöd till 
fastighetsägarna och arkitekterna som planerar att utveckla kvarteret Stenbocken i 
Eslöv. Merparten av uppdraget har skett i form av dialog och rådgivning under 
processen, en dialog och ett arbete som resulterat i det förslag som ligger till grund för 
denna utredning och sammanställning. 
 
Trafikutredningen redovisar kortfattat befintliga förutsättningar. Fokus i utredningen har 
lagts på en beräkning av områdets framtida trafikalstring för två olika scenarier, 
antaganden kring trafikens fördelning i gatunätet samt bedömning kring huruvida 
föreslagna korsningspunkter kan fungera på kort och lång sikt. Detta för att kunna 
bedöma eventuella risker och konflikter utmed det övergripande stråket Västergatan 
genom Eslövs centrala delar.  
 
En beräkning av kvarterets framtida cykel- och bilplatsbehov har beräknats utifrån 
kommunens gällande parkeringsnormer för två utbyggnadsetapper. Utifrån dessa 
beräkningar har förslag och idéer kring hur detta behov kan hanteras utarbetas i samråd 
med beställare och arkitekt.  
 
Resultatet av utredningen summeras i form av förslag och rekommendationer för det 
fortsatta arbetet. 
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BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Kvarteret Stenbocken är beläget norr om Västergatan och väster om 
Västerlånggatan på ett kort avstånd från Stora Torg i centrala Eslöv.  

 

Figur 1 Kvarteret Stenbockens läge i staden. 

Förutsättningarna att arbeta och bo inom kvarteret utan bil är hög med hänsyn till 
närheten till centrum, befintligt utbud av handel och service i närområdet samt närheten 
till hållplatser för stadsbuss, regionbuss samt tåg för regionala resor. Det ger goda 
möjligheter att genom förtätning skapa en effektiv och långsiktigt hållbar 
bebyggelsestruktur. 

  

Kv 
Stenbocken 

Stora 
Torg 

Eslöv C 
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OMRÅDETS LÄGE I STADEN 
Området är beläget i direkt anslutning till Eslövs centrum och på 10 minuters 
gångavstånd eller 4 minuters cykelavstånd till Eslövs station (800 meter). I de centrala 
delarna av Eslöv finns ett relativ stort utbud av butiker, restauranger och service. Inom 
kvarteret finns en befintlig livsmedelsbutik. 
 

 

Figur 2 Målpunkter i centrala Eslöv, i närheten av Kvarter Stenbocken 

ÖVERGRIPANDE GATUSTRUKTUR 
Västergatan och Västerlånggatan är huvudgator och ingår i det övergripande gatunätet i 
Eslöv. Västergatan går i väst/östlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. Gatan 
fortsätter västerut som Trollenäsvägen och ansluter ut väg 17 norr om Eslöv. 
Västergatan övergår till Östergatan/Ringsjövägen öster om järnvägen och ansluter ut till 
väg 17/väg 113 öster om tätorten. Längs Västergatan går ett viktigt cykelstråk för 
cyklande in mot centrum och stationen.  
 
Västerlånggatan går i nord/sydlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. I söder 
ansluter gatan till Solvägen/Trehäradsvägen och vid Föreningstorget byter gatan namn 
till Smålandsvägen och ansluter till väg 17 och väg 113 norr om tätorten. 
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Figur 3 Huvudgatunätet i Eslöv 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Västerlånggatan trafikeras av busslinje 2 norr om korsningen med Västergatan som har 
ett hållplatsläge, Repslagaregatan, på västra sidan av gatan vid kv Stenbocken. 
Hållplatsen är försedd med väderskydd. Längs Västergatan, väster om korsningen, går 
busslinje 1 och hållplatsen Palmgatan ligger i höjd med Coops parkering. Väderskydd 
finns på Västergatans norra sida medan det saknas på den södra sidan. Båda 
busslinjerna trafikerar Västergatan öster om korsningen med Västerlånggatan för 
anslutning till Stora torget och Eslövs station. 

 

Figur 4 Skånetrafikens linjenät för stadsbuss i Eslöv. 

Kv 
Stenbocken 
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Stadsbusslinje 1 trafikerar sträckan Solkullen – Stationen – Flygstaden. Stadsbusslinje 
2 trafikerar sträckan Rönneberga – Stationen – Bäckdala. Båda linjerna har en turtäthet 
på mellan 20-30 minuters dagtid på vardagar. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Utmed Västergatans norra sida är en gångbana och en cykelbana anlagda vilka sträcker 
sig vidare både mot väster och öster. På Västergatans södra sida finns en trottoar.  
Cykelbanan utmed Västergatan är ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning enligt FÖP 
2035. I nordsydlig riktning går även ett cykelstråk väster om kvarteret Stenbocken, vilket 
ansluter till stråket utmed Västergatan. 

 

Figur 5 Befintliga cykelvägar i Eslöv. 

Trottoarer finns längs Västerlånggatans båda sidor. Längs södra delen av 
Västerlånggatan finns även enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av gatan. I höjd 
med Villavägen upphör cykelbanorna och cyklande hänvisas till blandtrafik norrut mot 
Västergatan/kvarter Stenbocken.  
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VÄSTERGATAN 
Körbanebredden på Västergatan varierar mycket, mellan 7,6 till 11,2 meter. På delen 
väster om Västerlånggatan finns gångbana på båda sidor av gatan samt dubbelriktad 
cykelbana på den norra sidan. Gångbanan utmed den södra sidan är bitvis mycket smal 
med breddmått ner till 1,75-2,2 meter vilket är en låg standard med hänsyn till att det 
finns dörrar, belysningsarmaturer, direktutfarter och en hållplats som påverkar 
gångbanans funktion. 

 

Figur 6 Västergatan, vid kv Stenbocken. 

 

Figur 7 Befintlig sektion på Västergatan, väster om korsningen med Västerlånggatan 
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Figur 8 Västergatan med hållplats Palmgatan. 

 
Den befintliga grönytan utmed körbanans norra kant är mycket smal (1,5 m) och träden 
som är planterade i denna yta står för nära körbanekanten. Detta innebär att träden inte 
har tillräckligt goda förutsättningar att växa och må bra vilket syns på trädens kronor. 
Trädets stam bör stå minst 1,5 meter från körbanekant och 1,0 meter från gång- och 
cykelbana.  
 

 

Figur 9 Träd utmed Västergatan samt rekommenderade avstånd för planering av träd utmed gata. 

Västergatan ändrar karaktär öster om korsningen med Västerlånggatan och får en mer 
stadsmässig karaktär där avståndet mellan fasaderna blir tätare vilket ger ett mer intimt 

Hållplats 
Utfart Smal grönyta 
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gaturum. Hastigheten är här 30 km/h, entréerna är fler och antalet verksamheter utmed 
gatan ökar när avståndet till Stora Torg minskar. Västergatan öster om Västerlånggatan 
planeras för en ombyggnad i samband med ombyggnaden av Stora Torg som pågår. 

VÄSTERLÅNGGATAN 
Västerlånggatans gaturum förbi kvarteret Stenbocken är mycket brett och 
körbanebredden uppgår till 16,5 meter vilket motsvarar fyra-fem körfält. 

 

Figur 10 Västerlånggatan öster om kvarteret Stenbocken. 

 

Figur 11 Befintlig sektion Västerlånggatan. 
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Trots gaturummets bredd så saknas det separerade cykelbanor utmed gatan. I direkt 
anslutning till kvarteret Stenbocken finns hållplats Repslagaragatan för stadsbusslinje 
2. 

KORSNINGEN VÄSTERGATAN - VÄSTERLÅNGGATAN 
Korsningen mellan Västergatan och Västerlånggatan är trafiksignalreglerad och 
hastighetsbegränsningen är reglerad till 40 km/h. Västerlånggatan har fyra körfält norr 
om korsningen och tre söder därom medan Västergatan är utformad med två körfält, se 
Figur 3. 

 
 
 

 
Samtliga vägben i korsningen Västergatan/Västerlånggatan har passager i form av 
signalreglerade övergångsställen. Cykelpassager finns både över Västerlånggatans 
norra vägben och över Västergatans västra vägben. Den senare cykelpassagen ansluter 
dock enbart till en trottoar.  

REPSLAGAREGATAN 
Repslagaregatan norr om kvarter Stenbocken är en lokalgata som ansluter till 
Västerlånggatan. Gångbanor finns utmed båda sidor av gatan. 

BEFINTLIGA TRAFIKFLÖDEN 
I tabellerna nedan listas kommunens trafikmätningar på Västergatan respektive 
Västerlånggatan i direkt närhet till Kvarter Stenbocken under åren 2016–2020.  

Mätpunkt 263 - Västergatan 

 

2016     6770 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,1 % tung trafik 

2017     6610 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,6 % tung trafik 

2018     6150 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,4 % tung trafik 

2019     6540 fordon/ vardagsmedelsdygn, 5,4 % tung trafik 

2020     5550 fordon/vardagsmedelsdygn, 4,2 % tung trafik 

 

Figur 12 Körfält i korsningen Västergatan/Västerlånggatan 
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Mätpunkt 262 - Västerlånggatan 

 

2016     4640 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,2 % tung trafik 

2017     6710 fordon/vardagsmedelsdygn, 6,8 % tung trafik 

2018     6310 fordon/vardagsmedelsdygn, 6,5 % tung trafik 

2019     6120 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,8 % tung trafik 

2020     6580 fordon/vardagsmedelsdygn, 5,5 % tung trafik 

 
Trafikmängderna vid de aktuella mätpunkterna varierar mellan de olika åren. I vissa 
relationer är variationen mycket stor vilket inte enbart kan förklaras med en generellt 
ökande trafik. Det har under de senaste åren pågått en del ombyggnationer i tätorten 
som medfört att trafiken omfördelats. Bland annat påverkar ombyggnaden av Stora torg 
framkomligheten för trafiken utmed Östergatan-Västergatan förbi själva torget. Denna 
ombyggnad startade 2019. Under perioden 2017–2019 pågick även ombyggnation av 
Östergatan samt byggandet av den nya gymnasieskolan på Östergatan. Stråket 
Östergatan-Västergatan är en viktig länk i tätortens övergripande trafiksystem och en 
viktig koppling för trafik mellan väg 17/113 och bostadsområdena i de västra delarna. 
När framkomligheten påverkas utmed detta stråk väljer fler fordon att köra alternativa 
sträckningar via bl.a. Smålandsgatan-Västerlånggatan samt Trehäradsvägen-
Västerlånggatan. 
 
För att ta höjd för tillräcklig kapacitet i korsningar samt bullernivåer har det till dessa 
beräkningar gjorts antaganden om att trafiken år 2020 var 7 000 fordon/dygn på 
Västergatan respektive 6 000 fordon/dygn på Västerlånggatan. 
 
På morgonen fördelar sig trafiken 60% österut och 40% västerut. På eftermiddagen är 
förhållandet det omvända. 
 
En trafikmätning utfördes även på Repslagaregatan under oktober 2020 då gatan 
trafikerades med ungefär 1 700 fordon per dygn och 4% tung trafik.  
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FÖRSLAG TILL NY BEBYGGELSE  
Förslaget till kvarterets utveckling (2021-03-03) är tänkt att ske i två etapper. I etapp 1 
byggs det bostäder på Stenbocken 15, först 5 400 kvm BTA i den södra delen och sedan 
6 427 kvm BTA i den norra delen. I etapp 2 byggs det bostäder och handel på Stenbocken 
14. Först byggs det 5 100 kvm BTA bostäder och 2 870 kvm BTA handel i den norra delen, 
och sedan 9 305 kvm BTA bostäder i den södra delen. Mellan kvarteren skapas en 
kvartersgata som kantas av parkering för besökare till butiken. 

 

Figur 13 Situationsplan 2121-03-03. Illustration Johan Sundberg arkitektur/Martin Martinsson architecture. 

När Eslöv växer och invånarna blir fler, är det naturligt att också låta stadskärnan och 
den befintliga kvartersstrukturen i den centrala delen av staden att växa. I samband med 
en utbyggnad av den föreslagna förtätningen i kvarteret Stenbocken föreslås också det 
omgivande gatunätet att rustas upp och skapa bättre stråk för gående och cyklister.  
 
Den föreslagna kvartersgatan skapar en ny koppling mellan Repslagaregatan och 
Västergatan. Den bidrar till att bryta upp det storskaliga kvarteret till en mer tät och 
stadsmässig struktur vilket också påverkar gaturummets karaktär. Mer kortare avstånd 
mellan korsningspunkterna och möjligheterna att etablera lokaler för verksamheter i 
byggnadernas markplan skapas också ett mer stadsmässigt gaturum med naturligt lägre 
hastighet och bättre trafikmiljö. 
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FRAMTIDA TRAFIKSTRUKTUR 
 

TRAFIKFLÖDE 
Trafikalstringen för området har beräknats dels med Trafikverkets trafikalstringsverktyg 
och dels med antagande och bedömning utifrån alstringstal, resevaneundersökning 
samt förväntad exploatering. Två beräkningsmetoder har använts för att kunna göra en 
rimlig bedömning av förväntat framtida trafikflöde. Trafikalstringsverktyget är ett 
förenklat hjälpmedel och resultatet ska behandlas med försiktighet. Generellt brukar 
verktyget räkna lågt för biltrafik och kollektivtrafik och för högt för fotgängare. Dock 
brukar det totala alstrade antalet resor stämma bra överens med verkligheten.  
 
Följande indata har använts för att beräkna alstrade trafikmängder från området: 

 Genomsnittlig bostadsarea/person i flerbostadshus i Eslöv 2019: 37 kvm 
(Statistiska Centralbyrån) 

 Genomsnittligt antal boende/lägenhet i Eslöv 2019: 1,7 st (Statistiska 
Centralbyrån) 

 Antal lägenheter = antal kvm BTA / 100 
 Antal personer/bil: 1,5 (antaget) 
 Antal resor/dag/person: 1,5–1,7 (enligt Region Skånes resvaneundersökning 

2018 för boende i flerfamiljshus i Eslövs tätort.) 1,7 har använts vid beräkningar 
 Besöks- och nyttotrafik: 10% (antaget) 
 Antal besökande till Coop har beräknats med hjälp av Trafikverkets 

trafikalstringsverktyg för stormarknad. 
 Färdmedelsfördelning med 37% bilresor enligt Region Skånes 

resvaneundersökning 2018 för boende i flerfamiljshus i Eslövs tätort. 

 

Figur 14 Färdmedelsfördelning för Eslövs tätort enligt Resvaneundersökning för Skåne 2018 
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Trafikalstringsverktyget visar på en annan färdmedelsfördelning med lägre andel resor 
med bil och betydligt större andel gångresor för boende i centrala Eslöv. I 
trafikalstringsverktyget antas emellertid färre personer per bil. Hur många resor som 
utförs per person och dag redovisas inte. 

 

Figur 15 Färdmedelsfördelning enligt resultat från Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. 

 
Trafikalstring för de olika utbyggnadsalternativen har sammanställts i tabellen nedan. 
Trafik från de boende kan jämföras mellan den manuella beräkningen och 
Trafikalstringsverktyget, som stämmer relativt väl överens trots lite olika indata.  
 

Tabell 1 Trafikalstring för de olika utbyggnadsalternativen 

 Manuell beräkning Trafik-
alstrings-
verktyget 

Utbyggnadsalternativ Totalt besöks- och 
nyttotrafik 

Besöks- och 
nyttotrafik 

Trafik från 
boende 

Trafik från 
boende 

Etapp I – Stenbocken 15 
Bostäder 11 827 kvm BTA 

200–300 f/d 20–30 f/d 200–300 f/d 150–200 f/d 

Etapp II – Stenbocken 14 
Bostäder 14 405 kvm BTA 
Handel 2 870 kvm BTA 

850–950 f/d 600–650 f/d 200–350 f/d 250 f/d 

Totalt 1 050–1250 f/d    

 
Med hänsyn till osäkerheterna i beräkningarna, gjorda antaganden samt den slutliga 
utbyggnadsvolymen så bedöms kvarterets framtida trafikalstringen ligga inom spannet 
1050–1250 fordon per dygn. All trafik är inte ny. Befintliga verksamheter alstrar ett visst 
trafikflöde redan i dagsläget, dock endast mot Repslagaregatan norr om kvarteret.  
 
Trafiken har antagits fördela sig enigt Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2 Fördelning av trafik från Kv Stenbocken 

  Övergripande fördelning  Fordon/dygn 

Västergatan 80% 850–1000 

Repslagaregatan 20% 200–250 

 

KAPACITET 
Kapacitetsberäkningar har gjorts i syfte att bedöma lämpligheten i att ansluta en ny 
kvartersgata mot Västergatan i ett läge väster om korsningen med Västerlånggatan. 
Etapp II med en full utbyggnad i kvarteret med trafikflödena för den manuella 
beräkningen har använts vid kapacitetsberäkningar (1250 f/d). 
 
Kapacitetsberäkningen är utförd i programmet CapCal för en föreslagen ny 
kvartersgatan mellan Västergatan-Repslagaregatan. Maxtimmen har antagits vara 20% 
för den alstrade trafiken vilket motsvarar ungefär 250 fordon/maxtimme. I 
kapacitetsberäkningarna har det antagits att all trafik kör in och ut till kvarteret via 
Västergatan för att studera hur effekten av detta värsta scenario skulle bli. 
Kapacitetsberäkningarna har utförts med befintliga trafikflöden utmed Västergatan samt 
ett framtida scenario med ett högre trafikflöde utmed Västergatan. 
 
För att säkerställa en god kapacitet har en något högre siffra för trafiken på Västergatan 
använts än vad den senaste trafikmätningen visar. I beräkningarna har det därmed 
antagit att trafiken på Västergatan i nuläget är ungefär 7000 fordon/dygn och 
maxtimmen har antagits vara 10%, alltså 700 fordon per timme.  
 
Trafikmätningar på Västergatan visar att ungefär 60% av den befintliga trafiken kör 
österut på morgonen och ungefär lika stor andel västerut på eftermiddagen.  
 
Mest trafik genereras på eftermiddagen men det värsta scenariot kapacitetsmässigt 
uppkommer på morgonen då flertalet bilister förväntas köra vänster ut från 
kvartersgatan och vidare österut längs Västergatan. Vid en vänstersväng måste bilisten 
invänta en lucka innan hen kan köra ut från kvartersgatan vilket belastar korsningens 
kapacitet.  
 

  

712 ( 1317 )



 

16 KV STENBOCKEN, ESLÖV  
 Datum: 2020-02-03 rev 2021-03-26  
 Upprättad av: Jessica Jaremo, Jessica Sundberg  

 

Beräkning med befintliga trafikmängder på Västergatan 

Med dagens trafikmängder samt alstrad trafik från Kvarter Stenbocken redovisas nedan 
hur trafiken antas fördela sig och hur det påverkar kapaciteten i korsningen mellan den 
nya kvartersgatan och Västergatan. 

 

Förmiddag  

   Ny kvartersgata    

          

          

  20% 50 160 65%   

10%   ↙ ↘   5% 

          ↖ 10 

      ← 280 

30 ↗       

420 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 16 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning, förmiddag 

 
De beräkningar som Sweco utfört visar att det inte förväntas att bli några kapacitets-
problem med en ny kvartersgata som ansluter mot Västergatan på förmiddagen. Någon 
enstaka bil kan under maxtimmen köa upp längs kvartersgatan vid ett högt räknat 
alstringstal. Inga köer förväntas uppstå längs Västergatan vilket hade utgjort en risk och 
påverkat framkomligheten negativt utmed det övergripande gatunätet. Beräkningen är 
gjord utifrån att samtliga fordon nyttjar utfarten mot Västergatan. Möjlighet finns även 
att köra ut på Repslagaregatan vilket avlastar utfarten mot Västergatan. 

Tabell 3 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 16. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 450 1705 0.26 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 210 557 0.38 0.4 0.8 
Västergatan, öster 1 HR 290 1809 0.16 0.0 0.0 
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Eftermiddag 

   Ny kvartersgata    

          

          

  35% 90 40 15%   

15%   ↙ ↘   35% 

          ↖ 90 

      ← 420 

40 ↗       
280 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 17 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning (framtid Västergatan), eftermiddag 

 
De beräkningar som Sweco utfört visar att det inte förväntas att bli några kapacitets-
problem med en ny kvartersgata som ansluter mot Västergatan på eftermiddagen. Inga 
köer förväntas uppstå längs Västergatan. Beräkningen är gjord utifrån att samtliga 
fordon nyttjar utfarten mot Västergatan. Möjlighet finns även att köra ut på 
Repslagaregatan vilket avlastar utfarten mot Västergatan. 
 

Tabell 4 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 16. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 320 1528 0.21 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 130 642 0.20 0.2 0.2 
Västergatan, öster 1 HR 510 1813 0.28 0.0 0.0 
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Beräkning med framtida, högre trafikmängder på Västergatan 

Med år uppräknade trafikmängder till ett framtidsscenario 2040 samt alstrad trafik från 
Kvarter Stenbocken redovisas nedan hur trafiken antas fördela sig och hur det påverkar 
kapaciteten i korsningen mellan den nya kvartersgatan och Västergatan. 
 
Om trafiken på Västergatan räknas upp till år 2040 blir det ungefär 9000 fordon/dygn. 
Maxtimmen på 10% blir således istället cirka 900 fordon/timme. 
 

Förmiddag 

 

   Ny kvartersgata    

          

          

  20% 50 160 65%   

10%   ↙ ↘   5% 

          ↖ 10 

      ← 360 

30 ↗       

540 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 18 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning (framtid Västergatan), förmiddag 

 
Även i detta scenario med ökade trafikmängder längs Västergatan förväntas inga köer 
uppstå längs Västergatan. Någon enstaka bil kan under maxtimmen köa upp längs 
kvartersgatan vid ett högt räknat alstringstal. Möjlighet finns även att köra ut på 
Repslagaregatan vilket avlastar utfarten mot Västergatan.  

Tabell 5 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 18. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 570 1713 0.33 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 210 455 0.46 0.6 1.4 
Västergatan, öster 1 HR 370 1811 0.20 0.0 0.0 
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Eftermiddag 

 

   Ny kvartersgata    

          

          

  35% 90 40 15%   

15%   ↙ ↘   35% 

          ↖ 90 

      ← 540 

40 ↗       
360 →           

60%       40% 

Västergatan, väster     Västergatan, Öster 

Figur 19 Redovisning av trafikfördelning vid kapacitetsberäkning (framtid Västergatan), eftermiddag 

 
Även i detta scenario med ökade trafikmängder längs Västergatan förväntas inga köer 
uppstå varken längs Västergatan eller den nya kvartersgatan. 

Tabell 6 Resultat av kapacitetsberäkning med indata enligt Figur 19. 

Kapacitet och kölängder per körfält 
 

Kölängd (antal fordon) 

Tillfart Körfält Riktning Flöde 
(f/t) 

Kapacitet 
(f/t) 

Belastnings-
grad 

Medel 90-
percentil 

Västergatan, väster 1 RV 400 1527 0.26 0.0 0.0 
Ny kvartersgata 1 HV 130 537 0.24 0.2 0.3 
Västergatan, öster 1 HR 630 1814 0.35 0.0 0.0 
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GATURUMMENS FUNKTION OCH KARAKTÄR 
Livsrumsmodellen är en modell som kan användas för att klassificera stadens gaturum 
efter vilken funktion och karaktär man vill eftersträva. Gaturummens utformning bör 
samspela med omgivande bebyggelsestruktur för att uppnå en god stadsmiljö. Olika 
trafikslag prioriteras utifrån den funktions som de olika stråken bör ha vilket gör 
trafikstrukturen logisk och självförklarande. 
 
Livsrumsmodellen är utvecklad i TRAST – Trafik för en attraktiv stad1 och kopplar 
samman gatans funktion och karaktär med den omgivande bebyggelsestrukturen. 
Gaturummets utformning och gestaltning ska tillsammans med den omgivande 
bebyggelsen tydliggöra gatans funktion i trafiknätet. Genom att tydliggöra gaturummens 
funktion skapas förutsättningar att balansera tillgängligheten för bland annat biltrafik 
och kollektivtrafik samtidigt som trafiksäkerheten ökar när hastigheten anpassas till 
den grad av krockvåld som människan tål. Tryggheten ökar genom att samspel, närvaro 
och ett lagom tempo skapas i olika delar av trafiksystemet samtidigt som 
miljöbelastningen minskar med jämnare trafikrytm och bättre konkurrensvillkor för 
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Modellen har en viktig koppling till ”Rätt fart i 
staden” och tydliggör kopplingen mellan gatans utformning och önskvärd hastighet som 
har stor betydelse för stadsbyggnadskvaliteter såsom: 

 Stadens karaktär 
 Tillgänglighet 
 Trygghet 
 Trafiksäkerhet 
 Trafikens miljö- och hälsopåverkan. 

 
Enligt livsrumsmodellen klassificeras gaturummen genom att dessa delas in i olika 
”rum”: frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, integrerat transportrum och 
transportrum. Grunden i trafiksystemet ska vara att skapa tillgänglighet vilket bland 
annat kan göras genom framkomlighet. Genom att tillämpa livsrumsmodellen i 
planeringen finns möjlighet att balansera framkomlighet för biltrafik mot tillgänglighet 
och skapa framkomlighet på rätt plats genom att prioritera olika trafikanter i de olika 
gaturummen. Detta görs utifrån principen att gående och cyklister prioriteras mer ju 
närmare målpunkterna man befinner sig. 
 
Tabellen nedan redovisar en schematisk beskrivning av gaturummens olika egenskaper 
och exempel på gaturum för att tydliggöra skillnaderna mellan rummen anges nedan. 
 

 
1 Rätt fart i staden – Hastighetsnivåer i en attraktiv stad, Sveriges kommuner och landsting och Vägverket, 2008. 
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Figur 20 Exempel på frirum Malmgatan, integrerat frirum Norregatan samt mjuktrafikrum Västergatan. 

FRIRUM INTEGRERAT FRIRUM MJUKTRAFIKRUM
INTEGRERAT 

TRANSPORTRUM
TRANSPORTRUM

PRIORITERING AV fotgängare fotgängare fotgängare fotgängare kollektivtrafik

TRAFIKANTER cyklist cyklist cyklist cyklist motorfordon

motorfordon kollektivtrafik kollektivtrafik gods

(lokal trafik) motorfordon motorfordon (regional trafik)

gods

TYP AV GATA Gång- och cykelväg Gångfartsgata Stadsgata Huvudgata Infart / Förbifart

Gågata Gågata Blandtrafik Stadsgata Väg som leder till

Torg Torg Primärt lokal trafik Gata som leder samt runt tätort.

Park Bostadsgata som har sin målpunkt trafik mellan Stor andel

Promenad längs sträckan. stadens olika områden. regional trafik.

TRAFIKNÄT BIL Lokalnät Lokalnät Huvudnät Huvudnät

Huvudnät Regionalt nät

SEPARERING Blandtrafik Separerad Separerad gång- Separerad gång-

gångbana. och cykelbana. och cykelbana.

Ibland separerad Ibland separerad Ej i anslutning

cykelbana. cykelbana från till gaturummet.

gångbana.

HASTIGHET Gångfart 30 km/h 40 km/h 80 km/h

7 km/h 40 km/h 60 km/h 100 km/h

KARAKTÄR Renodlat Gaturum primärt Större delen av Bebyggelsen skapar Ingen eller enstaka

OCH BEBYGGELSE vistelserum för för människor, möten stadens gaturum. väggar i gatu- bebyggelse i anslut-

människor. och vistelse. Ofta blandad stad, rummet. Kan dock ning till gaturum.

 Tät bebyggelse. tät bebyggelse med vara indragen från Inga entréer mot

kontakt mot gatan. gatan utan anspråk. gaturummet.

BEHOV Inget Stort Litet Inget

ATT KORSA korsningsbehov. korsningsbehov. korsningsbehov, korsningsbehov.

GATA Oskyddade Många entréer och endast i korsning. Oskyddade

trafikanter vistas målpunkter längs Få entréer och trafikanter korsar

i gaturummet. hela sträckan. målpunkter. väg planskilt.

KORSNINGAR Mycket tätt mellan Tätt mellan Glest mellan Mycket glest

korsningar eller korsningar eller korsningar. mellar korsningar.

in- och utfarter. in- och utfarter. Begränsat med 

in- och utfarter.

EXEMPEL Stationsgränd Norregatan Västergatan Västerlånggatan Harjagersvägen

PÅ GATURUM Malmgatan Medborgarhuset Södergatan Kvarngatan Smålandsvägen

Stora Torg Storgatan Trollsjögatan Västergatan

Köpmansgatan Östergatan
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Klassificering av gaturummens funktion och karaktär 

Västergatan och Västerlånggatan har en karaktär som integrerat transportrum som leder 
trafik mellan olika områden och stadsdelar i staden. Repslagargatan har en karaktär av 
mjuktrafikrum, en lokal gata inom en stadsdel i staden. Kvartersgatan genom kvarteret 
Stenbocken i nord-sydlig riktning bör utformas som ett integrerat frirum med låg 
hastighet och ett stort fokus på oskyddade trafikanter. Det öst-västliga stråket genom 
kvarteret blir ett frirum och bör utformas som en del av byggnadernas entrézon och 
endast trafikeras av gående och cyklister. På så vis kan en logisk och hierarkisk 
indelning av gaturummens struktur skapas som genom rätt utformning gör gatorna lätta 
att använda rätt samt tolka för de trafikanter som rör sig längs gatorna. 

 

Figur 21 Klassificering enligt livsrumsmodellen 
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GATURUMMENS UTFORMNING 
En ombyggnad av Västergatan och Västerlånggatan föreslås för att skapa gaturum med 
mer generösa utrymmen för gående och cyklister. Förslag på sektioner i de snitt som 
illustreras i Figur 22 presenteras i följande avsnitt. 
 

 

Figur 22 Snitt för gatusektioner 

 

Västerlånggatan 

Västerlånggatans sektion för motortrafik norr om korsningen med Västergatan, är idag 
överdimensionerad. Genom en minskning av antalet körfält från 4 till 3, skapas plats för 
gång- och cykelbanor på ömse sidor av Västerlånggatan. Utrymme finns även för 
trädplantering/öppen dagvattenhantering. Det västra körfältet kan fungera som 
bussficka vid hållplats och bilkörfält norr om korsningen med Västergatan. Se även Figur 
29 Förslag korsningen Västergatan/Västerlånggatan 
 
Kvarteren väster om gatan breder ut sig i olika grad, varför det finns större utrymme för 
vistelseytor vid den norra delen. 
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Figur 23 Befintlig vägsektion Västerlånggatan vid hållplats 

 

 

Figur 24 Förslag på gatusektion Västerlånggatan vid hållplats 
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Figur 25 Befintlig sektion Västerlånggatan, norr om korsningen med Västergatan 
 

 

Figur 26 Förslag på vägsektion Västerlånggatan, norr om korsningen med Västergatan 
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Västergatan 

Med den föreslagna bebyggelsestrukturen i kvarteret Stenbocken skapas ett smalare 
gaturum längs Västergatan jämfört med idag. Vägbanebredden kan minskas till 7,0 
meter. Dock behöver trottoaren på södra sidan breddas något. Längs den norra sidan bör 
plats beredas för gångbana, cykelbana samt förgårdsmark. Önskemål har även framförts 
om korttidsparkering eller angöringsmöjligheter längs gatan. 
 

 

Figur 27 Befintlig sektion Västergatan 

 

Figur 28 Föreslagen vägsektion för Västergatan 
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Korsningen Västergatan/Västerlånggatan 

Med de föreslagna vägsektionerna för Västerlånggatan och Västergatan kommer körfält 
och GC-banor i korsningen mellan gatorna schematiskt bli enligt Figur 29. Någon 
detaljerad studie kring korsningsutformningen har inte gjorts i detta skede. 
 

 

Figur 29 Förslag korsningen Västergatan/Västerlånggatan. De gråa pilarna symboliserar övergångsställen. 

 

Gång- och cykelvägnät 

Det är viktigt att se till helheten för exempelvis cykelvägnätet. Längre söderut på 
Västerlånggatan finns enkelriktade cykelbanor på ömse sidor om gatan. Norrut däremot, 
löper en dubbelriktad cykelbana utmed östra sidan. Med de nya bostäderna skapas nya 
målpunkter som bör vägas in i bedömningen av var behov finns för cykelbanor längs 
Västerlånggatan. Passagerna över gatorna ska också vara genomtänkta. 
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28 KV STENBOCKEN, ESLÖV  
 Datum: 2020-02-03 rev 2021-03-26  
 Upprättad av: Jessica Jaremo, Jessica Sundberg  

 

PARKERING 
Gällande parkeringsnormer för Eslövs kommun är antagna av Kommunfullmäktige 2014-
04-28. De centrala delarna av staden har lägre parkeringsnormer för bil jämfört med 
övriga delar av staden och kommunen. Kv Stenbocken ligger i direkt anslutning till den 
gräns som enligt parkeringsnormerna definierar centrumzonen, se illustration nedan. 

 

Figur 30 Centrumzonens avgränsning samt Kv Stenbocken. 

Parkeringsnormerna anger en miniminivå och hindrar inte anläggandet av fler 
parkeringsplatser. 
 

Parkeringsnormer för bil 
Läge i staden Verksamhet Antal bpl/1000 kvm BTA 
Centrala zonen Flerbostadshus 3 
 Verksamheter 3 
Övriga Eslöv Flerbostadshus 6 
 Verksamheter 6 

 

Parkeringsnormer för cykel 
Läge i staden Verksamhet Antal cpl/1000 kvm BTA 
Hela Eslöv Flerbostadshus 20 
 Verksamheter 20 

  

725 ( 1317 )



 

 KV STENBOCKEN, ESLÖV 29 
   
   

 

Beräknat parkeringsbehov för cykel 
Den föreslagna bebyggelsen på 26 232 kvm BTA har ett beräknat cykelplatsbehov på 
582 cykelplatser. Behovet redovisas i tabellen nedan per kvarter. 
 

Kvarter Verksamhet Yta 
(kvm) 

Behov 
antal 
cykel-
platser 

 Planerat 
antal 
cykel-
platser i 
garage  

Planerat 
antal 
cykel-
platser i 
markplan 

ETAPP I – Stenbocken 15 

Del 1 – södra  Flerbostadshus 5 400 108  108 
Del 2 – norra  Flerbostadshus 6 427 129  126 30 
Summa  11 827 237 cpl  264 cpl 
ETAPP II – Stenbocken 14 

Del 1 – norra  Flerbostadshus 
Handel 

5 100 
2870 

102 
57 

 
90 39 

Del 2 – södra Flerbostadshus 9 305 186  186 
Summa  17 275 346 cpl  315 cpl 
Totalt 

Summa   582 cpl  579 cpl 
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30 KV STENBOCKEN, ESLÖV  
 Datum: 2020-02-03 rev 2021-03-26  
 Upprättad av: Jessica Jaremo, Jessica Sundberg  

 

Beräknat parkeringsbehov för bil 
Den föreslagna bebyggelsen på 26 232 kvm har ett beräknat bilplatsbehov på cirka 175 
bilplatser. Behovet samt planerat antal bilplatser redovisas i tabellen nedan per kvarter. 
Bilplatsbehovet föreslås hanteras i halvt nedgrävda källargarage samt längs den nya 
kvartersgatan. 
 

Kvarter Verksamhet Yta 
(kvm) 

Behov 
antal 
bilplatser 

 Planerat 
antal 
bilplatser 
i garage 

Planerat 
antal 
bilplatser i 
markplan 

ETAPP I – Stenbocken 15 

Del 1 – södra  Flerbostadshus 5 400 32  45  

Del 2 – norra  Flerbostadshus 6 427 39  45  
Summa  11 827 71 bpl  90 bpl 

ETAPP II – Stenbocken 14 

Del 1 – norra  Flerbostadshus 
Handel 

5 100 
2870 

31 
17 

 
67 28 

Del 2 – södra Flerbostadshus 9 305 56  66  
Summa  17 275   161 bpl 
Totalt 

Summa   175 bpl  251 bpl 

 
Utmed Västergatan föreslås ett mindre antal korttidsparkeringsplatser anläggas i likhet 
med Västergatan öster om Västerlånggatan. Detta för att stödja korta besök samt 
angöring i nära anslutning till de lokaler som planeras i bostädernas markplan utmed 
Västergatan. 
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SOPHANTERING, VARUTRANSPORTER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 
Den föreslagna kvartersgatan genom kvarteret Stenbocken skapar möjligheter att lösa 
tillgängligheten till de fyra kvarteren för bland annat sopfordon och transporter av varor 
med större fordon utan att en vändplats behöver skapas. Genom att förlägga miljörum så 
att de blir lätt åtkomliga från kvartersgatan kan en effektiv sophantering skapas inifrån 
kvarteret utan att fordonen behöver angöra och stanna utmed de omgivande gatorna 
som utgör en del av huvudgatunätet. 
 
Leveranser av varor till den planerade livsmedelsbutiken i etapp I sker via 
Repslagaregatan, kvartersgatan samt ett kombinerat varumottag och parkeringsgarage i 
markplan. 
 
Den föreslagna kvartersgatan kan även sörja för tillgängligheten för räddningsfordon. 
Vidare studie kring tillgänglighet med höghöjdsfordon och utrymningsvägar behöver 
göras när bebyggelsestrukturens höjder och struktur är mer låst. 
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Sammanfattning 

Sweco har av fått uppdraget att inför detaljplaneläggning av Kv. Stenbocken i Eslöv 

utreda trafikbuller på det tilltänkta området. Bebyggelsen är tänkt att byggas i två kvarter 

som båda är indelade i två olika etapper. Syftet med utredningen är att kartlägga 

bullersituationen för år 2040 i full utbyggnad, med både fas 1 och 2 genomförda. 

Utredningen tar hänsyn till buller från väg och närliggande järnvägsspår.  

Beräkningsresultaten visar att vid kvarter 1 och 2 innehålls riktvärdet 60 dB för ekvivalent 

ljudnivå vid bostadsfasad.  

Vid kvarter 3 och 4 överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå för vissa fasader. 
Detta innebär att principen om dämpad sida måste tillämpas för bostäder som har över 
60 dBA vid fasad, vilket innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild 
lägenhet skall vara vänd mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida innehålls på fasad 
som vetter mot innergård. Observera att det kan bli svårt att skapa hörnlägenheter där 
minst hälften av bostadsrummen är vända mot dämpad sida. Detta måste hanteras 
genom anpassad planlösning för de bullerutsatta lägenheterna. 

Vid alla kvarter överskrids riktvärdet för uteplats på fasadsidor som vetter mot en väg. 
Uteplatser kan anläggas på fasader som vetter mot innergård och gemensamma 
uteplatser kan anläggas på markplan på alla innergårdar.  
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Bilagor 

Namn Ekvivalent/maximal ljudnivå Väg/järnväg År 

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå Väg 2040 

Bilaga 2 Maximal ljudnivå dagtid 06-22 Väg 2040 

Bilaga 3 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 Väg  2040 

Bilaga 4 Ekvivalent ljudnivå  väg och järnväg 2040 

Bilaga 5 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 järnväg 2040 

Bilaga 6 3D-vy Ekvivalent ljudnivå - 2040 
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1 Inledning och bakgrund 

Sweco har av fått uppdraget att inför detaljplaneläggning av Kv. Stenbocken i Eslöv 

utreda trafikbuller på det tilltänkta området, Figur 1. Bebyggesen är tänkt att byggas i två 

kvarter som båda är indelade i två olika etapper. I fas 1 bebyggs den västra delen med 

två bostadskvarter. I fas 2 rivs den befintliga butikslokalen (Coop Extra) och ersätts med 

ytterligare två bostadskvarter. Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen för 

år 2040 i full utbyggnad, med både fas 1 och 2 genomförda. Utredningen tar hänsyn till 

buller från väg och närliggande järnvägsspår.  

 

Figur 1. Översikt över kvarter Stenbocken. Källa: Kv. Stenbocken Eslöv, utredning av 
förutsättningar, arbetsdokument. 
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2 Versionsändringar 

Utredningen kompletteras på grund av granskningskommentarer som uppkommit på 

samråd. I denna version har rapporten kompletterats med följande: 

- Scenario för järnvägsbuller har lagts till. Bullerberäkningar utförs för Stambanan 

och Marieholmsbanan 

- Trafikdata för närliggande vägar har reviderats med nya data 

- Utformningen för den nya bebyggelsen har förändrats med b.la. nya höjder för 

byggnaderna i kvarteret.  
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3 Underlag och förutsättningar 

3.1 Utbyggnadsalternativ 

Kv. Stenbocken kommer att uppföras i två faser, där den västra delen av kvarteret 

bebyggs först och därefter den östra delen. Anledningen till att denna bullerutredning 

utförs med båda faserna genomförda är för att bullersituationen bedöms som likvärdig 

oavsett vilken del av kvarteret som är bebyggt. 

 

3.2 Trafikuppgifter 

Trafikdata för vägar i har tagits fram av Sweco Society. Vägbredd har tillhandahållits i 

DWG- format av beställare 2020-03-19. Hastighet för väg 1-2 och 4-5 är hämtad från 

NVDB1. Hastighet för väg 3 har tagits fram i samråd med beställare 2020-03-27. 

Trafikdata som använts i beräkningsmodellen redovisas i Tabell 1 med indexering i Fel! 

Hittar inte referenskälla.. 

Tabell 1 

Index Vägsträcka 2040 ÅDT  2040 tung 

trafik % 

Hastighet 

1 Repslagargatan 1050 5% 30 

2 Västerlånggatan 8500 4% 40 

3 Ny kvartersgata 1250 5% 30 

4 Västergatan 9700 6% 40 

5 Västergatan 9900 6% 40 

 

 
1 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket, hämtad 2020-03-30 
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Figur 2. Kv. Stenbocken. Indexering av vägar som använts i beräkningsmodellen 
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4 Järnvägstrafik 

Trafikverkets Bullerprognos t20 för prognosår 20402 har använts för trafikdata på 

järnvägen och korsrefererats mot Nationell järnvägsdatabas, NJDB34, för hastigheter. 

Använd data i beräkningsmodellen syns i Tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av tågdata som använts i beräkningsmodellen 

STRÄCKA TÅGTYP 2040 HASTIGHET 
  ÅDT MEDELLÄNGD MAXLÄNGD  

Teckomatorp
-Eslöv 

Godståg 1 572 630 
60-160 

Teckomatorp
-Eslöv 

X60 33 - - 
60-160 

Lund-
Hässleholm 
KP 

X60 105 143 340 
100 

 

4.1 Kartunderlag 

Kartunderlag i form av fastighetskarta, vägar och tillhandahållits av kund i DWG-format 

2020-03-19. Ingen markmodell har använts då området förutsätts vara platt. Underlag för 

ny bebyggelse har tillhandahållits av kund i DWG-format 2021-03-03. 

Närliggande byggnader som är relevanta för ljudspridningen har höjdsatts med hjälp av 
Google Earths 3D-vy. Övriga byggnader i området har schablonmässigt satts till 6 m. Ett 
våningsplan har schablonmässigt satts till tre meter.  

 

 

Figur 3. Överblick över bebyggelse och höjdsättning av byggnader 

 
2 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-om-trafikprognoser/ 
 
4 https://njdbwebb.trafikverket.se/SeTransportnatverket, hämtat mars 2021 
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5 Riktvärden 

5.1 Bedömningsgrunder: Förordningen om trafikbuller vid bostäder: SFS 

2015:216  

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse  
före-/efter den 1 juli 2017, gäller följande riktvärden för trafikbuller vid bedömningar enligt 
både plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och innehåller 
därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då inomhusmiljön regleras av 
Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden som ska gälla vid detaljplanering.  

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)  

 45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR) 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids bör:  

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 
55 dBA ej överskrids vid fasad, och  

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.  

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal ljudnivå 70 dBA 
ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10 dB fem gånger per 
timme mellan 06.00 och 22.00  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 

5.2 Uttrycksförklaring 

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.  

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik. 

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer från den egna fasaden.  

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande 
fordonstypen med tidsvägning F.  

Reflexbidrag: Inkludering av definierat antal ljudreflexer i beräkningar.  

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus. 

Dämpad sida: där dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad inte överstiger 55 dB och maximal 
ljudnivå inte överstiger 70 dB nattetid. 
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För vidare bedömningsgrunder bedöms Boverkets promemoria Frågor och svar om buller 

2016-06-015 som tillämpbar. 

5.3 Riktvärden för lokaler som inte ämnas som bostad 

Riktvärden för lokaler som inte ämnas som bostäder hänvisar BBR till Svensk Standard 

25268:2007+T1 2017 – ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, 

undervisningslokaler dag- och fritidshem, kontor och hotell. I standarden definieras fyra 

olika ljudklasser varav ljudklass C utgör minimikrav för byggnation enligt BBR. 

Standarden omnämner endast ljudnivåer inomhus som verkar som dimensionerande för 

fasadkonstruktioner. 

6 Beräkningsmetod 

Ljudnivåer från väg- och järnvägstrafik har beräknats i enlighet med Naturvårdsverkets 

beräkningsmodeller för vägtrafik6 och för järnvägstrafik 

I programmet Cadna A version 2019 MR 2 har en beräkningsmodell skapats som 

innehåller markytans topografi, byggnader, markbeskaffenhet (akustiskt hård eller mjuk), 

omformarstationen samt ingående väg- och järnvägar. Därefter har ljudnivåbidraget 

beräknats till omgivningen.  

Beräkningsmodellen för vägtrafikbuller har en giltighet på avstånd upp till 300 m från 
vägen. Noggrannheten bedöms till +/- 3 dB på 50 m avstånd och +/- 5 dB på 200 m 
avstånd. Förutsättningen gäller vinkelrätt mot väg under neutral eller måttliga 
medvindsförhållanden, dvs 0–3 m/s eller vid motsvarande temperaturgradienter. För 
beräkning av spårburen trafik bedöms noggrannheten till cirka ±3 dB på avstånd upp till 
300–500 m. 

Maximala ljudnivåer dagtid från vägtrafik har beräknats som femte högsta passagen per 

timme mellan kl 06-22. 

Maximala ljudnivåer nattetid från vägtrafik har beräknats som femte högsta passagen 

mellan kl 22-06.  

  

 
5 https://www.boverket.se/contentassets/f1e418c7920a4aff8f79fc774d2a5c4e/fragor-och-svar-om-

buller.pdf,  hämtad nov 2019. 
6 Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996, rapport 4653, 1996, Naturvårdsverket 
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7 Resultat 

Resultaten presenteras som ljudutbredningskartor i medföljande bilagor. Beskrivning av 

hur resultaten av beräkningarna kan tillämpas och tolkas redovisas nedan. 

7.1 Bilagor 

Resultatet för ljudutbredning redovisas i bilagor listade nedan.  

Namn Ekvivalent/maximal ljudnivå Väg/järnväg År 

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå Väg 2040 

Bilaga 2 Maximal ljudnivå dagtid 06-22 Väg 2040 

Bilaga 3 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 Väg  2040 

Bilaga 4 Ekvivalent ljudnivå  väg och järnväg 2040 

Bilaga 5 Maximal ljudnivå nattetid 22-06 järnväg 2040 

Bilaga 6 3D-vy Ekvivalent ljudnivå - 2040 
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8 Analys  

 

Figur 4. Översikt av nytt kvarter med kvartersindexering. 

 
Figur 5. Översikt av ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik.  

  

742 ( 1317 )



   

 
 

 

10(16) 
 
BULLERUTREDNING KV. STENBOCKEN 

2021-04-12 

 

ESLÖV KV. STENBOCKEN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

HC p:\21229\30024538_komplettering_kv._stenbocken\000\19 original\kv. stenbocken eslöv 1,3 revidering 1.docx 
 

 

8.1 Kvarter 1 

 

Figur 6. Översikt av kvarter 1, ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafik. 

 
Den ekvivalenta ljudnivån underskrider gränsvärdet på 60 dBA på alla fasadsidor, se 
bilaga 4. Detta gäller för både väg- och tågtrafik. 
 
Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Repslagaregatan samt den nya gatan öster om 
kvarteret, se bilaga 4, 2 och 5. Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasad som vetter 
mot innergården samt på hela innergårdens yta se bilaga 4, 2 och 5.  
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8.2 Kvarter 2 

 

Figur 7. Översikt av kvarter 2. Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller 

Den ekvivalenta ljudnivån underskrider gränsvärdet på 60 dBA på alla fasadsidor, se 
bilaga 4. Detta gäller för både väg- och tågtrafik. 
 
Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Repslagaregatan, Västerlånggatan och den nya 
gatan öster om kvarteret, se bilaga 4, 2 och 5. Gränsvärden för uteplats innehålls vid 
fasaddelar som vetter mot innergården samt på hela innergårdens yta.  
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8.3 Kvarter 3 

 

Figur 8. Översikt av kvarter 3. Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller 

Den ekvivalenta ljudnivån överskrider gränsvärdet på 60 dBA på fasadsidan som är vänd 
mot Västergatan, se bilaga 4. Detta gäller för både väg- och tågtrafik. För lägenheter med 
fönster mot Västergatan behöver därför dämpad sida tillämpas, dvs minst hälften av 
bostadsrummet i varje enskild lägenhet skall ha fönster mot innergården, se bilaga 3, 4 
och 5. 
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För hörnlägenheter kan problemet med dämpad sida hanteras genom planlösningen i 
bostäderna. Varje bullerutsatt bostad måste ha minst hälften av vistelserummen vända 
mot innergården eller annan fasaddel som underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Utrymmen så som trapphus, toaletter kan med fördel 
läggas mot den bullerutsatta sidan.  
 
På kvarterets övriga sidor innehålls gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad, och 
därmed behöver principen om dämpad sida inte tillämpas för dessa lägenheter, se Figur 
9. 

 
Figur 9. Huskroppen som är inringade med grönt innehåller grundkravet på 60 dB ekvivalent 
ljudnivå vid fasad, dvs principen om dämpad sida behöver inte tillämpas. För huskropp inringat med 
rött överskrids grundkravet på 60 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Västergatan, och minst 
hälften av bostadsrummet behöver vara vända mot dämpad sida (dvs mot innergård). 

Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Västergatan samt den nya gatan öster om 
kvarteret. Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter mot innergården 
samt på hela innergårdens yta, se bilaga 4, 2 och 5.  
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8.4 Kvarter 4 

 

Figur 10. Översikt av kvarter 4. Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågbuller 

Den ekvivalenta ljudnivån överskrider gränsvärdet på 60 dBA på fasadsidan som är vänd 
mot Västergatan, och Västerlånggatan, se bilaga 4 och 6. Då den ekvivalent ljudnivån 
överskrids så bör dämpad sida tillämpas på bostäder som vetter mot Västergatan och 
Västerlånggatan.  
 
För den västra flygeln innehålls kravet på ekvivalent ljudnivå om 60 dB vid fasad, se Figur 
11. Här behöver principen om dämpad sida inte tillämpas.  
 
För hörnlägenheter kan problemet med dämpad sida hanteras genom planlösningen i 
bostäderna. Varje bullerutsatt bostad måste ha minst hälften av vistelserummen vända 
mot innergården eller annan fasaddel som underskrider 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
70 dBA maximal ljudnivå nattetid, se bilaga 4, 2 och 5. Utrymmen så som trapphus, 
toaletter kan med fördel läggas mot den bullerutsatta sidan. 
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Figur 11. Flyglarna som är inringade med grönt innehåller grundkravet på 60 dB ekvivalent ljudnivå 
vid fasad, dvs principen om dämpad sida behöver inte tillämpas. För huskropp inringat med rött 
överskrids grundkravet på 60 dB ekvivalent ljudnivå vid fasad, och minst hälften av bostadsrummet 
behöver vara vända mot dämpad sida (dvs mot innergård). 

 
Gränsvärdena för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå, 
överskrids vid fasaddelar som vetter mot Västergatan, Västerlånggatan och den nya 
gatan öster om kvarteret. Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter 
mot innergården samt hela innergårdens yta, se bilaga 1 och 2.  
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9 Generellt om gemensamma uteplatser 

För kvarter där riktvärdet för uteplats överskrids kan principen om gemensam uteplats 
tillämpas. Observera att det räcker att varje lägenhet har tillgång till en uteplats, den 
primära uteplatsen, som innehåller gällande riktvärden för buller. Denna uteplats kan 
antingen vara privata balkonger, alternativt en gemensam uteplats som alla har tillgång 
till. När varje lägenhet har tillgång till en primär uteplats som innehåller riktvärden för 
buller tillåts sekundära uteplatser där riktvärden överskrids.  

 

10 Slutsats 

Vid kvarter 1 och 2 innehålls riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå.  

Vid kvarter 3 och 4 överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå för vissa fasader. 
Detta innebär att principen om dämpad sida måste tillämpas för bostäder som har över 
60 dBA vid fasad, vilket innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild 
lägenhet skall vara vänd mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida innehålls på fasad 
som vetter mot innergård. Observera att det kan bli svårt att skapa hörnlägenheter där 
minst hälften av bostadsrummen är vända mot dämpad sida. Ibland accepteras att 
enstaka lägenheter ej uppfyller kraven på utomhusnivåer. 

Vid alla kvarter överskrids riktvärdet för uteplats på fasadsidor som vetter mot en väg. 
Uteplatser kan anläggas på fasader som vetter mot innergård och gemensamma 
uteplatser kan anläggas på markplan på alla innergårdar. (När varje lägenhet har tillgång 
till en primär uteplats som innehåller riktvärden för buller tillåts sekundära uteplatser där 
riktvärden överskrids. En gemensam uteplats får räknas som den primära uteplatsen.) 
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Sammanfattning 

 
Kvarteret Stenbocken i Eslöv är i dagsläget en till största del hårdgjord yta som 

innefattar en Coop Extra-affär med tillhörande parkering. Kvarteret ska byggas om för 

att istället innefatta nytt bostadsområde, underjordiska garage och kvartersmark. En 

dagvattenutredning har gjorts för att bedöma förutsättningarna för hantering och 

fördröjning av dagvatten inom planområdet. 

Planområdet är i dagsläget mycket flackt och dess närområde kan anses relativt ofta 

drabbas av översvämningar. Anpassad höjdsättning av nytt kvarter är därför av stor 

relevans för att undvika att dagvatten ansamlas på olämpliga ställen, t.ex. i de 

underjordiska garagen. Det högsta tillåtna värde som anges för utflöde av dagvatten 

från planområde till befintligt dagvattensystem som finns är mycket högt. VA-

huvudman VA Syd önskar att man fördröjer dagvattenflöden så mycket som möjligt, 

vilket också föreskrivs i Eslövs kommuns översiktsplan. Dagvattenutredningen har 

visat på att flöde kan fördröjas ner till en femtedel av högsta tillåtna flöde. 

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas att 

genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt. Med detta menas 

t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och markbetäckning i form av 

plattor eller sten hellre än asfalt och betong. 

För fördröjning av dagvatten rekommenderas att detta görs i underjordiskt magasin i 

den gångfartsgata som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. Erforderliga 

200 m3 dagvatten kan fördröjas i exempelvis ett rörmagasin eller i dagvattenkassetter 

och möjlighet finns att det under vägen hit renas i regnbäddar. 

Även skyfall måste kunna fördröjas inom planområdet. I dagsläget finns en lågpunkt i 

planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer cirka 175 m3 vatten men när 

denna lågpunkt byggs bort måste volymen kompenseras på annan plats. Då det inom 

planområdet kommer att vara ont om plats och dessutom mycket konstruktioner på 

bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som möjligt utförs som nedsänkta 

ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra fördröjning. Även parkeringsplatser 

utmed gångfartsgatan genom planområdet bör utformas något nedsänkt för att ge 

möjlighet till extra fördröjning av dagvatten vid skyfall. 
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1 Inledning 

Sweco har den 2020-03-13 fått i uppdrag av Scanbygg att ta fram en dagvattenutredning 

för arbete med detaljplan för kvarteret Stenbocken i Eslöv. En revidering av rapporten har 

gjorts efter att geoteknisk undersökning är genomförd och dokumenterad. 

 

1.1 Uppdrag och syfte 

Uppdragets omfattning utgörs av: 

 Insamling av data samt bearbetning och genomgång av denna. 

 Upprättande av höjdmodell i GIS för framtagande av avrinningsområden samt 

modellering av naturliga avrinningsvägar vid ytlig avrinning. 

 Översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden för vidare bedömning av infiltration 

med hjälp av SGU:s kartvisare. 

 Beräkning av dagvattenflöden och uppskattning av volymer vid olika regn, före och 

efter exploatering. Med ledning av P110 dimensioneras erforderliga 

fördröjningsvolymer. 

 Redovisning av eventuellt fördröjningsbehov efter exploatering tillsammans med 

åtgärdsförslag och förslag på placering av fördröjningsåtgärder. 

 Framtagande av PM/rapport. 

 

1.2 Organisation 

Beställare  Scanbygg 

Uppdragsledare Richard Andersson 

Handläggare  Nathalie Roos 

Kvalitetsgranskare  Erik Magnusson  
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2 Riktlinjer för planering av dagvatten 

I arbetet med dagvattenutredningen för den aktuella detaljplanen har ett antal dokument 

varit ledande vid bedömningar av dagvattensituationen och för de förslag på åtgärder 

som anges i denna utredning. De underlagsmaterial som sätter ramarna för de 

principförslag som tas fram i denna dagvattenutredning utgörs bland annat av dokument 

framtagna av kommun och VA-huvudman. Även de miljökvalitetsnormer som 

vattenmyndigheten tagit fram (presenterade i avsnitt 0) sätter ramar för vilka förslag på 

åtgärder som är lämpliga för omhändertagande av det aktuella planområdets dagvatten. 

2.1 Ledande dokument 

En dagvattenstrategi för Eslövs kommun finns i dagsläget ej ännu utan är under 

framtagande, därför används istället underlag från Lunds och Malmös kommuner vilka 

har samma VA-huvudman, VA-Syd. Nedan angivna dokument innehåller mål och riktlinjer 

för hantering av dagvatten: 

 Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 2018-05-28 (Eslövs 

Kommun 2018). 

I översiktsplanen står beskrivet att det ska planeras för öppna dagvattenlösningar 

och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur ska planeras för att möjliggöra 

avrinning och fördröjning av dagvatten och det förespråkas att dagvatten ska 

renas så nära källan som möjligt för att undvika belastning på recipient. 

Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och åtgärdsplan för skyfall och 

dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster om det aktuella 

planområdet (markerat med orange pil) fyller viktiga funktioner som rinnvägar och 

för fördröjande åtgärder, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Strategi- och åtgärdsplan för skyfall och dagvatten hämtad ur Eslövs 
kommuns översiktsplan (Eslövs Kommun 2018). 
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 Dagvattenstrategi för Malmö (Malmö Stad 2008). 

Utmärkande i Malmö Stads dagvattenstrategi är ett stycke som beskriver 

hanteringen av förorenat dagvatten. Rening ska ske innan infiltration av förorenat 

vatten och mycket förorenade ytor ska renas med avskiljare innan infiltration.  

 Dagvattenplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22 

(Lunds Kommun, VA-Syd 2018). 

Dagvattenplanen för Lunds kommun är något mer detaljerad än 

dagvattenstrategin för Malmö Stad. Bland annat står beskrivet att 

dagvattenplanen ska bidra till att hydrologisk och ekologisk status hos recipient 

förbättras, att hållbara lösningar ska väljas som möjliggör för expansion samt att 

Vattendirektivets krav ska uppnås och att dagvatten ska vara en naturlig del av 

stadsmiljön. De viktigaste effekterna som dagvattenåtgärder ska uppnå är: 

Minskad föroreningsbelastning 

Minskad flödesbelastning 

Dämpning och utjämning av flöden och buffrande förmåga i 

dagvattensystem 

Minskade risker för översvämning av befintlig och planerad bebyggelse. 

 

En övergripande andel riktlinjer är gemensamma för både Lunds och Malmös kommun 

och eftersom samtliga kommuner har samma VA-huvudman så förutsätts att liknande 

riktlinjer kommer att presenteras i den dagvattenstrategi som planeras för Eslövs 

kommun: 

- Utformning av dagvattensystem ska ske så att skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn undviks. 

- Föroreningar i dagvatten ska avskiljas under vattnets väg till recipient, helst så 

nära källan som möjligt, och tillförsel av föroreningar till dagvattensystemet 

ska så långt som möjligt begränsas. 

- Dagvatten ska ses som en positiv resurs. 

- Dagvattensituationen ska hanteras hållbart genom att långsiktigt hållbara 

system skapas. Förutsättningar för detta ska ges redan i planarbetet. 

- Öppen hantering av dagvatten förespråkas. 
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2.2 Förslag till riktvärden för dagvatten 

En klassificering av dagvatten och reningsbehov, samt förslag på typ av rening, 

presenteras i Malmö Stads dagvattenstrategi och återges i Figur 2-2 nedan. 

 

Figur 2-2. Dagvattenklassificering hämtad ur Malmö Stads dagvattenstrategi (Malmö Stad 2008). 

2.3 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 

exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och 

bebyggelse (Svenskt Vatten 2016). Huvudbudskapen i P110 är övergripande krav och 

förutsättningar för samhällens avvattning, dimensionering och utformning av nya 

dagvattenledningar, dimensionering och utformning av nya spillvattenledningar, och hur 

vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte att ta hänsyn till 

framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten ska ökas 

med 25 % i beräkningar då utredning av dagvattenfrågan sker. Ledningssystemen ska 

även, som ett minimikrav, dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 

år vid fylld ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån för tät bostadsbebyggelse. Då nya 

dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 

byggnader inte översvämmas då kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 

Därmed är det viktigt att ta hänsyn till hur byggnader höjdsätts så att ytligt rinnande 

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. 
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3 Områdesbeskrivning 

Aktuellt planområde kvarteret Stenbocken ligger i centrala Eslöv, se Figur 3-1 nedan. 

 

Figur 3-1. Aktuellt planområdes placering i Eslöv (Google Maps 2020-03-18). 

3.1 Befintligt område 

I Eslövs kommuns fördjupade översiktsplan är aktuellt planområde angivet som 

stadsbebyggelse och många huvudstråk för bil-, kollektiv- samt gång- och cykeltrafik går 

längs med kvartersgränsen. I dagsläget består planområdet av en Coop Extra-affär med 

tillhörande parkering, se Figur 3-2. 

Befintligt område är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda 

ytor med vissa inslag av grönytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt 

skiljer endast 2,12 meter. 

 

Figur 3-2. Befintligt område innefattande en Coop Extra-affär med parkering. 
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3.2 Efter exploatering 

Efter exploatering är planområdet tänkt att användas för flerbostadshus, eventuellt med 

inslag av handelskvarter. Ombyggnad ska göras i två etapper där etapp 1 innebär 

anläggning av en genomfartsväg mellan södra och norra delen av området samt 

ombyggnad av parkeringsplats i västra delen till flerbostadshus. Etapp 2 innebär 

ombyggnad av östra delen av planområdet till flerbostadshus (och eventuellt 

handelskvarter) samt en minskning av genomgående vägs bredd, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Övergripande indelning av kvarteret och de två etapperna i vilka ombyggnad ska utföras 
(Martin Martinsson Architecture 2020-02-13). 

De nya kvarteren kommer att innefatta många grönområden i form av gröna tak och 

innergårdar, majoriteten av innergårdar kommer dock att anläggas på bjälklag över 

underjordiska garage och detta begränsar därmed möjligheten till infiltration av dagvatten 

genom mark. Med en sådan situation blir hanteringen av dagvatten än viktigare och det 

måste säkerställas att dagvatten kan ledas och tas om hand där det inte riskerar att 

orsaka skada för allmänheten eller på konstruktioner. 

Figur 3-4 och Figur 3-5 nedan visar hur kvartersmarken är tänkt att användas efter 

ombyggnation. De grönytor som inte ligger på bjälklag är endast de omgivande 

grönområden i de yttre kanterna samt de grönområden som anläggs i anslutning till 

genomgående passager. 
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Figur 3-4. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-10-
25). 

 
Figur 3-5. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-11-
27). 
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4 Förutsättningar 

4.1 Flödesvägar och lågpunkter 

Utifrån befintlig höjdsättning har en analys av flödesvägar och lågpunkter utförts. Vatten 

som rinner in i området och blir ståendes vid kraftiga regn kommer huvudsakligen 

söderifrån från ett relativt stort avrinningsområde, cirka 6 ha (Figur 4-2). Ur Figur 4-1 kan 

utläsas att maximalt vattendjup som kan komma att uppstå inom området i nuläget ligger 

på mellan 1,0 och 1,5 meter men att den översvämmade ytan övergripande har ett 

vattendjup på 0,4 - 1,0 meter. 

 

Figur 4-1. Lågpunkter i området där vattendjup vid kraftiga regn överstiger 0,2 m. 

Jämförelse av Figur 4-2 och Figur 4-1 tyder på att lämplig, ny höjdsättning av 
planområdets nordöstra hörn kan förhindra att vatten blir stående här och att dagvatten 
istället kan rinna längs väg som det är tänkt enligt översiktsplanen (Figur 2-1). Alternativt 
kan den nordöstra hörnan utnyttjas till öppen dagvattenlösning. 
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Figur 4-2. Naturliga flödesvägar vid ytlig avrinning. 
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4.2 Befintligt VA-ledningsnät och anslutningspunkter 

Befintligt ledningsnät för VA visas i Figur 4-3 nedan. Två servisledningar för dagvatten 

finns till planområdet, en ungefär i mitten av områdets norra gräns och en strax öster om 

mitten av områdets södra gräns. Den norra servisledningens läge under befintlig mark är 

cirka 3 meter medan den södra servisledningens läge under befintlig mark är cirka 2 

meter. 

Enligt angivelse från VA-huvudman, VA Syd, ska befintligt dagvattensystem vara 

dimensionerat för ett 2-årsregn. Till följd av förtätning av staden med en större andel 

hårdgjorda ytor så stämmer inte detta överens med systemets verkliga kapacitet i 

dagsläget vilken är odefinierad men betydligt mindre. 

 

Figur 4-3. Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd). 
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4.3 Övriga ledningar 

Övriga ledningar som kan komma att påverka arbetet vid ombyggnation av planområdet 

visas i Figur 4-4 nedan. Bland annat Kraftringen och Skanova har ledningar innanför 

fastighetsgräns. 

 

Figur 4-4. Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av 

planområde. 

4.4 Översvämningsrisker 

Efter kontakt med VA-huvudman VA Syd kan konstateras att för centrumområdet (främst 

runt Kanalgatan som ligger parallellt med Västerlånggatan) rapporterades att flera 

fastigheter upplevde problem vid skyfallen i augusti 2017. Underlag från VA Syd visar 

dock att under de senaste 20 åren har fastigheten mitt emot Stenbocken, på 

Repslagaregatan, endast upplevt totalt två registrerade källaröversvämningar medan det 

för Stenbocken inte finns registrerat någon information om problem vid skyfall. I och med 

att ombyggnaden av fastigheten medför byggnation av underjordiskt garage, samt till följd 

av fastighetens placering intill två utsedda huvudstråk för ytlig avrinning vid skyfall, så 

görs antagandet att fastigheten efter ombyggnation kommer att löpa större risk för 

översvämningsproblem vid skyfall. Åtgärder bör vidtas för att skydda underjordiskt garage 

och förhindra översvämning vid skyfall. 
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4.5 Grundvatten och geologi  

Ur Figur 4-5 kan utläsas att marken i hela planområdet och dess närområde består av 

fyllnadsmassor. Den geotekniska undersökning som gjorts (Sweco 2020) visar att 

fyllnadsmassorna i de övre jordlagren utgörs av till största del grusig sand med 

varierande innehåll av tegel, humus och i östra delen även trä och flis. Mäktigheterna 

varierar mellan 0,5 till 2 meter med störst fyllnadsmäktigheter i den södra och den östra 

delen av fastigheten. 

Fyllningsmassorna vilar på naturligt lagrad friktionsjord av sandmorän eller sand, vilka har 

goda dränerande egenskaper och möjliggör för infiltration inom planområdet. Lermorän, 

som har sämre infiltrationsförmåga, har påträffats på djupet men antas inte försämra 

infiltrationsmöjligheterna genom genomsläpplig beläggning på ytan vid nybyggnation. 

 
Figur 4-5. Jordarter inom planområdet (SGU 2020). 

Planområdet innefattas av avrinningsområdet till grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge. 

Då området övergripande är väldigt flackt så antyder variationen i jorddjup att 

grundvattenströmningen har en sydvästlig riktning, detta är dock endast ett antagande 

och ytterligare geohydrologiska utredningar bör genomföras för att säkerställa detta. 

Den geotekniska undersökningen påträffade fri vattenyta i provtagningshålen på nivåer 

cirka 2,5 – 2,6 m under markytan vid mättillfällena. Nivåerna kan förväntas ligga mellan 

2,0 – 2,5 m under marknivå vilket måste tas i beaktande vid planering av eventuella 

underjordiska magasin för flödesutjämning. 
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4.6 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta ligger planområdet inom avrinningsområdet 

för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464), dock avleds vatten inom 

denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket vidare till Krondammen för att 

slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa (WA65855704). Planområdet sammanfaller 

också med avrinningsområde för grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724). 

4.6.1 Saxån: Välabäcken-källa 

Vattendraget är av naturlig härkomst och sträcker sig cirka 34 km. Dess ekologiska status 

är graderad som måttlig med MKN att status till 2027 ska uppnå ”god ekologisk status” 

medan dess kemiska status uppnår ”ej god” med MKN att uppnå god status med 

undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver (VISS 2020a). 

Framförallt är det förekomsten av näringsämnen i vattnet samt dess hydromorfologiska 

egenskaper som bidrar till dess måttliga ekologiska status medan kemisk status främst 

beror på bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Bland annat 

urban markanvändning pekas ut som en diffus källa för förorening men det bedöms att 

aktuellt planområde inte kommer att ha någon större inverkan på vattendragets status då 

dagvatten efter exploatering kommer att vara relativt rent samt troligtvis hinna infiltrera i 

mark innan det når recipient. 

4.6.2 Eslöv-Flyinge 

Eslöv-Flyinge grundvattenförekomst är en sedimentär bergförekomst med en bedömd 

uttagsmöjlighet på 20 000 – 60 000 l/h (VISS 2020b). Dess kvantitativa och kemiska 

status är god och miljökvalitetsnormer enligt VISS är att status ska vara fortsatt god. 

Problem med miljögifter för vattentäkten finns och riskerar att täkten ej ska uppnå god 

kemisk status 2027. Bland annat har höga halter av bekämpningsmedlet atrazindesetyl 

(idag förbjudet att använda) och höga halter av nitrat till följd av jordbruk påträffats i 

täkten. Höga halter av klorid till följd av saltning av vägar riskerar att påverka grundvattnet 

och misstanke om att täkten är påverkad av PFAS finns då tre brandövningsplatser finns 

inom tillrinningsområdet. 

Det bedöms inte att exploatering av planområdet i någon märkbar utsträckning kommer 

att bidra till försämring av grundvattentäktens status. 

4.6.3 Krondiket/Krondammen 

Enligt anvisning från Eslövs kommun kan det anses att Krondiket och Krondammen är en 

del av dagvattensystemet i Eslöv. Inga speciella riktlinjer eller krav finns för utsläpp till 

dessa recipienter.  
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5 Beräkningar 

För beräkning av de flöden som uppstår inom planområdet har den rationella metoden 

använts. Vid användning av den rationella metoden beräknas flöden utifrån 

regnintensitet, områdets storlek samt en avrinningskoefficient som varierar med typ av 

yta och som baseras på ytans infiltrationsförmåga. Formeln för den rationella metoden är 

följande: 

푞 = 푖 ∙ 휑 ∙ 퐴 

där 

qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i = regnintensitet [l/(s, ha)] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = area [ha] 

Regnintensiteten varierar med återkomsttid och regnvaraktighet och beräknas med hjälp 

av Dahlströms ekvation. För det aktuella fallet används Dahlströms ekvation gällande för 

regnvaraktigheter upp till 24 timmar: 

푖Å = 190 ∙ Å ∙
ln(푇 )

푇 ,
+ 2 

där 

iÅ = regnintensitet [l/(s, ha)] 

TR = regnvaraktighet [min] 

Å = återkomsttid [månader] 

Den dagvattenvolym som uppstår inom planområdet beräknas genom att multiplicera det 

dimensionerande flödet med regnvaraktigheten. Volymen av det dagvatten som måste 

fördröjas inom området bestäms av tillåtet utflöde från planområde. 

5.1 Dimensionerande förutsättningar 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Från VA-huvudman finns 

anvisning om att befintligt dagvattensystem är dimensionerat för flöde upp till och med ett 

2-årsregn, varför detta flöde således används som högsta tillåtna flöde från planområde. 

Dock så menar också VA-huvudman på att detta flöde i praktiken är alldeles för stort för 

ledningarna i och med förtätning av staden och önskar därför att utflödet från 

planområde, om möjligt, hålls ner. Flödet vid ett 2-årsregn beräknas utifrån planområdets 

avrinning i dagsläget, innan exploatering. 

För den intilliggande fastigheten ”Timmermannen 16” anges i detaljplanen att dagvatten 

ska fördröjas så att maximalt 20 l/(s, ha) släpps till kommunens ledningar. För jämförelse 

av olika alternativ till dagvattenlösningar kommer även detta värde även används vid 

dimensionering. 

I Svenskt Vattens publikation P110 anges att dimensionerande återkomsttid för VA-

huvudmans ansvar för trycklinje i centrum- och affärsområden uppgår till 30 år och därför 
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används denna återkomsttid vid beräkningar av flödesutjämningsvolym. För 

dimensionering av ledningar inom mindre, urbana områden anses en regnvaraktighet på 

10 minuter vara dimensionerande. 

För dagvattenberäkningar där VA Syd är huvudman används en klimatkompenserande 

faktor på 1,3 för att ta höjd för kommande klimatförändringar. 

5.2 Markanvändning 

I Tabell 5-1 visas markanvändningen för planområdet i nuläget, planerad 

markanvändning efter exploatering utifrån det underlag som presenterats av arkitekt samt 

föreslagen markanvändning för ytterligare reducering av den area som bidrar till 

ytavrinning. För att ta fram ett första så kallat ”worst case scenario” har det antagits att 

alla ytor i marknivå som enligt arkitekts förslag inte utgörs av grönytor, utgörs av asfalt 

eller betong med hög avrinningskoefficient. En del av dessa ytor har sedan enligt förslag 

från Sweco ersatts med bland annat markbetäckning i form av betongplattor eller 

gräsarmering som bidrar till att minska ytavrinning i området. 

Tabell 5-1. Markanvändning inom planområde före och efter exploatering. 

Yta 
φ Area före 

exp. [ha] 

Area efter 

exp. [ha] 

Area enl. 

förslag [ha] 

Tak 0,9 0,53 0,39 0,39 

Gröna tak* 0,4  0,24 0,24 

Asfalt 0,8 0,94 0,45 0,32 

Markbetäckning 

(plattsättning) 
0,68   0,09 

Markbetäckning på 

bjälklag 
0,68  0,12 0,12 

Grönområde 0,1 0,1 0,07 0,06 

Grönområde på 

bjälklag* 
0,4  0,31 0,31 

Gräsarmering 0,4   0,05 

Sammanvägd φ  0,79 0,66 0,61 

Total yta  1,57 1,57 1,57 

Total reducerad yta  1,24 1,03 0,96 

* För gröna tak samt grönytor på bjälklag har värde på avrinningskoefficient antagits ur Tabell 7-1 i kommande 
kapitel.  
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6 Resultat 

Resultaten är framtagna med hjälp av givna förutsättningar från föregående kapitel och 

baserar sig på det underlag som delgivits av arkitekt. 

6.1 Dagvattenflöden 

Beräkning av dimensionerande flöden vid olika återkomsttider presenteras nedan i Tabell 

6-1. Dimensionerande återkomsttid vid fylld ledning, och således dimensionerande flöde 

för ledningar inom planområde, är enligt Svenskt Vattens P110 10 år. 

Flödesutjämningsvolymen ska dimensioneras för ett 30-årsregn medan flödena för ett 

100-årsregn motsvarar de förväntade flöden som uppstår vid skyfall. 

Tabell 6-1. Dimensionerande dagvattenflöden för ett regn med olika återkomsttid. 

Återkomsttid 

[år] 

Flöde [l/s] 

Innan exp. Efter exp. Enl. förslag 

10 366,1 305,2 283,9 

30 526,6 439,0 408,4 

100 785,1 654,5 608,8 

Vid så kallat skyfall, regn med återkomsttid 100 år eller mer, förväntas inte 

dagvattensystemet kunna hantera de stora regnmängder som bildas och för flöden likt 

dessa bör speciella rinnvägar planeras där vattnet kan ta sig fram utan att riskera att 

orsaka skada på byggnader eller översvämningar på olämpliga platser. 

6.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Erforderlig fördröjningsvolym beräknas med hänsyn till regn med den dimensionerande 
återkomsttid som VA-huvudman enligt P110 är ansvarig att hantera, i detta fall 30 år. 
Fördröjningsbehovet har vidare beräknats med avseende på två olika tillåtna utflöden 
från planområde: 

 166 l/s, vilket är det flöde som uppstår vid ett 2-årsregn för befintlig yta och som 
befintligt dagvattensystem enligt VA-huvudman ska kunna hantera. 

 31,4 l/s, vilket är det flöde som tillåts om Stenbocken, liksom sin grannfastighet 
Timmermannen, har ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha). 

 
Erforderlig fördröjningsvolym bestäms som den största möjliga volym som uppstår för 
regn med olika varaktighet. Resultatet presenteras i Tabell 6-2 där det blir tydligt att ett 
mindre tillåtet utflöde från planområde kräver att en betydligt större dagvattenvolym 
måste fördröjas. Det blir också tydligt att en ökad andel genomsläppliga ytor bidrar till en 
mindre erforderlig fördröjningsvolym.  
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Tabell 6-2. Erforderlig fördröjningsvolym i m3 vid regn med återkomsttid 30 år och olika utflöde. 

Varaktighet 

[min] 

Utflöde 166 l/s Utflöde 31,4 l/s 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

5 167,7 131,5 118,9 208,0 171,8 159,2 

10 216,5 164,0 145,6 297,1 244,6 226,2 

15 226,1 163,6 141,9 347,0 284,5 262,7 

20 219,3 149,7 125,4 380,5 310,9 286,6 

25 203,4 128,2 101,9 404,9 329,7 303,4 

30 181,7 101,8 73,9 423,5 343,6 315,7 

35 155,9 72,1 42,8 438,0 354,2 324,9 

40 127,2 39,9 9,4 449,6 362,3 331,8 

45 96,3 5,8 -25,8 459,0 368,5 336,9 

50 63,5 -29,8  466,5 373,2 340,6 

55 29,2   472,5 376,6 343,2 

60 -6,3   477,3 379,1 344,8 

120 
 

  483,3 365,2 324,0 
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7 Systemlösning 

Från föregående kapitel blir det tydligt att behovet av flödesutjämning av dagvatten 

kommer att minska i och med exploatering av planområdet, det kommer dock fortfarande 

att finnas ett behov av att fördröja dagvatten om VA-huvudman ska kunna uppfylla de 

krav som ställs i P110. 

Ur resultatet kan utläsas att erforderlig fördröjningsvolym i hög grad bestäms av tillåtet 

utflöde från planområde. Med högsta tillåtna utflöde, ett flöde motsvarande ett 2-årsregn 

för område innan exploatering, blir erforderlig fördröjningsvolym cirka 146 - 164 m3 

beroende på vilken typ av markbeklädnad som väljs. Om utflöde från planområde 

däremot begränsas till 20 l/(s, ha) så blir erforderlig fördröjningsvolym mer än dubbelt så 

stor och dagvattenhanteringen inom ett redan ganska så komplext område blir därför 

också mer komplex. 

Nedan ges förslag på lämpliga systemlösningar för att minska ytligt dagvattenflöde inom 

planområde samt för att flödesutjämna överskottsvatten. Vidare i kapitel 9 ges mer 

detaljerade förslag på hur dagvatten och skyfall kan hanteras inom planområdet. I kapitel 

0 diskuteras konsekvenserna av val av dimensionerande utflöde från planområde samt 

vilka faktorer som kan spela in i val av systemlösning. 

7.1 Gröna tak 

Gröna tak innebär att takytor täcks av vegetation. Dagvatten som uppkommer här fördröjs 

och magasineras i jorden och växtligheten och avrinningen blir därför mindre. Hur mycket 

vatten som kan magasineras i växtbädden beror bland annat på avrinningshastighet och 

dräneringshastighet samt på djupet på växtbädden. Djupet kan variera med valet av 

växter men också med den tänkta användningen av taket. Gröna tak kan utföras som allt 

från extensiva tak som endast kräver årlig tillsyn, till intensiva tak som är tänkta att vistas 

på och användas för rekreation och som i regel kräver en högre skötselnivå. Anläggandet 

av gröna tak medför en belastning på den underliggande konstruktionen som inte bara 

måste bära upp växtbädden med eventuella rekreationskonstruktioner, utan även det 

vatten som fördröjs och magasineras i växtbädden. Det är viktigt att tätskiktet mellan 

konstruktionen och det gröna taket är garanterat tätt. 

I Tabell 7-1 anges olika värden för avrinningskoefficienten för gröna tak och det är tydligt 

att en djupare växtbädd som genererar större magasineringsvolym också bidrar till att 

avrinningen av dagvatten blir mindre intensiv och att behovet av annan flödesutjämning 

därför minskar. 
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Tabell 7-1. Avrinning från grönt tak vid kraftigt regn (Vinnova 2017). 

Djup (mm) Avrinningskoefficient (φ) 

 15º lutning >15º lutning 

>500 0,1 - 

250-500 0,2 - 

150-250 0,3 - 

100-150 0,4 0,5 

60-100 0,5 0,6 

40-60 0,6 0,7 

20-40 0,7 0,8 

 

7.2 Genomsläppliga beläggningar/permeabla ytor 

Ett enkelt sätt att minska dagvattenflödet är att öka andelen permeabla ytor, alltså ytor 

med högre genomsläpplighet än till exempel asfalt som har dålig genomsläpplighet. 

Sådana ytor kan bland annat utgöras av gågator belagda med gatsten eller plattor där 

fogarna medger att ytan får en större infiltrationsförmåga än en tät yta. Parkeringsplatser 

kan utformas med gräsarmering istället för asfalt vilket ökar infiltrationsförmågan markant 

och dessutom bidrar till en trivsam, grön miljö. Förslagsvis kan samtliga parkeringsplatser 

utomhus inom planområdet utföras med gräsarmering och gågata mellan kvarteren kan 

anläggas med markbetäckning av plattor. 

 

Figur 7-1. Parkeringsplats för bil utförd med gräsarmering som möjliggör för högre infiltration och 
mindre dagvattenavrinning (Benders 2019). 

Figur 7-1 visar förslag på hur en gräsarmerad parkeringsplats kan se ut. Förutom 

fördröjning av dagvattenflöde så bidrar en sådan systemlösning också till rening av 

dagvatten i tre steg: sedimentation, filtrering samt fastläggning. Reningskapaciteten beror 

på materialets förmåga att binda föroreningar samt genomsläpplighetsgraden. 
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7.3 Regnbäddar 

I förslag från arkitekt finns redan regnbäddar och dammar för fördröjning av dagvatten 

utritat. Dessa har markerats med blått i Figur 7-2 nedan. Den totala arealen för de 

blåmarkerade ytorna är ungefär 230 m2. Regnbäddar fördröjer cirka 20 mm regn vilket 

innebär att dagvattenvolymen som kan fördröjas i redan planerade regnbäddar är cirka 

46 m3. Om istället alla grönområden som inte anläggs på bjälklag kan utföras som 

regnbäddar så blir den totala arealen som kan fördröja vatten istället 627 m2, vilket ger en 

fördröjningsvolym på cirka 125 m3 (markerat som orange-skrafferat i Figur 7-2). Om man 

förhåller sig till högsta tillåtna utflöde från planområde så innebär detta alltså att nästan 

all fördröjning kan ske i regnbäddar och att endast en mindre volym måste fördröjas i 

magasin. 

Regnbäddar kan också utföras som upphöjda regnbäddar ovan mark (Figur 7-3). De kan 

då förslagsvis placeras utmed väggarna längs gångstråken och där bidra till att fördröja 

dagvatten från ytor på bjälklag samtidigt som de skapar ekologiskt värde och sköna 

miljöer. Upphöjda regnbäddar kan även placeras på ytor ovan bjälklag men hänsyn 

måste då tas till den extra vikt detta utsätter den underliggande konstruktionen för. 

Rening sker genom att merparten av partikelbundna föroreningar, och även lösta 

föroreningar, fastnar på regnbäddens filtermaterial. Valet av filter- samt växtmaterial 

påverkar reningsgraden och bäddens ytskikt behöver regelbundet bytas för att förhindra 

att bundna föroreningar frigörs när bäddens organiska material bryts ned. 

 

Figur 7-2. Föreslagen placering av regnbäddar efter exploatering. 
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Figur 7-3. Upphöjd regnbädd ovan mark som även kan användas för till exempel plantering eller 

odling (Bara Mineraler 2019). 

7.4 Underjordiskt magasin 

Då utrymme avsevärt begränsar eller helt omöjliggör möjligheten för öppna 

dagvattenlösningar så kan underjordiska magasin vara en lämplig lösning. Dessa kan 

utformas på olika sätt efter olika principer. 

Skelettjord är en bra magasineringslösning som även möjliggör för plantering av bland 

annat träd i stadsmiljö. Skelettjord utgörs av urschaktade utrymmen som fylls med 

makadam där dagvatten kan magasineras i porvolymen och dessutom till viss del renas 

då det filtrerar genom de olika lagerna. Skelettjord där jord vattnas ner i porutrymmet har 

en mindre tillgänglig volym för magasinering av dagvatten medan en luftig skelettjord 

bestående av endast makadam har en högre magasineringsförmåga. Skelettjord med 

nedvattnad jord i porerna bidrar till en större rening av lösta föroreningar i dagvattnet 

medan en luftig skelettjord har sämre reningsförmåga. I det aktuella området, där 

mängden föroreningsalstrande trafik är mycket begränsad men behovet av magasinering 

är stort, rekommenderas av dessa två en luftig skelettjord. För lösningen förutsätts dock 

att vatten kan infiltrera fritt i mark och att inte grundvattennivån är allt för hög. 

Om inte skelettjord är en passande lösning så kan även så kallade dagvattenkassetter 

användas för utjämning av dagvattenflöde. Dessa moduler kan kombineras på höjden, 

längden eller bredden efter önskemål och således anpassas efter aktuellt område och 

aktuella rådande markförhållanden. Dagvattenkassetter samlar upp dagvatten och låter 

det sedan infiltrera till omgivande mark. Täckningsgraden över kassetterna beror på 

vilken typ av mark eller konstruktion som ska anläggas ovanpå. 

Även kassetter påverkas av grundvattennivån och om denna är allt för hög kan inte 

dagvatten infiltrera till mark, snarare så kan det bli så att grundvatten infiltrerar till 

magasin och således tar bort dess funktion som fördröjningsmagasin. Om 

grundvattennivån är hög måste kassetterna tätas för att förhindra infiltration och utflöde 

sker endast till dagvattensystemet. 

Ett tredje alternativ är underjordiska magasin i form av rörmagasin, tunnlar eller kulvertar 

anslutna till dagvattennätet.   
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8 Skyfallsanalys 

En förenklad skyfallsanalys visar var vatten vid extrema regn kommer att bli stående samt 

vilka ungefärliga nivåer det kommer att uppgå till. För analysen görs vissa antaganden: 

- Analysen begränsas till projektområdets gränser, inget vatten kommer in eller tar 

sig ut genom projektområdesgränsen. 

- Inget vatten infiltrerar i mark. Den överskottsvolym av dagvatten som bildas vid ett 

100-årsregn, jämfört med den volym som magasin rymmer, utgör 

översvämningsvolymen som hamnar ovan mark. 

- Uppskattad översvämningssituation uppstår då ledningssystem och 

flödesutjämningsmagasin är fulla. 

- Analysen baseras på befintliga höjdförhållanden. 

8.1 Skyfallskartering och vattennivåer 

Skyfallskartering görs för de två olika situationerna med olika värden på utflöde från 

planområde. Respektive översvämningsvolym samt nivå återges i Tabell 8-1. 

Tabell 8-1. Beräknad volym och nivå av dagvatten vid skyfall inom planområde. 

Utflöde 166 l/s 31,4 l/s  

Översvämningsvolym 156 269 [m3] 

Nivå +61,62 +61,73 [m] 

 

I Figur 8-1 visas var översvämning sker för de olika fallen att fördröjningsmagasin 

dimensioneras för ett utflöde på 166 respektive 34,1 l/s, baserat på befintliga höjder inom 

planområdet. 

 

Figur 8-1. Översvämningskartering för olika tillåtna utflöden från planområde. 

775 ( 1317 )



  

   

 
 

23(30) 
 

DAGVATTENUTREDNING 

2020-04-30 (REV. 2021-05-17) 

DAGVATTENUTREDNING FÖR  KV. STENBOCKEN 

 

 

RN \\sekaafs001\projekt\21233\13010826\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\dagvattenutredning stenbocken_rev2021-05-17.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

8.2 Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar 

En korrekt höjdsättning av planområdet är en förutsättning för att minimera risken för att 

skador på bebyggelse ska uppstå vid händelse av kraftiga regn, speciellt i det aktuella 

fallet där underjordiska garage planeras och man måste förhindra att dagvatten tar sig 

ner i garagen. Det blir tydligt i Figur 8-1 att det är den nordöstra hörnan av planområdet 

som är det mest utsatta området och höjdsättning här bör därför beakta den vattennivå 

som anges i föregående avsnitt. 

Med en planerad höjdsättning kan det säkerställas att vattnet inom området kan ställa sig 

på platser där det orsakar minst skada vid extrema nederbördshändelser och placeringen 

av byggnaderna måste tillåta att vattnet kan ta sig bort från området utan att instängda 

områden skapas. Skapas instängda områden kan, vid kraftiga regn, djupa 

översvämningar skapas. Vid skyfall ska vattnet från planområdet kunna ledas på gator 

och grönstråk och kunna styras så att hus nedströms planområdet inte skadas. Inom 

planområdet behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid extremregn leds bort 

från byggnaderna. För att inte vatten ska skada byggnaderna rekommenderas att dessa 

anläggas minst 0,3 meter högre än angränsande gata, alternativt 0,1 m över den högsta 

vattennivå som beräknas uppnås vid skyfall. 

Då dagvattensystemen och även det kommunala dagvattennätet är fulla, och med de 

rådande höjdförhållandena på omgivande vägar, föreslås att höjdsättning görs så att de 

sekundära avrinningsvägarna följer pilar enligt Figur 8-2 nedan. 

 

 

Figur 8-2. Förslag på sekundära rinnvägar vid skyfall. 
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Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas enligt Figur 8-3. Detta motsvarar en 

utkastare på cirka 20 centimeter samtidigt som marken närmast fasad hårdgörs i syfte att 

undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 

2 procent de första tre metrarna från utkastaren och därefter cirka 1–3 procent för att inte 

riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden. Höjdsättning av marken kring infarterna till 

parkeringsgaragen måste säkerställas så att vattnen vid kraftiga regn inte kan rinna in. 

 

 
Figur 8-3. Principiell höjdsättning enligt Alm och Pirard (2014). 
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9 Hantering och fördröjning av dagvatten och skyfall 

Efter samråd med kommun och VA-huvudman har det beslutats att det inom planområdet 

ska fördröjas en dagvattenvolym om 200 m3 men att också skyfall måste kunna fördröjas. 

I och med exploatering av området och bortbyggnad av befintlig lågpunkt i det nordöstra 

hörnet så måste det säkerställas att den skyfallsvolym som idag ansamlas inom området 

(cirka 175 m3) även efter exploatering ska kunna fördröjas inom området. Detta för att 

inte områden nedströms planområdet ska påverkas negativt av ökade flöden och volymer 

till följd av exploateringen. 

Sammanfattningsvis har exploatören beslutat om två alternativ för dagvattenhantering 

samt för vilka ytor som ska utgöra ytor där skyfallshantering kan ske. Ytorna framgår av 

Figur 9-1. En närmare redogörelse för de olika alternativen samt hur vattnet bör hanteras 

ges nedan. 

 
Figur 9-1. Ytbehov för dagvatten- och skyfallshantering (Martin Martinsson Architecture 2021-04-
19). Ljusblå ytor utgör ytbehov vid dagvattenmagasinering i kassetter medan gul linje visar var 

dagvatten kan magasineras i rörmagasin. Lila ytor utgör ytor avsedda för skyfallshantering. 
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9.1 Dagvatten 

Som nämnt tidigare i kapitel 7.3 så finns redan enligt förslag från arkitekt en yta om cirka 

230 m2 utritad för mindre dammar och/eller regnbäddar. Den volym som kan fördröjas här 

uppgår till cirka 46 m3. Om den totala dagvattenvolymen på 200 m3 ska kunna fördröjas i 

regnbäddar innebär det att ytbehovet istället uppgår till ungefär 1 000 m2. En mer 

yteffektiv fördröjning skulle då vara att istället magasinera dagvatten under marken, 

exempelvis i rörmagasin eller i dagvattenkassetter. Bland annat dagvattenkassetter finns 

av typer som är fullt körbara och kan därför placeras både under parkeringsplatser och 

under vägar. 

Gåfartsgatan mellan det västra och det östra kvarteret är cirka 100 meter lång och upptar 

en yta på ungefär 690 m2. Genom anläggning av ett rörmagasin med diameter 1,6 meter 

längs med sträckan skulle 200 m3 dagvatten kunna fördröjas i ett sådant magasin. Om 

istället dagvattenkassetter väljs, exempelvis med en bygghöjd på 0,5 meter, så skulle det 

räcka med en yta om cirka 450 m2 för att fördröja erforderlig volym, eller hälften av ytan 

om modulerna istället kan ha en bygghöjd på 1 meter. Modulerna kan byggas ihop så att 

de till exempel kan utgöra ett enhetligt magasin under gatan, alternativt placeras under 

parkeringsplatserna och utgöra flera mindre magasin. 

För en effektiv och kompakt fördröjning inom planområdet rekommenderas i första hand 

rörmagasin längs med gåfartsgatan och i andra hand dagvattenkassetter. Om det 

underjordiska magasinet utformas för att kunna hantera den totala erforderliga 

dagvattenvolymen försvinner behovet av övriga fördröjningsåtgärder ovan mark och de 

dammar/regnbäddar som ändå byggs kan istället främst bidra med rening av dagvatten 

och som en extra säkerhet mot översvämning. 

Vilket alternativ som är mest lämpligt för dagvattenhanteringen (rörmagasin eller 

kassetter) bör kontrolleras mot bland annat framtida markhöjder samt mot 

grundvattennivåerna för att se vilket som är lämpligast. 

9.2 Skyfall 

Beträffande skyfall så uppstår översvämningar i lågpunkter då det befintliga 

dagvattennätet går fullt och då ledningskapaciteten inte är tillräcklig, därför måste 

skyfallsvolymen om 175 m3 kunna fördröjas inom planområdet ovan mark på ett sådant 

sätt att det inte orsakar skada på eller olägenheter för konstruktioner och människor. 

Eftersom den befintliga lågpunkten där skyfallsvatten i dagsläget ansamlas kommer att 

byggas bort i och med exploateringen så innebär detta att andra ytor måste kunna 

utnyttjas för samma ändamål. Dessa ytor måste dessutom vara placerade på ett sådant 

sätt att vattnet faktiskt rinner hit då de annars inte skulle uppfylla sitt syfte. 

Som framgår av Figur 4-2 i avsnitt 4.1 så påverkas planområdet av ett mycket större 

avrinningsområde uppströms, cirka 6 hektar stort. Dagvatten som flödar ovan mark 

härifrån ansamlas idag delvis i den befintliga lågpunkt som finns i planområdets nordöstra 

hörn och för att påverkan nedströms inte ska förvärras behöver därför en del av 

översvämningsytan placeras så att den kan ta emot vatten här ifrån. Av kapitel 8.1 

framgår att skyfallsvolymen som bildas inom planområdet (och som därför också kan 
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hanteras inom planområdet oberoende av flöden från uppströms avrinningsområde) 

uppgår till cirka 156 m3. Resterande volym av de 175 m3 som erfordras fördröjas, alltså 

19 m3, kan därför anses komma från uppströms avrinningsområde och yta för fördröjning 

av dessa 19 m3 måste därför placeras så att detta vatten kan rinna hit, lämpligen i 

planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. 

I planområdets östra del, utmed Västerlånggatan, finns en utritad trädrad samt två 

grönområden med utritade dagvattendammar. Om trädraden och de två grönområdena 

kan utföras som nedsänkningar i förhållande till omgivande mark, avskild exempelvis med 

kantsten med öppningar för vatten att rinna genom, så kan dessa ytor nyttjas för 

skyfallshantering. Om nivåskillnaden är 0,2 meter kan en skyfallsvolym på cirka 50 m3 

fördröjas här, vilket är mer än de 19 som erfordras i detta läge. 

Resterande 125 m3 kan förslagsvis fördröjas i gränderna som passerar horisontellt 

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed gångfartsgatan. Den 

totala ytan som utgörs av parkeringar uppgår till cirka 460 m2 och den totala ytan av 

grönområden som finns planerade i gränderna uppgår till cirka 380 m2. Tillsammans kan 

dessa ytor, om de sänks med cirka 0,2 meter i förhållande till omgivande mark, fördröja 

nästan 170 m3 vatten. 

Totalt finns alltså möjlighet att hantera en skyfallsvolym om cirka 220 m3 vatten inom 

planområdet varav minst 20 m3 bör utgöras av del av det vatten som alstras inom 

uppströms avrinningsområde och som rinner till planområdet. Av övriga föreslagna ytor 

för skyfallshantering kan antingen delar av dem anpassas så att endast erforderlig volym 

fördröjs eller så att maximal volym fördröjs. 
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10 Slutsats 

Maximalt tillåtet utflöde från planområde motsvaras av ett 2-årsregn för befintlig mark, 

alltså ett flöde på cirka 166 l/s. Detta tillåtna utflöde medför att endast cirka 150 m3 

dagvatten behöver fördröjas inom planområdet och att resten i teorin kan släppas till 

befintligt dagvattensystem. VA Syd som är VA-huvudman har dock påpekat att detta flöde 

i verkligheten är allt för stort för att befintligt system ska kunna hantera allt vatten och de 

har uttryckt en önskan om att utflöde från planområde därför i största möjliga mån ska 

hållas ned och fördröjas, vilket också ligger i fas med kommunens översiktsplan och de 

dagvattenpolicys som gäller i andra kommuner där VA Syd är VA-huvudman. 

För det aktuella planområdet är brist på utrymme en av de främsta faktorerna som 

påverkar utformningen och valet av systemlösning. Denna utredning har visat att med 

största tillåtna utflöde från område så kan större delen av dagvattenvolymen hanteras i 

regnbäddar om så önskas, dock måste även skyfallsvolymen på 175 m3 kunna tas om 

hand och detta måste ske ovan mark. Det rekommenderas att erforderlig dagvattenvolym 

om 200 m3 i största möjliga mån magasineras under mark, exempelvis i rörmagasin, så 

att så mycket plats som möjligt ovan mark frigörs för att kunna hantera och fördröja 

ytterligare volymer vid skyfall. En relativt stor yta finns tillgänglig för anläggning av 

underjordiskt magasin och det rekommenderas därför att detta utrymme i största möjliga 

mån utnyttjas för just flödesutjämning och på så vis bidrar till att minska belastningen på 

dagvattennätet. 

Utredningen har visat att för ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha) 

(motsvarande 34,1 l/s) vilket endast är cirka en femtedel av tillåtet maxflöde, så ökar 

erforderlig fördröjningsvolym med en faktor 2,3. Med det utrymme som finns tillgängligt 

för underjordisk magasinering kan denna volym fortfarande troligen fördröjas inom 

planområdet men belastningen på befintligt dagvattennät blir endast en femtedel av den 

belastning det orsakar att släppa största tillåtna flöde. 

11 Förslag till etapputbyggnad 

Då ombyggnation ska ske i två etapper bör det säkerställas att dagvattensystemet för 

etapp 1, den västra delen av planområdet, kan fungera självständigt utan att dagvatten 

orsakar skada på den östra delen av planområdet innan ombyggnation här är färdigställd. 

Om fördröjning av dagvatten väljs att göras med rörmagasin/kassetter under 

gångfartsvägen kan dessa läggas på plats redan när vägen byggs i etapp 1. Magasinet 

kommer under en period att vara överdimensionerat under tiden som endast det västra 

kvarteret avrinner hit men det utgör inte något problem utan är ger istället en extra 

säkerhet. Under tiden som etapp 1 pågår kommer det östra kvarteret att stå kvar som det 

gör idag och utnyttja det befintliga dagvattensystemet på samma sätt som det gör idag. 

Det förväntas alltså ingen försämring av läget under tiden på byggnation pågår. 

Eftersom det östra kvarteret byggs om sist innebär detta att befintlig lågpunkt för 

skyfallshantering kommer att finnas kvar under hela etapp 1 och därmed inte behöva 

kompenseras.  
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12 Globala hållbarhetsmål 

Sweco strävar efter att hjälpa våra kunder att efterleva FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.  

I detta uppdrag ser vi att projektet har beaktat följande mål: 

 

 
 6.3 Till 2030 förbättra 

vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera 

andelen obehandlat avloppsvatten 

och väsentligt öka återvinningen 

och en säker återanvändning 

globalt. 

Genom att rena dagvatten 

förhindrar vi att föroreningar når 

till våra sjöar, vattendrag och 

grundvatten. Både för att 

förhindra att förorena våra 

nuvarande och framtida 

dricksvattentäkter, men även för 

att skydda vattenlevande djur 

och växter. 

 13.1 Stärka motståndskraften mot 

och förmågan till anpassning till 

klimatrelaterade faror och 

naturkatastrofer i alla länder. 

Dagvattenhanteringen bidrar till 

att öka samhällets motstånds-

kraft vid häftiga skyfall och 

anpassning till ett förändrat 

klimat. Detta genom att redovisa 

lösningar på hur dagvattnet kan 

hanteras på ett tryggt och säkert 

sätt. 

 15.9 Senast 2020 integrera 

ekosystemens och den biologiska 

mångfaldens värden i nationella 

och lokala planerings- och 

utvecklingsprocesser, strategier 

för fattigdomsminskning samt 

räkenskaper. 

Vi har i projektet undersökt 

möjligheten att använda 

ekosystemtjänster vid 

projektering av dagvattenrening 

då detta skulle främja både oss 

människor och andra 

organismer. 
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Sammanfattning 
Föreliggande översiktlig Projekterings PM, Geoteknik, behandlar de översiktliga 
geotekniska förutsättningarna för rubricerat objekt. Sammanställning av utförda 
undersökningar redovisas i en separat rapport översiktlig Markteknisk 
Undersökningsrapport, Geoteknik daterad 2020-04-21 

Fastighetens grundläggningsförutsättningar bedöms generellt som mycket goda under 
förutsättning att förekommande fyllningar tas bort före grundläggning.  

Föreliggande handling kan användas vid planering och projektering. Vid upprättande av 
bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är kända, bör geotekniska 
uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med planerad grundläggning, 
inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen. Eventuellt kan kompletterande 
detaljerade geotekniska undersökningar behöva utföras.
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1 Uppdrag 
På uppdrag av Scanbygg i Eslöv AB har Sweco utfört översiktlig geoteknisk utredning 
inom kv Stenbocken i Eslöv.  

Föreliggande utredning är upprättad i syfte att översiktligt klargöra de geotekniska 
förutsättningarna inför framtagandet av en ny detaljplan som medger uppförande av 
bostadshus. 

Upprättad översiktlig Projekterings PM, Geoteknik är utformad enligt nationell bilaga BFS 
2015:6 EKS 10, med tillhörande svenska standarder (Eurokod 7). 

Föreliggande handling avser att användas som vägledning i fortsatt planering och 
översiktlig projektering.  

2 Omgivningsbeskrivning 
Kvarteret Stenbocken utgörs av fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i centrala Eslöv. 
Kvarteret avgränsas av Västergatan i söder, Västerlånggatan i öster och 
Repslagaregatan i norr. En befintlig livsmedelsbutik upptar ungefär halva kvarterets yta, 
resterande del utgörs av parkeringsplatser. En bensinstation med nergrävd cistern har 
tidigare funnits i nordöstra delen av fastigheten Stenbocken 15. 

Marken inom undersökningsområdet utgörs i huvudsak av asfaltsytor. Markytan är i 
huvudsak plan och varierar mellan nivåer ca +62,0 och +63,1. 

3 Planerade konstruktioner 
Planerad bebyggelse består av flerbostadshus i 4-5 våningsplan. Planerad 
grundläggningsmetod är platta på mark och källargrundläggning med parkeringsgarage. 

4 Styrande dokument, referenser m.m. 
För planerade konstruktioner inklusive dimensionering av tillhörande geokonstruktioner 
gäller nedanstående Svenska Standarder, Tillämpningsdokument – Rapporter – 
framtagna på uppdrag av IEG (Implementeringskommission för Europastandarder inom 
Geotekniken) och andra styrande dokument och referenser till vilka det hänvisas i denna 
översiktliga Projekterings PM/Geoteknik: 

Dokument 

Boverkets författningssamling BFS 2015:6 EKS 10 - Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) 

AMA Anläggning 17 

TK Geo 13 TDOK 2013:0667 

IEG Rapport 2:2008 och EN 1997-1 kapitel 2 Grunder för geoteknisk dimensionering 
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IEG Rapport 7:2008 och EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggning 

5 Underlag för Projekterings PM, geoteknik 
Följande underlag har använts vid upprättandet av detta projekteringsunderlag. 

/A/ Översiktlig Markteknisk Undersökningsrapport, Geoteknik – Kv Stenbocken 
Eslöv – Upprättad 2020-04-21 av Sweco på uppdrag av Scanbygg i Ystad 
AB (Sweco-uppdrag 12708403) 

/B/  Miljögeoteknisk markundersökning vid Preem Petroleums bensinstation på 
Västerlånggatan i Eslöv, daterad 2007-12-13 

6 Markförhållanden 

6.1 Översiktliga geotekniska förhållanden  
De ytliga jordlagren utgörs enligt SGU:s digitala jordartskarta av fyllning. Jorddjupet 
bedöms vara mellan 20-30 m  enligt SGU:s jorddjupskarta. 
 
Utförd undersökning visar att de övre jordlagren, under de hårdgjorda ytorna, utgörs av 
fyllning med varierande mäktigheter om ca 0,5 -2,0 m.  Fyllningen utgörs i huvudsak av 
grusig sand med varierande innehåll av tegel, humus och i östra delen även trä och flis. I 
den östra delen av fastigheten förekommer sandig humusjord om ca 0,5 m närmast 
markytan. Störst fyllnadsmäktigheter har påträffats i södra och östra delen av fastigheten.  
Fyllningens relativa fasthet varierar över fastigheterna, men är generellt låg till medelhög. 
 
Fyllningen vilar på naturligt lagrad friktionsjord av sandmorän eller sand. I de centrala 
delarna av fastigheten har även skikt av lermorän påträffats på djupet, vilket även kan 
förväntas på djupet i de övriga undersökningspunkterna. Lermorän har även påträffats 
under fyllningen i läge för den tidigare bensinstationen i norra delen av fastigheten, under 
lermoränen har sedan sand och sandmorän likt övriga punkter påträffats. 
 
Den naturligt lagrade friktionsjorden bedöms ha en mycket hög relativ fasthet och 
provtagaren har inte kunnat neddrivas mer än ca 3 m.  
 
Inga stenar eller block har påträffats inom området, förekomst kan dock inte uteslutas i 
förekommande moräna jordarter.  
 
Detaljerad beskrivning av jordlagren i respektive undersökningspunkt framgår av 
jordprovstabell och sektionsritningar i /A/. 

6.2 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

De förekommande fyllningarna och naturliga lagrade jordarna inom området består 
huvudsakligen sand och sandmorän vilket medför materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 
(icke tjällyftande jordarter) enligt AMA Anläggning. 

I fält okulärt bedömd tjälfarlighet i jordlagren i respektive undersökningspunkt framgår av 
/A/. 
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7 Geohydrologiska förhållanden 
Fria vattenytor påträffades i provtagningshålen mellan, ca 2,1-3,0  m under markytan.  

Två filterförsedda grundvattenrör installerades vid undersökningstillfället.  

Observation av rören utfördes 2020-04-01, samma dag som installation och ytterligare en 
gång 2020-04-07. Grundvattenytor uppmättes mellan ca 2,5 och 2,6 m under markytan, 
motsvarande nivåer ca +60,0 och +59,5. 

Grundvattnet påverkas av regn och växtlighet samt av tjäle och snösmältning varför 
nivåerna varierar med årstiden. 

Nivå och datum för påträffad vattenyta i respektive undersökningspunkt framgår av /A/. 

8 Rekommendationer 
I detta kapitel redovisade egenskaper avses endast användas för översiktliga 
bedömningar.  

8.1 Allmänna grundläggningsförutsättningar 

Grundläggningsförutsättningarna för fastigheten bedöms generellt som mycket goda.  

Byggnader i upp till 5 våningar bedöms kunna grundläggas utan några speciella 
geotekniska förstärkningsåtgärder.  

I läge för den tidigare bensinstationen kan mäktigheter fyllning om ca 3,5 m förväntas där 
cisternen tidigare låg. Fyllningens fasthet är okänd och ytan ska packas och 
packningskontroll ska utföras före grundläggning.  

Grundläggning kan ske ytligt med sulor eller utbredda plattor, alternativt med källare i den 
naturligt lagrade friktionsjorden efter att befintlig fyllning schaktats bort.   

Små och lätta byggnader, exempelvis miljöhus, kan grundläggas i den befintliga 
fyllningen efter att organiska jordlager plockats bort. 

Slutgiltigt val av grundläggningsmetod tas i samråd mellan konstruktör och geotekniker. 

8.2 Översiktliga hållfasthets- och deformationsegenskaper 

I den naturligt lagrade friktionsjorden kan en friktionsvinkel som varierar mellan ca 34 och 
37 grader förväntas. Modulen kan förväntas ligga mellan 10 och 20 MPa mellan nivå ca 
+62 och +61 och 20-30 MPa under nivå ca +61. 

Svagare partier kan förekomma i framförallt gränssnittet mellan fyllning och naturligt 
lagrad jord samt mellan olika jordarter. 

I lermorän sätts friktionsvinkel efter empiri och varierar enligt TK Geo mellan 30-32°. En 
elasticitetsmodul kan förväntas ligga mellan 20 -30 MPa.  
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8.3 Ledningar 

Ledningar kan generellt grundläggas utan några geotekniska förstärkningsåtgärder i 
förekommande jordar.  

8.4 Sättningar 

Förekommande jordarter är normalt inte sättningskänsliga. 

Sättningar och sättningsdifferenser studeras i samband med detaljprojekteringen, när 
grundläggningsnivåer, pelarindelning, laster m.m. för planerade byggnader är kända.  

8.5 Stabilitet 

Med hänsyn till att området inte har så stora variationer i höjdled bedöms inga 
stabilitetsproblem föreligga för planerade byggnader. 

8.6 Schaktarbete och fyllningar 

Fyllningar i samband med terrasseringsarbeten eller liknande kan utföras med de inom 
området förekommande, icke organiska, jordarterna. Massor som frigörs i samband med 
grundläggningsarbeten bedöms i huvudsak utgöras av sand och sandmorän (materialtyp 
2, tjälfarlighetsklass 1). Packningsförfarande och liggtider enligt AMA ska beaktas.  

Även blandkorniga jordar såsom lerig sandmorän (materialtyp 3B, tjälfarlighetsklass 2) 
och lermorän (materialtyp 4B, tjälfarlighetsklass 3) kan användas om speciellt 
packningsförfarande och eventuella liggtider i AMA beaktas.  

En grundvattenyta kan förväntas ligga ca 2-2,5 m under markytan. Förekommande 
jordarter är genomsläppliga och riklig inströmning av grundvatten kan förekomma vid 
schakt under grundvattenytan.  

I samband med regn eller närhet till grundvattnet skall fyllning ske med bärkraftigt sandigt 
och/eller grusigt material.  

Grunda schakter ovan grundvattenytan bedöms kunna utföras med slänt i lutning 1:1,5 i 
den förekommande sanden och 1:1 i den naturligt lagrade sand- och lermoränen.  

Förekommande sand och lerjordar bedöms vara lättschaktade ner till ca 2 m, där under 
kan mycket fast lagrad sand och morän förekomma.  

Inom delar av fastigheten kan schaktbotten utgöras av lermorän eller lerig sandmorän, 
dessa schaktbottnar blir lätt uppmjukade vid vattenöverskott och dynamisk belastning. 
Även risk för hydraulisk bottenupptryckning föreligger vid schakt under grundvattenytan 
om dessa jordarter påträffas i schaktbotten. 
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9 Omhändertagande av dagvatten 
De naturliga jordlagren består huvudsakligen av sand och sandmorän. Sanden bedöms 
som mycket genomsläpplig medan sandmoränen generellt är mer vattenhållande. Med 
tanke på förekommande jordarter och grundvattenytans läge bedöms förutsättningarna 
för infiltration av dagvatten inom fastigheten som goda. 

10 Markradon 
Vid undersökningstillfället utfördes markradonmätning i 3 undersökningspunkter. Den 
uppmätta  markradonhalten varierade i provtagningspunkterna mellan 5-15 kBq/m3.  

Resultat av markradonundersökning redovisas i rapport 6804, upprättad av Eurofins 
2020-04-09, se /A/. 

Marken inom aktuell fastighet klassas enligt aktuella riktvärden som normalradonmark, 
10-50 kBq/m3. 

För byggande på normalradonmark krävs radonskyddande åtgärder.  

11 Kompletterande undersökningar 
Denna handling redovisar översiktligt de geotekniska förhållandena inom aktuellt område.  

Inga undersökningar har utförts i läge för befintliga byggnader. Kompletterande 
geotekniska undersökningar behöver utföras när dessa är rivna. Kompletterande 
detaljerade geotekniska undersökningar, exempelvis HfA-sondering, rekommenderas 
även att utföras för att utreda jordlagrens egenskaper på djupet.  

Kontroll av fyllningens egenskaper i läge för den tidigare bensinstationen erfordras . 

Föreliggande handling kan användas vid planering och projektering. Vid upprättande av 
bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är kända, bör geotekniska 
uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med planerad grundläggning, 
inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen.  

Fortsatta observationer i de installerade grundvattenrören rekommenderas i syfte att ge 
information om grundvattenytans läge och värdering av de geohydrologiska 
förutsättningarna. 
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1. Bakgrund och syfte  

Relement Miljö Väst AB har fått i uppdrag av Scanbygg i Eslöv AB att genomföra en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv, 

Kristianstad kommun. 

 

Syftet med markundersökningen är att bedöma markens egenskaper med avseende på 

föroreningar. Utredningen ska utgöra underlag inför förändring av detaljplan för att möjliggöra 

byggnation av bostäder på fastigheterna.  

2. Nuvarande och planerad markanvändning 

Undersökningsområdet är beläget i centrala Eslöv och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 

och 15, se Figur 1 nedan. Fastigheterna är sammanlagt är cirka 15 000 m2 stora. På Stenbocken 

15 finns en stor byggnad, 5000 m2 som används som handelslokaler av bla Coop. Fastigheterna 

är i dagsläget planlagda för handelsverksamhet men det pågår ett arbete med att ändra 

detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder.   

 

Merparten av undersökningsområdet utgörs av byggnader och asfalterade kör- och 

parkeringsytor.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta över fastigheterna Stenbocken 14 och 15 med omnejd. ©Lantmäteriet. 

 

Enligt arbetet med ny detaljplan så ska markanvändningen ändras för att möjliggöra för 

byggnation av flerbostadshus samt lokaler för handel och kontor, se Figur 2 nedan.  
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Figur 2. Situationsplan över planområdet, efter framtida byggnation.  

 

3. Geologiska förhållanden och avrinningsförhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs de ytliga jordarterna i området av fyllning. Tidigare 

markundersökningar i närområdet har visat att underliggande naturliga jordarter utgörs av 

morän som påträffas mellan 1-3 meter under markytan. Djupet till berg uppgår enligt SGU till 

mellan 20-30 meter. Grundvattenytan har vid tidigare markundersökningar konstaterats ligga 

på cirka 2,5 meter under markytan. 

 

Enligt SGU:s brunnsarkiv återfinns närmaste brunn (bergborrad) cirka 100 meter väster om 

undersökningsområdet.  
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4. Historisk inventering 

För att undersöka om tidigare verksamheter kan ha orsakat förorening av mark och grundvatten 

har Relement inhämtat information från följande källor: 

 Äldre flygfoton 

 Miljöförvaltningen i Eslövs kommun 

 Länsstyrelsens MIFO-databas över misstänkt förorenade områden 

 Rapport. Miljöteknisk markundersökning vid Preem petroleums nedlagda bensinstation 

på Västerlånggatan i Eslöv, D-Miljö 2007 

 Rapport. Miljöteknisk markundersökning Sebran 34, MST SYD, 2019 

Av den historiska inventeringen framgår följande: 

 Innan 1970-talet var undersökningsområdet bebyggt med mindre byggnader, sannolikt 

bostadshus, se Figur 3 nedan.  

 

 1971 ändrades detaljplanen för området för att möjliggöra etablering av en 

Konsumbutik som byggdes 1972 eller 1973. På flygfoto från 1975 framgår att de 

tidigare byggnaderna rivits och ersatts med butikslokaler och parkering, se Figur 3 

nedan.  

 

 På nuvarande Stenbocken 15 har Preem tidigare drivit en drivmedelsanläggning, se 

Figur 4 nedan. Drivmedelsanläggningen omfattade en underjordscistern och en pumpö 

under skärmtak. Anläggningen var sannolikt i drift från 1984 till årsskiftet 2007/2008. 

I samband med avvecklingen av drivmedelsanläggningen genomförde D-miljö en 

markundersökning. Markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska kolväten i 

en av fyra provpunkter. De påvisade halterna underskred med råge Naturvårdsverkets 

riktvärde för känslig markanvändning (KM) och ett uttaget grundvattenprov visade inte 

på någon förekomst av oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i samband 

med avetableringen, i övrigt vidtogs inga saneringsåtgärder.  

 

 Grannfastigheten Sebran 34, rakt norr om undersökningsområdet, är utpekad som ett 

misstänkt förorenat område enligt Länsstyrelsens MIFO-databas. På fastigheten har det 

bedrivits trävaruaffär, tillverkning av växthus samt försäljning av kol och koks. 

Verksamheten ska ha pågått minst mellan åren 1944 och 1964. Därefter har 

tandläkarmottagning, kontor och skolverksamhet bedrivits på fastigheten. I maj 2018 

brann skolan ner. Räddningstjänsten släckte branden främst vatten men en mindre del 

pulver ska också ha använts. Efter branden har MST Syd genomfört en översiktlig 

markundersökning på fastigheten. Markundersökningen visade på förhöjda halter av 

PAH i ytlig jord, med halter generellt överskridande riktvärdet för KM. Spårhalter av 

dioxiner påvisades också, dock i halter underskridande riktvärdet för KM. 

 

 PCB-fogar har sanerats både in- och utvändigt på affärslokalerna på Stenbocken 14. 

Saneringen utfördes 2018 av Saxtorps invest AB.  
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Figur 3. Flygfoton över undersökningsområdet från 1960 (till vänster) och 1975 (till höger). 

Undersökningsområdet är markerat med röd linje. ©Lantmäteriet. 

 
Figur 4. Satellitbild över undersökningsområdet från 2007. Drivmedelsanläggningen är markerad med röd cirkel.  

©Google Earth 
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5. Föroreningshypotes 

Undersökningsområdet ligger i ett utfyllnadsområde enligt SGU:s jordartskarta. Det finns inga 

uppgifter om när fastigheterna har fyllts ut och var utfyllnadsmaterialet härstammar ifrån. Då 

fastigheterna tidigare varit bebyggda med ett flertal hus kan det möjligtvis förekomma 

rivningsrester i marken. Det är inte ovanligt att okontrollerade fyllnadsmassor kan innehålla 

föroreningar som tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) eller oljeföroreningar. 

Förekomst av PCB-fogar kan ha medfört förorening av ytlig jord i närheten av 

handelslokalerna. Risken är störst att föroreningar förekommer i ytlig jord (mulljord) i grönytor 

nära byggnaden.  

 

Den före detta bensinstationen kontrollerades vid avetablering och inga nämnvärda 

föroreningshalter påträffades, varken i jord eller grundvatten.  

 

På Sebran 34 har det skett försäljning av kol och koks som innehåller bland annat PAH. 

Förhöjda halter har även påvisats i ytlig jord på fastigheten, detta kan dock lika gärna bero 

branden som skett på fastigheter då PAH även kan bildas vid ofullständig förbränning. Då PAH-

haltiga produkter hanterats i fast form och föroreningen förekommer i ytlig jord bedöms risken 

för att en spridning skulle skett till undersökningsområdet vara mycket låg. 

 

Då fastigheterna troligtvis asfalterats innan 1973 kan det förekomma tjärasfalt. 

 

Utifrån den historiska inventeringen bedöms den största risken för förekomst av föroreningar 

vara att okontrollerade fyllnadsmassor med rivningsrester förekommer på fastigheten. 

6. Genomförande 

6.1 Jordprovtagning 

Provtagningen utfördes 2021-03-22 av Johan Lindenbaum (Relement) och Alexander Hylander 

(Peters Geotekniska Borrningar).  

 

Markundersökningen har omfattat provtagning av jord med skruvborrning i 20 punkter. Vidare 

har även 2 asfaltsprover tagits i samband med jordprovtagningen. Provpunkternas läge 

redovisas på planritning i Bilaga 1.  

 

Jordprov har uttagits varje 0,5 m eller vid urskiljbara jordlager ner i naturligt avsatt jord, mellan 

2-4 m under befintlig markyta. Jordprov för fältanalys och analys av metaller har lagts i  

diffusionstäta påsar. Totalt uttogs 108 jordprover och 2 asfaltsprover. Samtliga prov screenades 

i fält med fältinstrumentet PID (mäter lättflyktiga kolväten så som olja) och samtliga jordprover 

på fyllning mättes med XRF-instrument som identifierar och kvantifierar metaller. 

Fältmätningarna har bland annat legat till grund för urval av prover för laboratorieanalys. 
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7. Riktvärden mark  

Analysresultaten från laboratorieanalyserna av jordproven har jämförts med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning 

(MKM).  

 

Nuvarande markanvändning på fastigheten bedöms bäst motsvara MKM enligt 

Naturvårdsverkets definition, men vid en omställning till bostadshus bedöms KM bli gällande.  

8. Resultat  

8.1 Fältnoteringar jord 

Den ytliga jorden inom undersökningsområdet utgörs av fyllning bestående av mestadels grusig 

sand ner till mellan 2-4 m underbefintlig markyta. I cirka hälften av provpunkterna påträffas 

även rivningsrester i fyllningen, främst i form av tegel, se Figur 5 nedan. Fyllningen 

underlagras på södra delen av området av sand och på norra delen av morän. I moränen tycks 

det förekomma uppåt 1 m mäktiga linser av sand. I en provpunkt har det även påträffats torv på 

djupet 0,6-1,2 meter under markytan. Sannolikt har stora delar av området tidigare utgjorts av 

sankmark där torv schaktats ur för att sedan återfyllas inför byggnation.   

 

Utifrån fältobservationer uppskattas grundvattenytan ligga cirka 2-3 meter undre befintlig 

markyta.  

 

För observationer från jordprovtagningen se fullständiga fältprotokoll i Bilaga 1.  

 

Fältanalys med PID-instrument indikerade ej på någon förekomst av flyktiga kolväten. Analys 

med XRF-instrument indikerade genomgående låga halter av tungmetaller i nivå med eller 

under Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM).   
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Figur 5. Typexempel på fyllning från undersökningsområdet. På den högra bilden syns inslag av tegel i jorden.  

 

8.2 Analysresultat jord 

Jord- och asfaltsproverna har analyserats på ackrediterat laboratorium (ALS Scandinavia AB). 

10 jordprover har analyserats med avseende på PAH-16 (polycykliska aromatiska kolväten), 10 

för olja och BTEX, 20 jordprover med avseende på tungmetaller och 5 jordprover med avseende 

på PCB-7. Sammanställning av analysresultat med avseende på metaller redovisas i Bilaga 3. 

Analysrapporter från ackrediterat laboratorium återfinns i Bilaga 4.  

 

I Tabell 1 redovisas sammanfattande statistik för ämnen som påvisats i halter överskridande 

riktvärdet för KM i någon provpunkt.  

 
Tabell 1. Sammanfattande statistik för ämnen som påvisats i halter överskridande KM i fyllning 

 As Ba Cd Pb PAH M PAH H PCB-7 

KM 10 200 0,8 50 3,5 1 0,008 

Antal 18 18 15 18 17 17 5 

Min (mg/kg TS) 1 32 0,1 6 0,1 0,1 0,004 

Max (mg/kg TS) 17 266 0,8 68 15,4 14,3 0,010 

Medel (mg/kg TS) 4 82 0,3 16 1,8 1,7 0,006 

Median (mg/kg TS) 3 67 0,1 9 0,1 0,2 0,004 

90%il (mg/kg TS) 7 131 0,6 28 5,2 5,3 0,009 
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Utifrån resultaten av undersökningen görs följande bedömning: 

 

 Halterna av tungmetaller i såväl fyllning som naturlig jord är låga. Enstaka förhöjda 

halter (överskridande riktvärdena för KM) av arsenik, barium, kadmium och bly har 

påvisats i fyllningsjord, men medelhalterna av dessa ämnen är låg och underskrider med 

marginal riktvärdena för KM.  

 Fyllnadsmassorna innehåller ställvis förhöjda halter av PAH:er, främst PAH-M och 

PAH-H. Medelhalten av PAH-H i fyllning överskrider riktvärdet för KM. I den absoluta 

merparten av de analyserade jordproverna är halterna dock låga och underskrider 

riktvärdena för KM med avseende på både PAH-M och PAH-H. De förhöjda halterna 

har främst påträffats i ytlig fyllning ner till 1 meters djup, men det går inte att utesluta 

att förhöjda PAH-halter även kan förekomma i djupare fyllning. 

 Något förhöjda halter av PCB-7, strax över riktvärdet för KM, har påvisats i fyllning en 

av fem punkter där jord analyserats för PCB-7.  

 Inga halter av oljeföroreningar (alifater, aromater och BTEX) har påvisats i halter 

överskridande riktvärdet för KM. Inte heller fältanalys med PID-instrument har 

indikerat någon förekomst av oljeföroreningar i jorden. 

 I naturlig jord har inga förhöjda halter av förorenande ämnen påvisats. 

 Analyserna av asfalt visar på låga halter av PAH-16 och inget tyder på att asfalten 

innehåller stenkolstjära, se Tabell 2 nedan. Om asfalten bryts upp ska den följaktligen 

betraktas som bitumenbunden asfalt klassad som icke farligt avfall (iFA). 

 

Tabell 2. Analysresultat för asfaltsproverna med avseende på PAH-16 i jämförelse med riktvärden för ej tjärasfalt. 

Provnamn 
R2104 
Asfalt 

R2109 
Asfalt  

Ej tjärasfalt1 Djup 0,0–0,05 0,0–0,05 

Ämne Halt     

Summa PAH-16 mg/kg TS <6,0 <6,0 <70 
1Göteborgs stads faktablad för hantering av asfalt och tjärasfalt. 

 

9. Förenklad riskbedömning 

De uppmätta halterna av PAH-M, PAH-H och PCB-7 indikerar att dessa ämnen kan medföra 

en risk för människors hälsa eller miljön då halter överskridande riktvärdet för KM påvisats. I 

nedanstående avsnitt görs en fördjupad bedömning kring dessa ämnen.  

 

Skyddsobjekten i området är i första hand människor som kommer bo och vistas på platsen.  

Det finns inga näraliggande grundvattenbrunnar i jord och framtida hus kommer vara anslutna 
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till kommunalt VA. Den nuvarande fyllningsjorden utgörs till övervägande del av grusig sand 

under asfalt och utgör inte skyddsvärd markmiljö. 

 

Om det inte förekommer mycket höga halter av ämnen som kan vara akuttoxiska (exempelvis 

arsenik), så är inte enstaka förhöjda halter styrande för risker. Det är istället den representativa 

halten inom ett förorenat område som en människa kan förväntas utsättas för ur ett längre 

tidsperspektiv.  För det undersökta området bedömer Relement att medelvärde bör användas 

som representativ halt för PAH-M och PAH-H. För PCB-7 används uppmätt maxhalt då endast 

5 prover analyserats för PCB-7. Använda representativa halter redovisas i Tabell 3 nedan. De 

använda representativa halterna visar att det endast är halterna av PAH-H och PCB-7 som 

överskrider valda riktvärden (KM). 

 

Tabell 3. Representativa halter för ämnen som är styrande för risker inom undersökningsområdet 

 PAH M PAH H PCB-7 

KM 3,5 1 0,008 

Representativ halt 1,8 1,7 0,01 

 

 

Utifrån ovanstående görs följande bedömning av riskerna kopplade till föroreningssituationen: 

 

 Enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell så kan de uppmätta halterna utgöra en risk 

för människors hälsa. Risken är främst kopplad till relativt stora intag av egenodlade 

växter (ca 15 kg per person och år) för både PAH-H och PCB-7. Det går inte helt att 

utesluta att det kan förekomma så kallad stadsodling inom området någon gång i 

framtiden. Det bedöms som mycket osannolikt att det kommer ske odling i större skala 

inom området. 

 

 Vid byggnation kommer stora mängder fyllning avlägsnas från området av 

byggnadstekniska skäl. Om 1 meter jord schaktas ur över hela fastigheten bedöms 

intag av växter inte längre vara en relevant exponeringsväg, då eventuell odling i 

sådana fall sker i tillförd ren matjord. 

 

 Om intag av växter inte beaktas som en exponeringsväg utgör de representativa 

halterna ingen risk för människors hälsa då nya riktvärden för PAH-H blir 3 mg/kg TS 

respektive 0,03 mg/kg TS för PCB-7. Se uttagsrapport från Naturvårdsverkets 

beräkningsprogram i Bilaga 5. 
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10. Slutsats och rekommendationer 

Relement har genomfört en miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Stenbocken 14 

och 15 i Eslöv.  

 

Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst PAH-H i fyllning inom 

undersökningsområdet. Fyllningens mäktighet uppgår i regel till cirka 2 meter, men är ställvis 

mäktigare upp till 4 meter. De förhöjda halterna förekommer slumpvis i fyllningen över hela 

området och det bedöms inte vara möjligt att avgränsa föroreningen i detalj utifrån nu 

genomförd undersökning. Halterna får anses vara vanligt förekommande i fyllning i 

tätbebyggda områden. De påvisade halterna medför ingen risk för människors hälsa vid 

nuvarande markanvändning, motsvarande MKM. Inga förhöjda föroreningshalter har påvisats 

i naturligt avsatt jord.  

 

De påvisade halterna av PAH-H och PCB-7 kan i teorin medföra en risk för människors hälsa 

vid intag av en ansenlig mängd grönsaker som odlats på platsen. I planerade byggnadslägen 

kommer omfattande urschaktning av befintlig jord att behöva genomföras av byggnadstekniska 

skäl. Urschaktad fyllning kommer att behöva hanteras som avfall med halter över KM men 

under MKM. Alternativt utförs en klassningsprovtagning innan byggnation för att klargöra om 

en del av massorna kan klassas som överskottsmassor med halter lägre än KM.  

 

Om ytlig jord (cirka 0-1 m) schaktas ur och byts ut mot ren jord erhålls en riskreduktion som 

gör markanvändningen väl lämpad för bostäder. 

 

Då markföroreningar påträffats på fastigheten får markarbeten och avhjälpande åtgärder inte 

påbörjas förrän en anmälan om avhjälpandeåtgärder lämnats in till tillsynsmyndigheten, minst 

6 veckor innan markarbeten påbörjas. Denna rapport bör också tillsändas tillsynsmyndigheten 

med hänsyn till upplysningsplikten. 

 

Relement Miljö Väst AB 

Malmö 2021-04-07 

 
Johan Lindenbaum 
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Bilaga 2

Fältprotokoll jord 

1821-098

Stenbocken, Eslöv

Inslag av slagg? 0,0-0,5 <1 10 17 104 51 X

0,5-1,0 <1 3 30 115 17

Inslag av tegel och slagg 1,0-1,5 1 2 24 96 53 X

1,5-2,0 1 10 22 151 43

2,0-2,5 F/ saleMn/ Brun Inslag av tegel 2,0-2,5 <1 8 14 66 30

2,5-3,0 Sa Brun Stört prov, troligtvis naturligt 2,5-3,0 <1 1 22 75 6

0,0-0,5 <1 13 24 64 17 X X

0,5-1,0 <1 10 17 61 27

1,0-1,3 <1 5 18 75 6

1,3-2,0 saMn Brun 1,3-2,0 <1 <LOD 17 92 27

2,0-2,5 <1 2 20 50 26

Blött 2,5-3,0 <1 6 15 34 11

0,0-0,5 F/ grSa/ Mörkbrun Inslag av mulljord 0,0-0,5 1 <LOD 16 62 5 X

0,5-1,0 <1 3 14 34 26 X

1,0-1,5 <1 <LOD 26 44 24

1,5-2,0 saMn, Sa Grå-brun Sandlinser i moränen 1,5-2,0 <1 6 23 60 40

2,0-2,5 <1 2 12 33 39

2,5-3,0 <1 2 9 13 <LOD X

0,0-0,6 F/ grSa/ Brun 0,0-0,6 <1 <LOD 17 84 39 X

0,6-1,0 <1 8 9 27 10

1,0-1,5 <1 6 20 68 18

Lite material, dåligt prov 1,5-2,0 <1 6 12 77 <LOD X

Inslag av tegel 0,0-0,5 <1 2 10 40 25

0,5-1,0 <1 12 11 63 49 X X

1,0-1,5 <1 6 18 78 45

1,5-2,0 <1 5 19 75 29

2,0-2,5 <1 7 2 47 25

2,5-3,0 <1 6 10 36 10

0,0-0,5 F/ grSa/ Brun 0,0-0,5 <1 2 24 91 24

0,5-1,0 F/ Mu, leMn/ Brun 0,5-1,0 <1 6 19 68 30 X

Inslag av tegel 1,0-1,5 <1 <LOD 22 89 46

Inslag av tegel 1,5-2,0 <1 4 25 96 40

2,0-2,5 <1 7 15 74 31

Blött 2,5-3,0 <1 14 10 65 16 X

0,0-0,5 <1 3 19 40 16

0,5-1,0 <1 <LOD 22 79 22 X

1,0-1,5 <1 16 8 57 33

1,5-2,0 <1 6 15 57 <LOD X

0,0-0,3 F/ grSa/ Brun 0,0-0,3 <1 9 11 45 21

0,3-1,0 F/ Mu, saMn/ Mörkbrun-brun 0,3-1,0 <1 <LOD 12 44 42

Lite inslag av tegel 1,0-1,5 <1 2 22 68 11 X X X

1,5-2,0 <1 10 15 59 51

2,0-2,5 <1 3 8 18 15

2,5-3,0 <1 3 14 24 16

Inslag av tegel 0,0-0,3 <1 2 17 32 14

Inslag av tegel 0,3-1,0 <1 10 9 72 31 X X

1,0-1,5 <1 8 5 66 16

1,5-2,0 <1 9 16 54 38

0,0-0,2 F/ saMu/ Mörkbrun 0,0-0,2 <1 5 47 203 38 X X X

0,2-0,5 F/ grSa/ Brun 0,2-0,5 <1 9 14 112 37

0,5-1,0 F/ leMn/ Grå Inslag av tegel 0,5-1,0 <1 <LOD 10 28 85

1,0-1,5 <1 2 19 74 4

1,5-2,0 <1 10 15 86 13

0,0-0,5 <1 8 16 70 19

0,5-1,0 <1 8 15 111 25 X

1,0-1,5 <1 12 10 91 17 X

1,5-2,0 F? Sa Brun-grå Naturligt avsatt sand? 1,5-2,0 <1 3 24 64 22

2,0-2,5 <1 2 12 19 15

Blött 2,5-3,0 <1 <LOD 17 28 12

0,0-0,5 F/ grSa/ Brun 0,0-0,5 <1 4 18 67 11

0,5-1,0 F/ grSa, saMn/ Grå-brun 0,5-1,0 <1 <LOD 23 93 22

1,0-1,5 <1 11 12 76 17 X X

1,5-2,0 <1 13 12 70 17

2,0-3,0 Sa Brun 2,0-3,0 <1 6 9 21 8

0,0-0,5 <1 3 21 98 14

0,5-1,0 <1 8 16 94 29 X X

1,0-1,5 <1 6 8 64 9

1,5-2,0 <1 <LOD 24 73 <LOD

2,0-2,5 <1 3 23 24 11

Blött i botten på skruv 2,5-3,0 <1 <LOD 26 29 22

0,0-0,4 F/ grSa, Mu/ Mörkbrun 0,0-0,4 <1 4 31 75 63 X

0,4-1,0 F/ saleMn/ Gråbrun Inslag av tegel 0,4-1,0 <1 9 14 73 18 X X

1,0-1,5 <1 6 18 67 17

1,5-2,0 <1 6 19 73 6

0,0-0,5 F/ grSa/ Ljusbrun 0,0-0,5 <1 3 14 39 7

0,5-1,0 <1 7 11 43 23

1,0-1,5 <1 10 13 109 7 X X

1,5-2,1 <1 5 26 100 13

2,0-2,5 <1 4 15 46 26

Blött i botten på skruv 2,5-3,0 <1 8 16 51 21

0,0-0,5 <1 <LOD 16 51 23

0,5-1,0 <1 7 1 83 24

Inslag av tegel 1,0-1,5 <1 <LOD 15 71 7

Inslag av tegel 1,5-2,1 <1 14 11 59 24 X X

2,1-2,5 <1 5 17 83 56

2,5-3,0 <1 6 14 77 50

3,0-4,0 Sa Brun-grå Blött. Samlingsprov 1 m pga lite mtrl 3,0-4,0 <1 <LOD 13 38 29

0,0-0,4 F/ grSa/ Brun 0,0-0,4 <1 <LOD 11 61 5

Inslag av tegel 0,4-1,0 <1 3 14 45 17

1,0-1,5 <1 7 16 86 49

1,5-2,0 <1 11 20 86 52 X X

Fyllning? 2,0-2,5 <1 2 10 65 14

Fyllning? Blött på 2,5 m 2,5-3,0 <1 2 10 43 23

Blött 3,0-3,5 <1 2 15 34 25

Blött 3,5-4,0 <1 2 10 31 11

0,0-0,6 F/ grSa, Mu/ Mörkbrun 0,0-0,6 <1 6 26 100 70 X

0,6-1,2 Torv Mörkbrun 0,6-1,0 <1 6 9 9 6

ej prov 1,0-1,2 1,2-1,5 <1 <LOD 14 54 <LOD X

1,5-2,0 <1 6 10 40 14

0,0-0,4 F/ Sa/ Brun 0,0-0,4 <1 <LOD 19 34 8

0,4-1,0 <1 5 22 143 22 X X

1,0-1,5 <1 <LOD 11 69 40

1,5-2,0 <1 6 14 50 14

2,0-3,0 Sa Brun Stört prov, lite mtrl samlingsprov 2,0-3,0 <1 3 17 50 42

0,0-0,4 F/ saMu/ Mörkbrun 0,0-0,4 <1 8 58 186 35 X X

0,4-1,0 F/ leMn, tegel/ Brungrå Mkt tegel 0,4-1,0 <1 11 20 110 38
X

1,0-1,5 <1 5 15 63 22

1,5-2,0 <1 12 5 51 11

PAH-16

OJ-1 PAH

Olja+PAH

OJ-21a

PCB-7

OJ-2a

0,4-2,0 F/ grSa, leMn/ GråR2119

1,0-2,0 leMn Ljusbrun

R2120

R2117

1,2-2,0 leMn Grå

R2118

0,4-2,0 F/ saMu, grSa/ Grå-brun

2,0-3,0 grSa Brun

3,0-4,0 Sa Grå

R2115

0,0-3,0 F/ grSa/ Brun
R2116

0,5-2,1 F/ grSa/ Brun

2,1-3,0 Sa Brun

1,0-2,0 leMn Grå

R2114

Brun

R2110

0,0-1,5 F/ grSa/ Brun

R2111

1,0-2,0 F/ grSa, saMn/ Brun
R2112

0,0-2,0 F/ grSa/ Brun

R2109

Brun-grå

2,0-3,0 Sa Ljusbrun

R2108

2,0-3,0 Sa Grå

R2113

2,0-3,0 Sa

1,0-2,0 F/ grSa, saMn/

0,0-1,0 F/ grSa/

1,0-2,0 saMn

Brun

Brun

1,0-2,0 saMn Brun-grå

R2106

0,0-1,0 F/ grSa/ Brun

1,0-2,0 saMn, Sa Brun

R2107

1,0-2,0 F/ Mu, leMn/ Brun-grå

2,0-3,0 grsaMn Brun

saMn Grå-brun

0,0-2,0

2,0-3,0

R2105

F/ grSa/

leMn

Brun

Grå

Brun

2,0-3,0 Sa, SaMn Brun

R2102

0,0-1,0 F/ Mu, grSa/ Mörkbrun-brun

1,0-2,0 F/ grSa/ Mörkbrun

Metaller

MS-1

0,5-1,5

2,0-3,0

R2103

saMn Ljusbrun

Sa Ljusbrun

0,6-2,0
R2104

XRF Pb XRF Zn XRF CuProvpunkt Nivå Jordart Färg Indikation/anmärkning Provnivå XRF AsPID

R2101

0,0-1,3 F/ grSa/
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Bilaga 3

Sammanställning analysresultat jord

1821-098

Stenbocken 14 och 15, Eslöv

KM 10 200 0,8 15 80 80 0,25 40 50 100 250 3 3,5 1 25 25 100 100 100 10 3 10 0,012 10 10 10 0,008

MKM 25 300 12 35 150 200 2,5 120 400 200 500 15 20 10 150 120 500 500 1000 50 15 30 0,04 40 50 50 0,2

Enhet % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

Punkt Provnivå Jordart TS As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn PAH L PAH M PAH H
Alifater    

C5-8

Alifater    

C8-10

Alifater 

C10-12

Alifater 

C12-16

Alifater 

C16-35

Aromater 

C8-10

Aromater 

C10-16

Aromater 

C16-35
Bensen Toluen Etylbensen Xylen PCB-7

R2101 0,0-0,5 F/ Mu, grSa/ 91 3 58 0,2 6 15 21 <0.200 14 20 26 81

R2101 1,0-1,5 F/ grSa/ 90 0,2 7,3 6,8 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 1,1 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2102 0,0-0,5 F/ grSa/ 95 3 42 0,1 5 15 25 <0.200 12 12 22 62 <0.15 0,7 0,6

R2103 0,0-0,5 F/ grSa/ 93 <0.15 <0.25 0,7 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2103 0,5-1,0 F/ grSa/ 93 2 32 0,2 6 15 11 <0.200 15 7 25 37

R2103 2,5-3,0 Sa 92 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2104 0,0-0,6 F/ grSa/ 96 1 160 0,1 7 12 17 <0.200 11 6 25 53

R2104 1,5-2,0 saMn 91 <0.15 0,3 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2105 0,5-1,0 F/ grSa/ 95 3 40 0,1 6 17 17 <0.200 18 8 23 45 <0.15 0,1 0,1

R2106 0,5-1,0 F/ grSa/ 91 <0.15 0,1 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2106 2,5-3,0 grsaMn 90 5 62 0,2 9 17 18 <0.200 22 8 30 60

R2107 0,5-1,0 F/ grSa/ 95 3 51 0,1 9 17 19 <0.200 18 9 29 70

R2107 1,5-2,0 saMn 97 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2108 1,0-1,5 F/ grSa/ 94 3 47 <0.100 6 27 16 <0.200 17 9 25 50 <0.15 <0.25 <0.22 <0.0070

R2109 0,3-1,0 F/ grSa/ 93 3 55 <0.100 7 17 15 <0.200 16 9 26 55 <0.15 0,3 0,3

R2110 0,0-0,2 F/ saMu/ 78 7 110 0,6 7 20 37 0,20 16 47 35 156 0,2 3,8 4,2 <0.0070

R2111 0,5-1,0 F/ grSa/ 92 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2111 1,0-1,5 F/ grSa/ 95 3 56 0,1 7 22 15 <0.200 17 8 25 55

R2112 1,0-1,5 F/ grSa/ 89 17 266 0,6 12 19 23 <0.200 29 9 36 67 <0.15 <0.25 <0.22

R2113 0,5-1,0 F/ grSa/ 93 2 45 <0.100 5 16 17 <0.200 13 9 24 56 <0.15 0,1 0,1

R2114 0,0-0,4 F/ grSa, Mu/ 95 <0.0140

R2114 0,4-1,0 F/ saleMn/ 91 4 81 0,2 9 44 23 <0.200 24 18 38 90 <0.15 0,3 0,3 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2115 1,0-1,5 F/ grSa/ 96 4 81 0,1 9 17 16 <0.200 17 11 31 80 <0.15 <0.25 <0.33 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050

R2116 1,5-2,1 F/ grSa/ 94 3 77 0,2 8 17 16 <0.200 19 8 26 54 <0.15 <0.25 <0.22

R2117 1,5-2,0 F/ grSa/ 94 8 77 0,1 9 26 21 <0.200 19 10 34 67 <0.15 <0.25 <0.22

R2118 0,0-0,6 F/ grSa, Mu/ 80 <0.0070

R2118 1,2-1,5 leMn 90 2 41 0,1 6 16 11 <0.200 14 8 24 37

R2119 0,4-1,0 F/ grSa, Mn/ 90 3 75 0,1 7 16 14 <0.200 16 13 31 77 0,8 15,4 14,3

R2120 0,0-0,4 F/ saMu/ 71 7 119 0,8 6 18 41 0,22 16 68 37 189 0,0104

R2120 0,4-1,0 F/ Mn, tegel/ 89 <0.15 1,2 1,3 <10 <10 <20 <20 <20 <1.0 <1.0 <1.0 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050
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inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

Analysresultat

R2104 AsfProvbeteckningMatris: ASFALT

Laboratoriets provnummer ST2107038-031

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Kryomalning PP-Kryomalning 

STHLM

- -Ja * STAsfalt-OJ-1----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaftylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaften Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fenantren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

krysen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.46 STAsfalt-OJ-1± 0.19

bens(b)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.54 STAsfalt-OJ-1± 0.22

bens(k)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.31 STAsfalt-OJ-1± 0.12

dibens(a,h)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(g,h,i)perylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.47 STAsfalt-OJ-1± 0.19

indeno(1,2,3,cd) pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

summa PAH 16 Asfalt-OJ-1mg/kg 1.3<6.0 STAsfalt-OJ-1----

summa cancerogena PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.201.31 * STAsfalt-OJ-1----

summa övriga PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.500.47 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH L Asfalt-OJ-1mg/kg 0.15<0.75 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH M Asfalt-OJ-1mg/kg 0.25<1.25 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH H Asfalt-OJ-1mg/kg 0.251.78 * STAsfalt-OJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

----ProvbeteckningMatris: ASFALT

Laboratoriets provnummer ST2107038-032

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Kryomalning PP-Kryomalning 

STHLM

- -Ja * STAsfalt-OJ-1----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaftylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaften Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fenantren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.100.76 STAsfalt-OJ-1± 0.30

pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.100.71 STAsfalt-OJ-1± 0.28

bens(a)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.44 STAsfalt-OJ-1± 0.18

krysen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.46 STAsfalt-OJ-1± 0.18

bens(b)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.54 STAsfalt-OJ-1± 0.22

bens(k)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.36 STAsfalt-OJ-1± 0.14

dibens(a,h)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(g,h,i)perylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.36 STAsfalt-OJ-1± 0.14

indeno(1,2,3,cd) pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.26 STAsfalt-OJ-1± 0.10

summa PAH 16 Asfalt-OJ-1mg/kg 1.3<6.0 STAsfalt-OJ-1----

summa cancerogena PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.202.06 * STAsfalt-OJ-1----

summa övriga PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.501.83 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH L Asfalt-OJ-1mg/kg 0.15<0.75 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH M Asfalt-OJ-1mg/kg 0.251.47 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH H Asfalt-OJ-1mg/kg 0.252.42 * STAsfalt-OJ-1----

R2101

0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-001

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.5 STMS-1± 5.43

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.16 STMS-1± 0.633

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0057.8 STMS-1± 11.6

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.244 STMS-1± 0.049

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.96 STMS-1± 1.19

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20015.0 STMS-1± 2.99

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30021.0 STMS-1± 4.21

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20014.0 STMS-1± 2.80

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0020.4 STMS-1± 4.09

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.5 STMS-1± 5.10

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0081.2 STMS-1± 16.2

BILAGA 4 
ANALYSRAPPORTER

1821-098 
Sidan 3 av 33

810 ( 1317 )



4 av 33:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2101

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-002

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.2 STTS105± 5.41

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.1 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.01.1 STOJ-21A-HUM± 0.3

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.20 STOJ-21A-HUM± 0.06

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.101.44 STOJ-21A-HUM± 0.43

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.29 STOJ-21A-HUM± 0.09

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.103.08 STOJ-21A-HUM± 0.92

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.102.44 STOJ-21A-HUM± 0.73

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.83 STOJ-21A-HUM± 0.25

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.28 STOJ-21A-HUM± 0.38

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.43 STOJ-21A-HUM± 0.43

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.56 STOJ-21A-HUM± 0.17

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.081.11 STOJ-21A-HUM± 0.33

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.85 STOJ-21A-HUM± 0.26

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.66 STOJ-21A-HUM± 0.20

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.514.3 STOJ-21A-HUM± 4.3

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.285.99 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.458.30 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.150.20 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.257.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.336.84 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2102

0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-003

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.2 STTS105± 5.71

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.67 STMS-1± 0.533

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0042.4 STMS-1± 8.48

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.142 STMS-1± 0.028

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1004.88 STMS-1± 0.977

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20014.9 STMS-1± 2.98

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30024.8 STMS-1± 4.95

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20011.6 STMS-1± 2.32

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0012.1 STMS-1± 2.42

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20021.7 STMS-1± 4.33

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0062.0 STMS-1± 12.4

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.100.14 STOJ-1± 0.04

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.31 STOJ-1± 0.09

pyren OJ-1mg/kg TS 0.100.27 STOJ-1± 0.08

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.03

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.04

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.17 STOJ-1± 0.05

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.03

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.02

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.31.3 STOJ-1± 0.4

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.59 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.72 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.72 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.59 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2103

0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-004

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.3 STTS105± 5.60

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.16 STOJ-21A-HUM± 0.05

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 STOJ-21A-HUM± 0.08

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.14 STOJ-21A-HUM± 0.04

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.44 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.69 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2103

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-005

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.6 STMS-1± 5.55

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.11 STMS-1± 0.421

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0031.8 STMS-1± 6.37

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.170 STMS-1± 0.034

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.06 STMS-1± 1.21

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20015.3 STMS-1± 3.07

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30010.7 STMS-1± 2.14

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20014.8 STMS-1± 2.95

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.40 STMS-1± 1.48

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20024.7 STMS-1± 4.93

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0036.8 STMS-1± 7.36
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2103

2,5-3,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-006

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.6 STTS105± 5.49

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2104

0,0-0,6

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-007

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0096.4 STMS-1± 5.78

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.43 STMS-1± 0.286

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00160 STMS-1± 32.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.107 STMS-1± 0.021

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.06 STMS-1± 1.41

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20012.1 STMS-1± 2.41

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.9 STMS-1± 3.39

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20010.7 STMS-1± 2.13

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.006.31 STMS-1± 1.26

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.4 STMS-1± 5.09

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0052.6 STMS-1± 10.5

BILAGA 4 
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2104

1,5-2,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-008

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.2 STTS105± 5.48

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.12 STOJ-21A-HUM± 0.04

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.16 STOJ-21A-HUM± 0.05

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.28 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.28 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

BILAGA 4 
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2105

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-009

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.8 STMS-1± 5.69

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.86 STMS-1± 0.573

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0040.2 STMS-1± 8.03

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.117 STMS-1± 0.023

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.10 STMS-1± 1.22

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20017.2 STMS-1± 3.44

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30017.0 STMS-1± 3.39

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.6 STMS-1± 3.52

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.62 STMS-1± 1.52

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20022.9 STMS-1± 4.58

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0044.9 STMS-1± 8.98

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.12 STOJ-1± 0.04

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.05 STOJ-1± 0.02

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.02

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.11 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.12 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.12 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.11 * STOJ-1----

BILAGA 4 
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2106

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-010

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.9 STTS105± 5.46

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.13 STOJ-21A-HUM± 0.04

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.13 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.13 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2106

2,5-3,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-011

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.3 STMS-1± 5.42

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5004.53 STMS-1± 0.906

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0062.2 STMS-1± 12.4

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.182 STMS-1± 0.036

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.81 STMS-1± 1.76

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.7 STMS-1± 3.35

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30018.2 STMS-1± 3.65

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20022.1 STMS-1± 4.41

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.94 STMS-1± 1.59

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20029.8 STMS-1± 5.95

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0059.8 STMS-1± 12.0

R2107

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-012

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.9 STMS-1± 5.69

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.00 STMS-1± 0.600

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0051.0 STMS-1± 10.2

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.104 STMS-1± 0.021

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.79 STMS-1± 1.76

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20017.4 STMS-1± 3.48

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30018.8 STMS-1± 3.76

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.5 STMS-1± 3.50

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.008.87 STMS-1± 1.77

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20029.0 STMS-1± 5.79

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0070.0 STMS-1± 14.0
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2107

1,5-2,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-013

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0097.1 STTS105± 5.83

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2108

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-014

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.4 STTS105± 5.67

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.30 STMS-1± 0.660

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0047.3 STMS-1± 9.47

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.31 STMS-1± 1.26

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20027.3 STMS-1± 5.47

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.1 STMS-1± 3.21

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.4 STMS-1± 3.49

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.008.73 STMS-1± 1.75

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.0 STMS-1± 5.00

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0050.0 STMS-1± 10.0

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2109

0,3-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-015

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.4 STMS-1± 5.60

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.67 STMS-1± 0.534

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0054.8 STMS-1± 11.0

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.96 STMS-1± 1.39

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20017.1 STMS-1± 3.42

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30014.8 STMS-1± 2.96

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.2 STMS-1± 3.23

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.12 STMS-1± 1.82

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20025.6 STMS-1± 5.12

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0054.6 STMS-1± 10.9

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.18 STOJ-1± 0.05

pyren OJ-1mg/kg TS 0.100.15 STOJ-1± 0.04

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.02

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.08 STOJ-1± 0.02

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.03

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.02

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.31 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.33 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.33 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.31 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2110

0,0-0,2

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-016

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0077.7 STTS105± 4.66

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5006.77 STMS-1± 1.35

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00110 STMS-1± 22.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.635 STMS-1± 0.127

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.51 STMS-1± 1.30

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20019.6 STMS-1± 3.92

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30036.5 STMS-1± 7.31

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.2000.204 STMS-1± 0.041

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.2 STMS-1± 3.23

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0047.1 STMS-1± 9.42

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20035.3 STMS-1± 7.06

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00156 STMS-1± 31.2

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.100.16 STOJ-1± 0.05

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.100.56 STOJ-1± 0.17

antracen OJ-1mg/kg TS 0.100.14 STOJ-1± 0.04

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.101.65 STOJ-1± 0.50

pyren OJ-1mg/kg TS 0.101.46 STOJ-1± 0.44

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.61 STOJ-1± 0.18

krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.66 STOJ-1± 0.20

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.94 STOJ-1± 0.28

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.30 STOJ-1± 0.09

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.66 STOJ-1± 0.20

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.02

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.100.49 STOJ-1± 0.15

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.49 STOJ-1± 0.15

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.38.2 STOJ-1± 2.5

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.203.73 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.504.46 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.150.16 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.253.81 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.254.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2111

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-017

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.2 STTS105± 5.53

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2111

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-018

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.0 STMS-1± 5.70

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.87 STMS-1± 0.574

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0055.5 STMS-1± 11.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.118 STMS-1± 0.024

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.66 STMS-1± 1.33

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20021.7 STMS-1± 4.34

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30015.2 STMS-1± 3.05

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20017.3 STMS-1± 3.46

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.97 STMS-1± 1.59

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20024.8 STMS-1± 4.95

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0054.6 STMS-1± 10.9
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2112

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-019

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.5 STMS-1± 5.31

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50017.1 STMS-1± 3.41

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00266 STMS-1± 53.2

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.601 STMS-1± 0.120

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10012.1 STMS-1± 2.43

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20018.9 STMS-1± 3.78

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30023.2 STMS-1± 4.65

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20029.4 STMS-1± 5.89

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.44 STMS-1± 1.89

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20035.7 STMS-1± 7.14

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0067.1 STMS-1± 13.4

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2113

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-020

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.7 STMS-1± 5.56

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.16 STMS-1± 0.432

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0044.9 STMS-1± 8.98

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.28 STMS-1± 1.06

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.2 STMS-1± 3.24

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30016.8 STMS-1± 3.36

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20013.4 STMS-1± 2.68

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.22 STMS-1± 1.84

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20024.2 STMS-1± 4.85

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0055.9 STMS-1± 11.2

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.100.11 STOJ-1± 0.03

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.06 STOJ-1± 0.02

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.06 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.11 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.250.11 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.06 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2114

0,0-0,4

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-021

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.4 STTS105± 5.72

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0040 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0140 * STOJ-2A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2114

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-022

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.8 STTS105± 5.45

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5004.13 STMS-1± 0.826

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0080.7 STMS-1± 16.1

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.169 STMS-1± 0.034

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.54 STMS-1± 1.71

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20043.8 STMS-1± 8.77

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30023.4 STMS-1± 4.68

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20023.7 STMS-1± 4.74

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0018.3 STMS-1± 3.67

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20038.2 STMS-1± 7.65

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0089.5 STMS-1± 17.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 STOJ-21A-HUM± 0.05

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.15 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.10 STOJ-21A-HUM± 0.03

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 STOJ-21A-HUM± 0.03

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 STOJ-21A-HUM± 0.02

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.29 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2114

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-022

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.32 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.32 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.29 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2115

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-023

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.5 STMS-1± 5.73

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.98 STMS-1± 0.796

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0081.0 STMS-1± 16.2

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.108 STMS-1± 0.022

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.90 STMS-1± 1.78

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.7 STMS-1± 3.34

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30015.5 STMS-1± 3.09

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.8 STMS-1± 3.36

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0011.3 STMS-1± 2.26

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20031.0 STMS-1± 6.20

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0080.3 STMS-1± 16.0

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A-HUM----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A-HUM----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2115

1,0-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-023

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A-HUM----

R2116

1,5-2,1

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-024

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.1 STMS-1± 5.65

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5002.98 STMS-1± 0.597

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0077.3 STMS-1± 15.5

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.231 STMS-1± 0.046

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.68 STMS-1± 1.54

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.8 STMS-1± 3.35

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30015.8 STMS-1± 3.16

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20019.0 STMS-1± 3.80

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.008.27 STMS-1± 1.65

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20026.4 STMS-1± 5.29

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0053.9 STMS-1± 10.8

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2117

1,5-2,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-025

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.4 STMS-1± 5.66

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5007.62 STMS-1± 1.52

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0077.0 STMS-1± 15.4

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.114 STMS-1± 0.023

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.56 STMS-1± 1.71

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20025.7 STMS-1± 5.14

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30021.0 STMS-1± 4.20

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20019.1 STMS-1± 3.81

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0010.4 STMS-1± 2.07

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20034.0 STMS-1± 6.79

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0066.5 STMS-1± 13.3

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----
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Ordernummer :

:Kund

ST2107038

Relement Miljö Väst AB

R2118

0,0-0,6

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-026

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0080.2 STTS105± 4.81

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

R2118

1,2-1,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-027

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.2 STMS-1± 5.42

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.58 STMS-1± 0.316

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0041.3 STMS-1± 8.25

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.136 STMS-1± 0.027

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.66 STMS-1± 1.13

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20016.1 STMS-1± 3.23

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30011.3 STMS-1± 2.27

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20013.9 STMS-1± 2.79

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.007.70 STMS-1± 1.54

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20023.5 STMS-1± 4.70

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0037.4 STMS-1± 7.48
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R2119

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-028

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.4 STMS-1± 5.42

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5003.28 STMS-1± 0.656

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0075.2 STMS-1± 15.0

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.135 STMS-1± 0.027

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.39 STMS-1± 1.48

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20015.7 STMS-1± 3.14

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30014.1 STMS-1± 2.82

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20015.5 STMS-1± 3.10

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0013.4 STMS-1± 2.69

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20030.5 STMS-1± 6.11

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0076.9 STMS-1± 15.4

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.100.80 STOJ-1± 0.24

acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----

fluoren OJ-1mg/kg TS 0.100.16 STOJ-1± 0.05

fenantren OJ-1mg/kg TS 0.102.85 STOJ-1± 0.85

antracen OJ-1mg/kg TS 0.100.82 STOJ-1± 0.25

fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.106.22 STOJ-1± 1.87

pyren OJ-1mg/kg TS 0.105.32 STOJ-1± 1.60

bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.052.26 STOJ-1± 0.68

krysen OJ-1mg/kg TS 0.052.53 STOJ-1± 0.76

bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.052.98 STOJ-1± 0.90

bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.99 STOJ-1± 0.30

bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.052.20 STOJ-1± 0.66

dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.050.33 STOJ-1± 0.10

bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.101.55 STOJ-1± 0.46

indeno(1,2,3,cd) pyren OJ-1mg/kg TS 0.051.50 STOJ-1± 0.45

summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.330.5 STOJ-1± 9.2

summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.2012.8 * STOJ-1----

summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.5017.7 * STOJ-1----

summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.150.80 * STOJ-1----

summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.2515.4 * STOJ-1----

summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.2514.3 * STOJ-1----
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R2120

0,0-0,4

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-029

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0071.2 STTS105± 4.27

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5006.68 STMS-1± 1.34

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.00119 STMS-1± 23.7

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.829 STMS-1± 0.166

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.59 STMS-1± 1.12

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20018.2 STMS-1± 3.64

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30040.9 STMS-1± 8.19

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.2000.218 STMS-1± 0.044

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20016.1 STMS-1± 3.22

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0068.0 STMS-1± 13.6

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20036.5 STMS-1± 7.30

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00189 STMS-1± 37.8

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0036 STOJ-2A± 0.0009

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0045 STOJ-2A± 0.0011

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0023 STOJ-2A± 0.0006

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00700.0104 * STOJ-2A----
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R2120

0,4-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2107038-030

2021-03-22Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Torrsubstans
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.2 STTS105± 5.35

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A-HUM----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A-HUM----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A-HUM----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A-HUM----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A-HUM----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A-HUM----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A-HUM----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A-HUM----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A-HUM----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.25 STOJ-21A-HUM± 0.08

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A-HUM----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.53 STOJ-21A-HUM± 0.16

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.44 STOJ-21A-HUM± 0.13

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.18 STOJ-21A-HUM± 0.05

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.23 STOJ-21A-HUM± 0.07

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.28 STOJ-21A-HUM± 0.08

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.12 STOJ-21A-HUM± 0.04

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.21 STOJ-21A-HUM± 0.06

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A-HUM----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21A-HUM± 0.06

indeno(1,2,3,cd) pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.13 STOJ-21A-HUM± 0.04

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.52.6 STOJ-21A-HUM± 0.8

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.281.15 * STOJ-21A-HUM----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.451.40 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.251.22 * STOJ-21A-HUM----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.331.33 * STOJ-21A-HUM----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt och tjärpapp. Provberedning enligt 

intern instruktion INS-0360.

Mätning utförs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod. 

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,  indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

Asfalt-OJ-1

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V och SPIMFAB. Enligt direktiv 

från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och HUM-OJ-21.HUM-/HS-OJ-21*
Bestämning av alifatiska föreningar enligt  REFLAB 1 2010, mod GCMSHUM-OJ-21

Bestämning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utförd före analys. 

Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.

Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-MS.

MS-1

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen)

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

OJ-1

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 16167:2018+AC 2019 mod.

OJ-2a

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Provberedning av asfalt och tjärpapp enligt intern instruktion INS-0360.PP-Kryomalning STHLM*
Enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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2021-04-06, kl. 13:42

Uttagsrapport Generellt scenario: KM Naturvårdsverket, version 2.0.1

Eget scenario:

Beräknade riktvärden

Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde Kommentarer (obl = obligatorisk, frv = frivillig)

PAH-M 3,5 mg/kg Inandning av ånga

PAH-H 3,0 mg/kg Intag av jord

PCB-7 0,030 mg/kg Intag av jord

    

    

Avvikelser i scenarioparametrar Eget scenario Generellt scenario Kommentarer till scenarioparametrar (frv)

Stenbocken Eslöv KM

Intag av växter beaktas ej beaktas Rotsystem har ej kontakt med förorenad jord efter 

urschaktning av 1 meter jord (obl)

Markmiljö beaktas i sammanvägning 

hälsa/miljö

utförs ej utförs Befintlig fyllning av grusig sand (obl)

    

    

Avvikelser i modellparametrar Eget värde Standardvärde  Kommentarer till modellparametrar (frv)

Inga avvikelser i modellparametrar. - -  

    

    

Egendefinierade ämnen    

Följande ämnen är egendefinierade:    

   Kommentar saknas!

    

Egendefinierade ämnen redovisas i    

kalkylbladet "Avvikelser ämnesdata".    

    

    

Framtida scenario för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv om 1 meter ytlig fyllning schaktas 

ur

Stenbocken Eslöv

Beskrivning

beräkningsprogram, Stenbocken sida 1 Blad Uttagsrapport
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DAGSLJUS
OBJEKT: Kv Stenbocken

Nybyggnation flerbostadshus

KONTROLL: BBR 6:322

UNDERLAG: Detta utlåtande är baserat på dagsljusberäkningar som redovisas i preliminärstudien av ACC Glas
2021 05 18 med underlag från JohanSundbyberg Arkitekter från 2021 05 11.

UTLÅTANDE: Kvarteret har god dagsljustillgång i samtliga väderstreck. Byggnaden mot öst ger viss skuggning av
byggnadens östra fasad, men effekten lindras av ett begränsat rumsdjup samt stora fönster.

För varje rum bör rumsdjupet i förhållande till glasarea beaktas. Ett ökat rumsdjup kräver
generellt generösa glasarea och samtliga vistelserum i byggnaden har > 10% glas till golvarea. Det
är möjligt att några rum på de lägsta våningsplanen med balkonger bli underkända med
hänvisning till rumsdjup i kombination med balkong storlek. Men, huset goda förutsättningar för
att BBR dagsljuskrav klaras i alla vistelserum.

Det är ovanligt att alla vistelserum i ett nybyggt bostadshus uppfyller kraven enligt det allmänna
rådet. Problemet är särskilt vanligt för byggnader i stadskvarter. En SBUF studie som släpptes i
slutet av december 2018 (SBUF 13209 Rogers, Dubois, Tillberg samt Österbring) visar att av 74 st
byggnader som testades i det befintliga bostadsbeståndet var det endast 5 st som klarade BBR
kraven i alla rum. Av de cirka 14 000 st rum som testades var det ca 40 % av rummen som inte
klarade dagens dagsljuskrav i BBR – detta utan att dessa bostäder egentligen skulle vara olämpliga
för bostadsändamål. Dessa resultat styrks även av kompletterande forskning somutförts av LTH,
Bournas och Dubois (2019) samt (2021). Det nuvarande BBR kravet måste därför användas med
försiktighet och hänsyn bör tas till bostaden som helhet, rumsfunktion och fönsterpartiers storlek
samt placering.

Stockholm den 17e sept 2021

Paul Rogers, fristående sakkunnig inom dagsljus
Arkitekt Dagsljusspecialist SAR/MSA (M. Arch)
ACC Glas och Fasadkonsult AB

1 av 1 sidor
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 KS.2017.0479479 
 

 
 
 
 

Samrådsredogörelse - Detaljplan för 
Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
Enligt beslut av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18, § 112, har 
förslag till rubricerad detaljplan varit utställd för samråd under tiden 2020-
09-15 – 2020-11-30. Totalt 22 yttranden har inkommit, varav 16 är med 
erinran. Sakägare och andra som har ett intresse har beretts tillfälle till att 
yttra sig angående samrådshandlingen genom utsända handlingar. 

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör framförallt påverkan på riksintresset för 
kulturmiljön och behovet av att i planhandlingarna tydligare beskriva hur 
planförslaget förhåller sig till och påverkar riksintresset för kulturmiljön. 
Flera yttranden framför en oro kring befintliga och uppskattade funktioner 
som mataffären och parkeringsplatser som finns i området i dag. Därtill 
framförs ett behov av att fortsatt utreda projektets omfattning och 
exploateringsgrad, sol- och dagsljusförhållanden, buller, markföroreningar, 
barnperspektivet, skyfall och komplettering av dagvattenutredningen samt 
framkomlighet, påverkan och störningar under byggskedet. Positiva 
yttranden har inkommit gällande tillgängligheten för gång- och cykel samt 
bebyggelsens utformning och bidrag till utveckling av Eslövs centrum. 
 
Kommunledningskontoret menar att framförda synpunkter till stor del har 
beaktats genom de bearbetningar av bebyggelseförslaget som har gjorts.  
Bearbetningarna av bebyggelseförslaget och planhandlingarna baseras på 
synpunkter från samrådet och på ny information från diverse utredningar. 
Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med skyfall, trafik 
och parkeringsutredning har reviderats, bullerutredningen har reviderats och 
kompletterats med järnvägsbuller, miljöteknisk markundersökning har tagits 
fram, och fortsatt bearbetning har skett avseende riksintresset för 
kulturmiljön och gestaltning. 
 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att detaljplanen för 
Stenbocken 14 och 15 kan föras till granskning. Bedömningen baseras på 
att det har gjorts en bearbetning av bebyggelseförslaget utifrån vad som 
framkommit vid samrådet samt information från nya och kompletterade 
utredningar. 
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YTTRANDEN 
Dessa skrivelser med erinran (m.e.) redovisas till fullo nedan. Skrivelser 
med ingen erinran (i.e.) redovisas enbart i tabell.  
 
1. Statliga och regionala Myndigheter och instanser 
1.1 Länsstyrelsen     m.e. 
1.2 Lantmäteriet    m.e 
1.3 Trafikverket    i.e 
1.4 Räddningstjänsten Syd    m.e 
1.5 Region Skåne   m.e 
1.6 VA-syd    m.e 
1.7 PostNord Sverige AB   m.e 
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.2  Kultur och fritidsnämnden   m.e 
2.3 Vård och omsorgsnämnden   m.e 
2.4 Barn- och familjenämnden   i.e 
2.5 Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
2.6 MERAB    i.e 
2.7 Kraftringen    m.e 
  
3. Sakägare  
3.1  Eslövs Bostads AB (sakägare)  m.e 
 
4. Övriga 
4.1 Centerpartiet    m.e 
4.2 Fastighetsägare Sebran     m.e 
4.3 Boende Valpen   m.e 
4.4 Boende    m.e 
4.5 Boende    m.e 
4.6 Anonym    i.e 
4.7 Flygplatserna   i.e 
 

1. Statliga myndigheter  
 
1.1 Länsstyrelsen Skåne m.e 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Riksintresse Kulturmiljövård 3kap. 6 § MB 
Planområdet berör riksintresse Eslöv [M 182]. Del av riksintressets uttryck 
är ”Den successivt framvuxna rutnätsplanen med tomtstruktur, 
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platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta, stadsmässiga, men 
relativt småskaliga karaktär.”  
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen har tagit fram punkter 
(s. 31-32) för att precisera hur ny bebyggelse ska knyta an till riksintressets 
värden. Det är en bra metod för att koppla samman ny och gammal 
bebyggelse. Däremot vore det rimligt att kommunen även inkluderar 
byggnadernas höjd och bredd i dessa riktlinjer eftersom de är viktiga delar 
för den centrala stadens relativt småskaliga karaktär. 
 
Kommunen låter de centrala stenstadskvarteren vara grunden för 
utvecklingen på platsen och inte den närliggande, småskaliga 
gathusbebyggelsen, vilket kan vara rimligt. Samtidigt är en stor del av 
byggrätterna i planförslaget är högre än de centrala kvarteren vilket kan 
bidra till en skalförskjutning för staden i stort.  
 
Länsstyrelsen bedömer att avsnittet konsekvenser behöver förtydligas med 
en bedömning av hur den större variationen byggnadshöjd och -bredd 
bedöms påverka upplevelsen av riksintresset, i synnerhet ”dess täta, 
stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär”, både när det gäller de 
närliggande gaturummen men också för upplevelsen av riksintresset som 
helhet. 
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger ca 300 meter från 
Stambanan och Marieholmsbanan. Länsstyrelsen anser att det inte går att 
utesluta bullerpåverkan från järnväg. Länsstyrelsen menar att handlingarna 
bör kompletteras och innehålla indata från både väg- och järnvägstrafik för 
att få en fullständig bild av bullerpåverkan. Värdet för buller beräknas till 
den gräns för byggrätt som planen medger i full utbyggnad, för samtliga 
våningsplan, och inte utifrån illustrationsplan.  
 
Länsstyrelsen saknar hur bullerutredningens slutsatser säkras i 
planbestämmelser i plankartan. Detta bör tydliggöras i planbeskrivning och 
säkerställas på plankartan.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar inte att bullerförordningens beskrivning av 
högsta tillåtna bullernivåer anges som planbestämmelser. Dels för att 
bullerförordningen kan komma att ändras, varför planbestämmelsen då 
riskerar att bli inaktuell. Dels för att plankartan ska säkerställa de 
skyddsåtgärder som behövs genom planbestämmelser för att säkerställa 
markens lämplighet. 
 
Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Enligt Länsstyrelsens information är fastigheten Stenbocken 15 upptagen i 
inventering över potentiellt förorenade områden. Området har enligt dessa 
uppgifter tidigare använts till bensinstation med nedgrävd cistern, vilket kan 
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innebära att marken kan vara förorenad, beroende på vilken sorts 
verksamhet som i praktiken har bedrivits på platsen.  
Till planhandlingarnas underliggande utredningar Översiktliga Projekterings 
PM för Geoteknik, pkt 2 sid 1, nämns ”En bensinstation med nergrävd 
cistern har tidigare funnits i nordöstra delen av fastigheten Stenbocken 15”. 
Någon provtagning av denna misstänkta förorening redogörs inte för.  
Ur planhandling går att utläsa att detaljplanen möjliggör garage. Detta kan 
medföra att massor schaktas ur. Länsstyrelsen menar att oavsett om jorden 
ska schaktas ur eller inte behöver kvaliteten på jordmassorna undersökas de 
utgörs av fyllning med inslag av avfall (tegel, trä, flis) och därutöver 
behöver området vid den f d bensinstationen speciellt ses över. 
Länsstyrelsen förutsätter att misstänkt förorening undersöks inom ram för 
planprocess, då det är en del av bedömningen av markens lämplighet, och 
att förekomsten av eventuella föroreningar hanteras i detaljplanen. Om 
marken visar sig vara förorenad ska kommunen bedöma om någon 
efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa att marken blir lämplig för det 
föreslagna ändamålet. Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom 
att avhjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat 
bygglov enligt PBL 4 kap. 14§. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Undersökning av betydande miljöpåverkan (6 kap. MB)  
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 
Information om biotopskydd 
Ur planhandling går att utläsa ” trädinventering som visar att det i norra 
delen av planområdet, på Repslagaregatans södra sida, finns en trädrad om 
totalt 15 naverlönnar som har biotopskydd. Söder om kv. Stenbocken längs 
Västergatan finns mindre avenboksträd i rad med biotopskydd. 
Inventeringen visar även att rönnträden planterade i fastighetsgräns mot 
kvarteret Valpen innefattas av biotopskydd. ” 
 
Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) är generellt skyddade 
med stöd av 7 kap 11 § miljöbalken. De generellt skyddade biotoperna finns 
preciserade i bilaga 1 till 5 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Till de särskilt skyddsvärda biotoperna hör bland annat 
alléer. Inom sådana biotoper får inga verksamheter eller åtgärder vidtas som 
kan skada biotopen. När ett biotopskyddsområde berörs av framtagandet av 
en detaljplan bör biotopskyddsområdets naturvärden och planens eventuella 
påverkan på dessa naturvärden beaktas. Länsstyrelsen anser att i första hand 
bör ett biotopskyddsområde skyddas i detaljplan genom att läggas inom 
allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR. Länsstyrelsen får, om det 
finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge undantag från förbudet. Om 
särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan kompensationsåtgärder som 
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innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån utgöra ersättning för den 
biotop som skadas av åtgärden. Eventuella dispensansökningar bör göras 
tidigt i processen eftersom utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Information om fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar och länsstyrelsen 
bedömer p.g.a. omfattande tidigare aktiviteter inom området sannolikheten 
för förekomst av under markytan dolda fornlämningar som ganska liten. 
Därför anses det som inte nödvändig med att genomföra arkeologiska 
utredningar. I övrigt påminner kulturmiljöenheten om anmälningsplikten 
vad gäller fornlämningar. Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, 
skelettdelar etc.) skulle framkomma i samband med markarbetena ska dessa 
– i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen – omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är 
tillräckligt utredda avseende hälsa och säkerhet - förorenad mark, hälsa och 
säkerhet - buller och riksintresse för kulturmiljö, varför planförslaget kan 
komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
 
Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av tf. enhetschef Hanne Romanus. 
Planhandläggare Anna-Mary Foltýn har varit föredragande. Detta beslut har 
bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Bebyggelseförslaget har bearbetats för att bättre samspela med riksintresset 
för kulturmiljön, se kapitel Konsekvenser, Påverkan på riksintresse i 
planbeskrivningen.  Planbeskrivningen har i kapitlet Konsekvenser, 
Påverkan på riksintresse kompletterats med resonemang om bebyggelsen 
höjd och bredd i relation till riksintresset för kulturmiljö, enligt 
länsstyrelsens synpunkt. Avsnittet konsekvenser har bearbetats för att 
förtydliga kommunens bedömning av projektets påverkan på riksintresset 
för kulturmiljön både vad gäller den närliggande miljön men även för 
upplevelsen av riksintresset som helhet.  
 
Den bullerutredning som togs fram i samrådsskedet har reviderats och 
kompletterats med hänsyn till buller från närliggande järnvägsspår. 
Bullerutredningen visar att riktvärdena klaras för Stenbocken 15 men i 
Stenbocken 14 överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent ljudnivå för vissa 
fasader. För bostäder som har över 60 dBA vid fasad ska principen om 
dämpad sida tillämpas, vilket säkerställs genom planbestämmelse. Det 
innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild lägenhet ska 
vara vända mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida klaras för fasader 
som vetter mot innergård i samtliga kvarter. Vid alla kvarter överskrids 
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riktvärdet för uteplats på fasadsidor som vetter mot en gata. Uteplatser kan 
anläggas på fasader som vetter mot innergård och gemensamma uteplatser 
kan anläggas i markplan på alla innergårdar. 
 
Beräkningar har gjorts utifrån det efter samråd justerade 
bebyggelseförslaget dvs. för den byggrätt som planen medger fullt utbyggd. 
Planbestämmelse och beskrivning av bullerutredningens slutsats har 
tydliggjorts i planhandlingarna enligt länsstyrelsens synpunkt.  
 
Till granskningen har en översiktlig miljöteknisk markundersökning tagits 
fram som bedömer lämpligheten och klargör förutsättningarna för 
byggnation av bostäder på fastigheterna Stenbocken 14 och 15. 
Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst 
PAH-H i fyllning inom undersökningsområdet. Då markföroreningar 
påträffats på fastigheten får markarbeten och avhjälpande åtgärder inte 
påbörjas förrän en anmälan om avhjälpandeåtgärder lämnats in till 
tillsynsmyndigheten, minst 6 veckor innan markarbeten påbörjas. Markens 
lämplighet säkerställs genom villkorat startbesked enligt PBL 4 kap. 14§. 
 
Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. 
Samtliga trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås 
ersättas med nya träd. Fastighetsägarna har ansökt om dispens från 
biotopskyddsbestämmelser och länsstyrelsen har lämnat dispens för 
avverkning av alléträden med följande villkor: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens 
genomförandetid gått ut. 
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet 
med ansökan. 

 
Fastighetsägarna har informerats om anmälningsplikten gällande 
fornlämningar. Information om anmälningsplikten gällande fornlämningar 
finns även i planbeskrivningen i kap. konsekvenser.   

 
1.2 Lantmäteriet  m.e 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-08-18) har 
följande noterats:  
 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar. Någon 
fullständig genomgång av planförslaget har inte gjorts, utan fokus har varit 
på genomförandefrågor. Lantmäteriet har noterat följande: 
 
 Plankarta  
Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga 
detaljer i grundkartan saknas.  
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Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 
 
 Planbeskriving  
Det skrivs i planbeskrivningen huruvida en eller flera fastigheter ska 
tillskapas. Lantmäteriet vill uppmärksamma att ett grundkrav för att inrätta 
en gemensamhetsanläggning är att anläggningen är av stadigvarande 
betydelse för flera fastigheter. 
 
 Övrigt  
Användningen centrum är en samlingsanvändning som är lämplig att 
använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. Vid 
en precisering innebär att enbart det som anges i bestämmelsen är tillåtet, 
det vill säga i ert fall torg och således är marken inte till för bebyggelse. 
Dock finns även den kombinerade användning med tekniska anläggningar. 
Ett markreservat för hela användning begränsar möjligheten att använda 
marken även om någon gemensamhetsanläggning inte inrättats. Kommunen 
får till exempel inte lämna bygglov som hindrar att det inrättas en 
gemensamhetsanläggning på ett område med markreservat. 
Planbestämmelsen begränsar på så vis fastighetsägarens möjlighet att 
använda marken. 
 
Lantmäteriet vill informera kort om att för att en fastighet ska kunna delta i 
en gemensamhetsanläggning ska anläggning vara av väsentlig betydelse för 
fastigheternas ändamål. Väsentlighetsvilkoret är dispositivit. Dock krävs för 
att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas att båtnadsvillkoret i 6 § 
anläggningslagen är uppfyllt. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Den gemensamhetsanläggning som föreslås genom detaljplanen är av 
stadigvarande betydelse för flera fastigheter och en nödvändighet vid 
planens genomförande. Gemensamhetsanläggningen är tänkt som ett 
gemensamt kvarterstorg, där besöksparkering och parkering till handel och 
verksamheter kan finnas. Området kommer även att hantera fördröjning av 
dagvatten och skyfall. Funktioner som fastighetsägarna inom planområdet 
gemensamt behöver lösa vid ett genomförande av planen. Läget för teknisk 
anläggning har under granskningsskedet preciserats i plankartan och skiljs 
nu åt från användningen centrum. Planhandlingarna och grundkarta har 
uppdaterats och kompletterats med information och korrekta tecken enligt 
synpunkt. 
 
1.3 Trafikverket  i .e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
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1.4 Räddningstjänsten Syd  m .e 
Riskhänsyn 
Inget att erinra. 
 
Brandvattenförsörjning 
Inget att erinra. Det finns brandposter i tillräcklig omfattning i gatunätet runt 
fastigheten. 
 
Insatstid 
Området ligger inom normal insatstid (10 min). 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Räddningstjänstens tillgänglighet till området bedöms god men behöver 
bevakas i det fortsatta arbetet. Observera att utformningen av utemiljön 
behöver ske i samspel med vald utrymningsstrategi för byggnaderna. T.ex. 
kan trädplantering påverka möjligheterna till fönsterutrymning med hjälp av 
räddningstjänsten. 
 
Bostäder där avståndet understiger 11 m till underkant av fönster eller 
balkongräcket kan utrymmas med hjälp av räddningstjänstens bärbara stege. 
Avståndet från uppställningsplats av räddningstjänstens fordon till 
uppställningsplatsen för stegen får dock maximalt vara 50 m. Det ställs 
också särskilda krav på utformningen av ytan som stegen ska ställas upp på. 
För att kunna utrymma via räddningstjänstens bärbara stege krävs också att 
personerna har fysiska och psykiska förutsättningar för att själva klättra ut 
genom ett fönster/över ett balkongräcke och vidare ner på stegen. 
 
För byggnader där avståndet understiger 23 m till underkant av fönster eller 
balkongräcket kan utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens 
höjdfordon. 
 
Observera att det ställs särskilda krav på utformningen av ytan som 
räddningstjänstens fordon då ska ställas upp på. För utformning av 
uppställningsyta för bärbar stege och höjdfordon hänvisas till dokumentet 
Råd och anvisning-Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd. 
För byggnader där avståndet överstiger 23 m till underkant av fönster eller 
balkongräcket behöver utrymning kunna ske utan hjälp av 
räddningstjänsten. 
 
Observera att räddningstjänstens fordon är 12 m långa. Om området 
utformas så att räddningstjänstens fordon behöver köra in mellan 
byggnaderna behöver hänsyn tas till detta med t.ex. svängradieanalys. 
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Övriga synpunkter 
Bärighet 
Om området planeras så att räddningstjänstens fordon förväntas köra på 
ytorna ovanför det underjordiska garaget, behöver bärigheten för garage 
dimensioneras för det. 
 
Solceller på tak 
Räddningstjänsten har tagit fram dokumentet Råd och anvisning för 
solcellsanläggningar och batterilagersystem och bifogar detta som stöd för 
det fortsatta arbetet. Dokumentet beskriver räddningstjänstens generella 
ståndpunkt vid installation av solceller på tak. Underlag grundar sig främst 
på branschinformation och räddningstjänstens utmaningar vid insatser som 
involverar elanläggningar och solceller. Vid specifika frågeställningar som 
inte behandlas i detta underlag är ni välkommen att kontakta 
räddningstjänsten för vidare rådgivning. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: Räddningstjänstens synpunkter 
och råd har förmedlats till exploatörsgruppen. Exploatörerna har tagit 
räddningstjänstens synpunkter och råd i beaktande vid bearbetning av 
bebyggelseförslaget samt stämt av synpunkterna via mail med 
Räddningstjänsten Syd.  
 
1.5 Region Skåne  m .e 
Region Skånes synpunkter 
Region Skåne ser positivt på planförslagets intention att förtäta i 
kollektivtrafiknära centrumläge. Planområdets avstånd till Eslövs station 
innebär att bostäderna i området får ca en halv kilometers gångavstånd till 
stationen. Det är ett avstånd som av de flesta tågpendlare ser som rimligt att 
gå eller cykla till sin station från bostaden. Planförslaget ämnar också 
utveckla en tät och blandad bebyggelse för att skapa samutnyttjande och 
stadsliv, något som stämmer väl överens med innehållet i Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 
2030. 
 
Vad gäller kollektivtrafik är det viktigt att planområdets utformning inte 
försämrar busstrafikens framkomlighet på Västerlånggatan och Västergatan. 
Region Skåne vill därför poängtera vikten av att eventuella förändringar av 
gatans utformning samråds med Skånetrafiken. Region Skåne vill också 
påminna om att det är viktigt att byggnationer på planområdet utförs på ett 
sådant sätt att störningar på busstrafiken minimeras under byggtiden så att 
parkerade transportfordon, avspärrningar och etableringsytor inte hindrar för 
busstrafiken. 
 
Utifrån Eslövs utmaning med översvämningsproblematik ser Region Skåne 
gärna att planförslaget kompletteras med skyfallshantering till 
granskningen. Dagvattenhantering är en nödvändig klimatanpassningsåtgärd 

892 ( 1317 )



 

10 

både i den befintliga och framtidens byggda miljö för att minska 
översvämningsrisk och skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Goda 
exempel går att läsa i Region Skåne handbok Hållbar småstad – planering 
av levande kvarter. 
 
Region Skåne ser gärna att centrumverksamhet tillåts i planen då det centralt 
belägna läget i framtiden kan vara attraktivt för offentlig verksamhet. I 
dagsläget finns dock inga ekonomiska förutsättningar för att skapa nya eller 
förflytta befintliga vårdcentraler i Eslöv. 
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12- 
05, § 9. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Gatorna runtom kvarteret Stenbocken kommer inte byggas om som en del av 
detaljplanens genomförande. Kommunen har långsiktiga planer för 
ombyggnation av omgivande gator men de är inte en del av detaljplanen för 
kvarteret Stenbocken 14 och 15 utan hanteras när det är aktuellt i ett 
separat projekt.  
 
Råd och synpunkter gällande störningar på busstrafiken vid detaljplanens 
utbyggnad har förmedlats till exploatörsgruppen. Dagvattenutredningen har 
efter samrådet kompletterats med skyfallsutredning. Centrumverksamhet 
medges i planen och säkerställs genom planbestämmelse i strategiska lägen. 
 
1.6 VA-syd    m.e 
VA SYD tycker det är positivt att det tagits fram förslag för hur dagvatten 
ska hanteras inom planområdet. Detta är ju en förutsättning för att Eslöv ska 
kunna förtätas och därmed planen ska kunna genomföras. Hur skyfall ska 
regleras hoppas vi blir klarlagt till granskningshandlingen. 
 
Planbeskrivningen 
Förutsättningar 

Teknisk försörjning, Dagvatten, sidan 18. Tillägg: Dagvattennätet är hårt 
belastat bland annat på grund av förtätningar i centrala Eslöv. 
 
Planförslag 

Torg på allmän plats, sidan 23: Vilken volym dagvatten ska fördröjas och på 
vilket sätt? 
Skyfall, sidan 27: Vi saknar redovisning av hur 175 kubikmeter får plats 
inom planområdet. Kompletteras det till granskning? (se även Konsekvenser 
sidan 34). Hur regleras att skyfallsvolymen på 175 kubikmeter tas om hand? 
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Denna volym borde också synas på plankartan. Skyfallsanalysen bör 
kompletteras med planförslaget. Idag visar den endast befintlig situation. 
 
Konsekvenser 

Översvämning och skyfall, sidan 34: Vi saknar redovisning av hur 175 
kubikmeter får plats inom planområdet. Kompletteras det till granskning? 
Befintlig teknisk försörjning, sidan 37: Befintlig dagvattenledning måste 
flyttas för att detaljplanen ska kunna realiseras. 
 
Genomförande 

Flytt av dagvattenledning bör regleras i exploateringsavtal. Här regleras att 
projektering, materialval och utförande ska granskas och godkännas av VA 
SYD. Efter utförs ledningsomläggning ska en övertagningsbesiktning 
genomföras, då VA SYD tar över ledningen. Vid övertagning ska filmning, 
eventuellt provningsprotokoll och relationshandlingar överlämnas till VA 
SYD. 
 
Plankartan 

Skyfallsvolym måste regleras/tydliggöras. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Plankarta och Planbeskrivningen är kompletterad/reviderad enligt VA-syd:s 
synpunkter gällande Förutsättningar, Teknisk försörjning och Dagvatten. 
Planhandlingarna har kompletterats med volymer för reglering av 
dagvatten och skyfall enligt till granskning reviderad dagvatten- och 
skyfallsutredning. Den reviderade dagvatten- och skyfallsutredningen har 
stämts av med VA-syd under framtagandet.     
 
1.7 PostNord Sverige AB  m.e 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 
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En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Synpunkter och råd har förmedlats till fastighetsägarna. 
 

2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
Förvaltningen har granskat planförslaget och har följande synpunkter: 
Generellt: 
Bygglov kan inte beviljas för en fastighet som inte överensstämmer med 
detaljplanen enligt 9 kap. 30 § 1 plan- och bygglagen (2010:900), förkortas 
PBL. 
Nybyggnadskarta kan inte upprättas förrän fastighetsreglering är 
genomförd. Om fastighetsägarna vill påbörja byggnationen inom en snar 
framtid behöver de fastighetsrättsliga frågorna behandlas så snart som 
möjligt.  
 
Eftersom en smal ”gul remsa” ska övergå i kommunens ägo enligt bild på 
sidan 43 i planbeskrivningen så ska kvartersnamn planeras för något av de 
nyskapade kvarteren. Detta görs av namnberedningsgruppen på 
förvaltningen Kultur och Fritid (KoF). 
 
Vill man att ”torget” genom kvarteret ska ha ett namn ska detta också 
beredas av namnberedningsgruppen på KoF. 
 
Plankarta 
Planbestämmelser: 
Planbestämmelserna står med mycket liten text. 
 
Balkongerna mot GATA, GÅNG, TORG eller C2 kommer inte att vara 
tillgängliga för rullstolsburna om de inte även görs indragna från fasadliv. 
 
En takvinkel på 0 grader är inte lämplig. 
 
Bestämmelserna om sockelhöjd innebär att speciella åtgärder krävs för att 
klara tillgängligheten för rullstolsburna. Nivåskillnaden mellan den 
nordvästra gården och gång och cykelvägen vid kvarteret Valpen är cirka en 
meter och rampen är mycket lång. 
 
Det saknas en planbestämmelse för markföroreningar. Förslag på 
planbestämmelse: Innan bygglov beviljas ska markföroreningar vara 
slutgiltigt avhjälpta.  
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Planbestämmelsen Fasader ska ha inslag av tegel ska förtydligas för att ha 
någon påverkan på fasadmaterialet. Alternativt kan bestämmelsen tas bort. 
 
Gångrörelse som är säkerställd genom kvarteret norr till söder är bra för att 
skapa en integrerad bebyggelse med viss tillgänglighet för allmänheten. 
 
I princip hela området kan bli bebyggt, underbyggt (b2) eller till vissa 
mindre delar hårdgjort till max 40 % (n1, men även där också underbyggt till 
viss del). Även ytan under trädraden i norr kan tillåtas bli helt hårdgjord. 
Någon infiltration av ytvatten kommer alltså inte att ske i någon större 
utsträckning i framtiden heller. I bygglovsskedet kommer det att ställas krav 
på en redovisning av att dagvatten kan omhändertas och fördröjas inom 
kvartersmark. Bestämmelse som lagts på TORG med en maximerad 
hårdgörning bör bearbetas vidare. 
 
Det saknas uppgift om vem som har levererat grundkartan samt höjdsystem. 
 
Dagvattenanläggningen på torget bör finnas med på illustrationskartan i 
granskningsskedet. 
 
Plankartan innehåller många bestämmelser och styr mot en specifik lösning. 
Detta kan ge problem i framtiden om inte just denna lösning ska bedömas 
vid en bygglovsansökan. 
 
Illustrationsplanen: 
Illustrationsplanen är gjord i ett manér som vill lyfta det som egentligen 
saknas inom detaljplanen – grönska. Att då rita, illustrera, med grön ton på 
hela bilden, gröna ytor och gröna tak blir lätt missvisande. Här är många av 
de ytor gröna som sedan vid ett genomförande oftast blir hårdgjorda såsom 
uteplatser, entréytor och många tak är illustrerade med gröna tak, vilket 
däremot inte återfinns i plankartans reglering. Även att kalla planteringsytor 
för ”mini-parker” känns vilseledande och skapar en känsla av oförståelse för 
behovet av gröna miljöer och parker. 
 
På illustrationsplanen visas många träd på gårdarna. I granskningsskedet bör 
utredas om det finns möjlighet över huvud taget att få träd att överleva på de 
mörka gårdarna som dessutom får vara underbyggda. 
 
Planbeskrivningen: 
Förutsättningar 
Plandata, Informationsruta sida 7 
Syftet med den inledande informationsrutan är oklar. Referens till riket bör 
göras för ökad förståelse till dessa siffor och deras relevans för liggande 
planförslag. En fråga är till exempel om den generellt lägre disponibla 
medianinkomst i Eslöv i förhållande till riket är något som påverkar 
exploateringens ambition och exploateringens lösning. Likaså om den högre 
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utbildningsnivån påverkat förslaget. Upplåtelseformerna regleras inte i 
detaljplan men lyfts som en viktig information. 
 
Frågan är om det i kommande arbeten kommer att föreslås en viss inriktning 
på detta, till exempel att arbeta mot en ökad andel bostadsrätter. Det lyfts 
även på sida 12 under Bostadsförsörjningsprogram, där det dels sägs att det 
finns ett behov av billigare hyreslägenheter, dels sägs att detta redan antas 
vara löst. Här lyfts även behovet av flyttkedjor för att frigöra olika typer av 
boende. Det är bra om det man belyser i kommunala program kopplas ihop 
med föreslagen detaljplan, så blir detaljplanens syfte och motiv desto 
tydligare. 
 
Miljöbalken 
Biotopskydd sida 13 
Att alléträd som tas bort ska ersätts med nya träd inom kvartersmarken är 
bra. Det är eftersträvansvärt att dessa nya träd får goda livsbetingelser och 
att större kvaliteter av träden anläggs för att ersätta de träd som tas. De träd 
som tas bort är träd i befintliga alléer vilket kräver ansökan hos 
länsstyrelsen och dispens från biotopskyddet. Värdet av dessa träd bör 
värderas så att kompensationen blir tillräcklig hög. Värdering kan till 
exempel göras genom iTree och därmed även erhålla en värdering av träden 
dels som alléträd, dels som ekosystemtjänst. 
 
Trafik 
Biltrafik och gatustruktur, sida 15 
Eslövs kommun har gjort trafikmätningar årligen, vilket innebär att det finns 
nyare mätningar utförda efter år 2016. 
 
Västergatan juni 2018: ca 6200 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,4 % 
tung trafik. 
Västergatan juni 2019: ca 6500 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,4 % 
tung trafik. 
Västergatan maj/juni 2020: ca 6500 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,4 
% tung trafik. 
 
Västerlånggatan juni 2018: ca 6300 fordon per vardagsmedelsdygn med 6,5 
% tung trafik. 
Västerlånggatan juni 2019: ca 6200 fordon per vardagsmedelsdygn med 5,8 
% tung trafik. 
Västerlånggatan maj/juni 2020: ca 6100 fordon per vardagsmedelsdygn med 
5,8 % tung trafik. 
 
För Repslagaregatan finns inga mätningar utförda av kommunen. I trafik- 
och parkeringsutredningen som SWECO har utfört har förmodligen ett 
antagande gjorts. 
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Markföroreningar sida 16 samt Konsekvenser sida 35 och 39 
På Stenbocken 15 har det bedrivits en drivmedelsstation, vilket även nämns 
i förslaget till detaljplan. Stora delar av fastigheterna har utgjorts av 
parkeringsplats vilket innebär risk för att läckage av olja, drivmedel och 
liknande som kan ha förorenat asfalt och mark på fastigheten. I byggnaderna 
på Stenbocken 14 har det förekommit PCB. PCB kan sprida sig från 
byggnader till omgivande mark. För att säkerställa att marken är lämplig för 
tänkt ändamål med hänsyn till människors hälsa i enlighet med 2 kapitlet 5 § 
PBL behöver förekomsten av föroreningar på fastigheterna utredas under 
planarbetet. 
 
Planförslag 
Stadsbyggnadsidé sida 19 
Gata, trafik och park: Förslaget för Stenbocken 14 och 15 ses som ett 
spännande nytt inslag i Eslövs stadsbild som på ett ambitiöst sätt vill bidra 
till en utveckling av den traditionella stenstaden. 
 
Trafik 
Parkering, sida 24 
Eftersom torgytan och parkeringsplatserna längs det nord/sydliga 
kvarterstorget ska ägas av exploatören är detta inga ytor som Eslövs 
kommun sköter parkeringsövervakning på. Detta får exploatören ansvara för 
själv enligt lagen om kontrollavgift (1984:318) vid olovlig parkering på 
tomtmark. 
 
De tänkta korttidsparkeringarna längs Västergatan bör studeras mer i detalj. 
Det är viktigt att studera hur de ska anläggas i förhållande till 
korsningspunkten mellan Västergatan och Västerlånggatan, så att 
fordonsförare som har för avsikt att parkera inte blockerar eller stoppar upp 
övrig trafik som passerar i korsningen. Speciellt all trafik som ska österut 
vid grönt ljus. Om fordon blockeras längs Västergatan kan detta medföra 
köbildning in i korsningspunkten som sedan skapar ytterligare problem vid 
grönt ljus för övriga gator i korsningspunkten. 
 
Trafik och Parkering sida 25 
I planförslaget anges att längs med det nord/sydliga kvarterstorget ska det 
finnas parkeringsplatser avsedda för handel, samt att in- och utfarterna till 
källargaragen ska lokaliseras mot kvarterstorget. Det finns en risk för att 
trafiken längs den nya kvartersgatan samt infarten till handeln skapar en 
barriär mellan kvarter 1 och 2. Detta kan försvåra rörligheten för barn och 
unga i området, samt möjlighet till nyttjandet av kvarterens av varandra 
kompletterande grönytor. Källaren som ska byggas för parkeringsplatser 
ligger i nära anslutning till grundvattennivån. Det finns risker för 
inträngning av vatten till källaren. Utredning av effekter vid skyfall har inte 
redovisats. För pumpning av grundvatten kan en tillståndsansökan behöva 
göras hos Länsstyrelsen i Skåne (vattenverksamhet). 
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Natur sida 26 
Dispens från biotopskyddet har beviljats av Länsstyrelsen i Skåne den 9 
oktober 2020, dnr 521-15331-2020. Beslutet skickas med detta yttrande 
(Bilaga 1a och bilaga 1b). 
 
Ekosystemtjänster sida 26 
Dagens plats har som skrivs låga värden ur detta perspektiv. En förbättring 
vid exploateringen ses som en bra intention. Den reglering med ”plantering 
av växter och träd ska uppföras” är dock vag då det inte anges något 
kontrollerande nyckeltal. Bestämmelsen n1 om hårdgörande av markytan till 
max 40 % bör studeras vidare under fortsatt planarbete för att säkerställa en 
funktionell nivå. Detta har även lagts på TORG med tillhörande text om 
materialval. Under rubriken Dagvatten sida 27 skrivs det att man föredrar en 
hårdgörning med plattor i stället för asfalt. Detta kan utvecklas och 
tydliggöras för att klara kravet på 40 %. Ur infiltration och fördröjning har 
olika material olika möjligheter. Täta ytor som asfalt och platsgjuten betong 
släpper inte igenom något vatten medan andra gör det till viss del. Ytor som 
räknas till delvis genomsläppliga material är hårdgjorda beläggningar med 
fogar, beroende på fogmaterial men om fogmaterial är av viss fraktion och 
inte gjutna eller av plastiska materialfogar kan detta ses som delvis 
genomsläppliga. Till halvöppna och öppna hårdgjorda ytor räknas grus, sand 
och gräsarmering i natursten eller betong. 
 
Värden: 
Täta ytor = 0,0 
Delvis genomsläppliga ytor = 0,2 
Halvöppna till öppna ytor = 0,4 
Det är även en reglering som är svår att kontrollera med tiden. Marklov 
krävs enligt planen för hårdgörning av mark som omfattas av bestämmelsen 
n1 och bedömningen av om kravet uppfylls kommer att göras i samband 
med detta beslut. 
 
Teknisk försörjning sida 26 och 27 
Dagvatten 
Lokalt omhändertagande av dagvatten är en förutsättning för att säkerställa 
skydd mot översvämningar av byggnader samt på grund av kapacitetsbrist i 
ledningsnätet. Dagvattendamm gynnar den biologiska mångfalden samt 
bidrar till ekosystemtjänster i form av svalka och skydd mot skyfall. 
Kvarteret skulle gynnas av att det skrivs in i plankartan med dithörande 
planbestämmelse. 
 
De gröna takterrasserna som anges som förslag i underlaget behöver 
regleras för att kunna omhänderta en del av dagvattnet. I de fall de avser att 
kompensera hårdgjorda ytor.  
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I princip hela området kan bli bebyggt, underbyggt (b2) eller till vissa 
mindre delar hårdgjort till max 40 % (n1, men även där också underbyggt till 
viss del). Någon infiltration av ytvatten kommer alltså inte att ske i någon 
större utsträckning i framtiden heller. 
 
Luftkvalitet inomhus 
Placering av friskluftsintag ska i möjligaste mån riktas mot den sida som 
kan bedömas ha lägst halt luftföroreningar. 
 
El sida 27 
Elektriska/magnetiska fält 
I mitten av planområdet planeras det för en transformatorstation/nätstation. 
Enligt strålsäkerhetsmyndigheten bör det undvikas att placera nya bostäder 
nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält. Säkerhetsavstånd till 
transformatorstationen bör utredas inom planarbetet. 
 
Barnperspektiv 
Barnperspektivet tas upp underförstått upp sida 16 under stycket Natur, park 
och rekreation som en förutsättning samt i stycket Barnkonventionen sida 
40. Barns behov ska säkerställas i planeringen betonas i PBL. Detta gäller 
även vid planering av bostadsgårdar och inte endast vid planering av skolor 
och fritidstomter. I det fortsatta arbetet bör detta studeras vidare, vilket sägs 
på sida 40. Som just nu nämns parkering cirka 40 gånger i 
planbeskrivningen medan barn nämns cirka 10 gånger och detta endast på 
sida 40, förutom i informationsrutan. I planeringen av den moderna och 
hållbara staden bör barns och ungas plats säkerställas. Att skapa en trygg 
och tillgänglig miljö för barn att vistas i är av stor vikt vid det egna boendet. 
Illustrationsplanen visar en ambition om att skapa gemensamma gårdar för 
vistelse och lek. Måtten upplevs dock trånga i illustrationen och svårt att 
skapa en balans mellan lek, grillning och privata uteplatser. 
 
Konsekvenser 
Solförhållanden sida 36 
Goda ljusförhållanden inomhus i bostäderna behöver uppnås inom 
planområdet. Det är bra att uteplatser är anpassade efter där mest solljus 
finns, men kan inte kompensera för ljusförhållanden inomhus. Enligt 8 kap. 
9 § PBL ska det vid bostäder finnas tillräckligt stor yta som är lämplig för 
lek och utevistelse på tomten eller i närheten. Detta kommer att granskas i 
bygglovsskedet. 
 
Dagsljus sida 36 
Det är högst olämpligt att föreslå en planutformning där man redan i detta 
skede bedömer det svårt att uppfylla dagsljuskraven. Det måste finnas en 
rimlig möjlighet att bevilja ett bygglov med full exploatering enligt 
planförslaget. Kommunen måste i det här skedet begränsa den tillåtna 
byggnationen till något som är möjligt att bevilja. 
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Buller sida 37, 38 och 39 
Utredning om trafikbuller har gjorts och förvaltningen instämmer i att det 
kan vara svårt att utforma vissa hörnlägenheter för att säkerställa att det 
finns bostadsyta som vetter mot lugn sida. Eftersom det inte går att 
säkerställa att bullervärden erhålls vid uteplatser som är placerade mot en 
trafikerad yta är det av vikt att säkerställa att de gemensamma uteplatserna 
är tillgänglighetsanpassade, ger solljus såväl som svalka. Det finns risker för 
bullerstörningar i bottenvåningen av bostadshus som placeras ovanpå 
centrumverksamheter. 
 
Det är högst olämpligt att föreslå en planutformning där man redan i detta 
skede bedömer det svårt att uppfylla gränsvärdena för buller och konstaterar 
att det kan bli svårt att skapa hörnlägenheter som får minst hälften av 
bostadsrummen mot dämpad sida (Bilaga 2 Trafikbullerutredning sida 8). 
Konsekvensen av de höga bullernivåerna längs gaturummen kan bli att det 
här måste placeras små enkelsidiga lägenheter på högst 35 kvadratmeter 
som tillåts ha en högre ekvivalent bullernivå (högst 65 dBA vid fasad). I 
samband med den revidering som nu sker av 
bostadsförsörjningsprogrammet vore det intressant att få veta hur många 
sådana lägenheter som byggts de senaste åren vid förtätning av Eslövs 
centrum. 
 
Genomförande 
Organisatoriska frågor, genomförandetid sida 41 
Planen omfattar ett stort kvarter med många fastighetsrättsliga frågor och 
anslutningar till gatunätet som måste lösas. Överväg om genomförandetiden 
ska vara längre. 
 
Beslut 
- Lämna förvaltningens förslag till yttrande som sitt. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens synpunkter och information har 
tagits i beaktande vid bearbetning av planförslag och planhandlingar. 
Information om fastighetsreglering och att bygglov inte kan lämnas för 
fastighet som inte överensstämmer med detaljplanen har förmedlats till 
fastighetsägarna. 
 
Plankartan 
Storlek på texten i plankartan är justerad enligt synpunkt. Plankartan är 
även kompletterad med uppgift om vem som levererat grundkarta samt 
höjdsystem. Bestämmelsen om tegel i fasader har förtydligats enligt 
synpunkt. Bestämmelser gällande maximal hårdgörning av mark har 
strukits då detta, i dagvatten- och skyfallsutredningen, inte är ett utpekat 
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krav för omhändertagande av dagvatten och skyfall. Möjligheten att 
anlägga infiltrerbara ytor kvarstår.  
Bestämmelserna i plankartan har sedan samrådet gåtts igenom, bearbetats 
och vissa har tagits bort. För att möjliggöra planförslaget och säkerställa 
en hög kvalitet bedöms kvarstående bestämmelser som nödvändiga för 
genomförande av planförslaget. Gällande markföroreningar, se svar ovan 
till yttrande 1.1.  
 
Illustration 
Illustrationen har kompletterats med dagvattenanläggningen på torget. 
Illustrationen visar planförslaget fullt utbyggt och fastighetsägarnas 
intentioner. Viss bearbetning av grönskan i illustrationen har gjorts sedan 
samrådet för att i större grad visa det som regleras till exempel visar nu 
illustrationen det antal träd som regleras genom planbestämmelser. 
Illustrationen av Västergatan är endast en vision från exploatörernas sida. 
Västergatans ombyggnad är inte en del i detaljplaneprojektet och kommer 
inte byggas ut som en del av detaljplanens genomförande. 
 
Bebyggelseförslaget  
Planförslaget har justerats för att förbättra dagsljusförhållanden på gårdar. 
På de underbyggda gårdarna säkerställs att träd planteras och får ett 
minsta jorddjup om 80 cm.  
 
Planbeskrivningen 
Informationsrutan har tagits bort till granskningsskedet. 
Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. 
Samtliga trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås 
ersättas med nya träd. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av 
alléträden med följande villkor: 
4. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen 

vinner laga kraft. 
5. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens 

genomförandetid gått ut. 
6. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med 

ansökan. 
 
I planförslaget säkerställs att trädrader återplanteras genom 
planbestämmelse i plankartan.  

Trafik och parkeringsutredningen är uppdaterad med aktuella trafikflöden 
enligt synpunkt. Under oktober 2020 utfördes även mätningar för 
Repslagaregatan vilka också finns med i utredningen. 
 
Kvarterstorget med bilparkeringar och biltrafik är inte planerat som friytor 
för barn. De norra och södra gårdsytorna, mellanliggande gränd samt 
takterrasser inom respektive kvarter utgör friyta för boende inom respektive 
kvarter. 
Se även svar till yttrande 1.1 ovan gällande genomsläppliga material. 
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Synpunkter och information gällande dagvatten, placering av nätstationen 
och barnperspektivet har tagits i beaktande vid bearbetning av planförslag 
och planhandlingar.  
Sol- och dagsljusförhållanden samt buller har studerats vidare under 
granskningsskedet. 
 
Synpunkter gällande planens genomförandetid har tagits i beaktande. 
Kommunledningskontorets bedömning är att genomförandetiden för planen 
inte ska ändras. 
 
2.2  Kultur och fritidsnämnden  m.e 
Planbeskrivning s.14 rubrik service – verksamheter som tillkommit sedan 
ombyggnad av lokal är inte med. Byggnaden har nyligen genomgått 
ombyggnation och flera olika verksamheter har flyttat in.  
 
Planbeskrivning s.24 rubrik parkering – I takt med att parkeringar i centrala 
Eslöv byggs bort har diskussioner uppkommit gällande parkeringshus. I 
dokumentet står det att parkering ska ske i nedsänkt garage, kan man utreda 
möjligheten att göra större nedgrävt garage som allmänheten kan ta del av?  
 
Planbeskrivning s.39 rubrik rekreativ miljö – Här står att området i nuläget 
inte har några rekreativa värden. Detta visar på samma sätt som tidigare 
kommentar på s.14 att dokumentet verkar föråldrat och inte beaktar 
ombyggnaderna som just blivit färdiga där gym och padelbanor tillkommit.  
 
Kultur och fritid ser positivt på att möjlighet till fysisk aktivitet finns 
centralt tillgängligt och ser gärna att dessa möjligheter kvarstår. 
 
Sammanfattningsvis tycks det vara en välarbetad planbeskrivning, Kultur 
och fritid är positiva till de delar som visar att cykel- och gångtrafik ska 
kunna fungera smidigt tillsammans med tidigare bebyggelse. 
 
Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder detta till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter har tagits i beaktande vid 
bearbetning av bebyggelseförslaget. Planbeskrivningen har förtydligats 
enligt synpunkter ovan. Planen möjliggör parkeringsanläggning för 
allmänheten samt lokaler för centrumändamål såsom till exempel gym och 
träningslokaler.  
 
2.3 Vård och omsorgsnämnden   m.e 
Efter genomgång av planförslaget gör ansvarig handläggare följande 
bedömning. 
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Ur Vård- och Omsorgs synvinkel är det särskilt väsentligt att lyfta fram 
omständigheten, att den tilltänkta bebyggelsen kommer att ianspråkta en 
stor och central yta inom Eslövs tätort som idag används som bilparkering. 
Detta leder i sin tur till att frågor om tillgänglighet, i synnerhet för äldre och 
funktionshindrade, blir relevanta. 
 
Behov av bilparkering kommer att finnas såväl för de som besöker 
matvaruaffären samt de boende i de nya stadskvarteren. Denna aspekt lyfts 
med tydlighet fram i detaljplaneförslaget, sida 25. Det bör dock poängteras 
att den nuvarande parkeringsytan även kan ha betydelse, inte enbart för 
besökande av den befintliga matvaruaffären, utan även för andra personer 
som besöker Eslövs centrum. I fråga om detaljplanens analys av behovet av 
bilparkering anser Vård och Omsorg att ett närmare resonemang bör föras 
med avseende på den föreslagna bebyggelsens inverkan på det totala 
behovet av parkeringsyta inom Eslövs centrum. Vård och Omsorg anser 
även att det, med tanke på markens centrala belägenhet inom tätorten samt 
behovet av att tillgodose samtliga medborgares intressen, är lämpligt att i 
detaljplanen även möjliggöra för inrättande av trygghetsboende. 
 
Med ovanstående synpunkter lämnar Vård och Omsorg detaljplaneförslaget 
i övrigt utan erinran. 
 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och 
översänder det till kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter har tagits i beaktande vid 
bearbetning av planförslag och planhandlingar. Detaljplanen möjliggör 
parkeringsanläggning för allmänhet samt trygghetsboende. Men det kräver 
inte att detta byggs. Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven för 
bostäder och parkering enligt PBL kan uppfyllas.  
 
2.4 Barn- och familjenämnden  i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
 
2.5 Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
   
2.6  Merab     i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
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Noteras 
 
2.7 Kraftringen    m.e 
Kraftringen önskar återgå till ett klart definierat E-område (se sid 20 i 
planbeskrivningen) istället för den flexibla planbestämmelse som införts på 
plankartan. Anledningen till detta är att placeringen av nätstation lämpligen 
bör ske efter nättekniska överväganden. Att ”klämma” in en nätstation där 
den mest smälter in i den nya bebyggelsen bäddar för komplicerade 
ledningsdragningar och sämre funktionalitet. Nätstationens storlek är 
beroende av vilken effekt som behövs i området. Laddstolpar, solceller och 
bergvärme som planeras i området innebär ökat effektuttag och därmed en 
större nätstation. E-området ska förutom byggnaden innehålla ett fritt 
område kring byggnaden som är öronmärkt för teknisk anläggning. Därtill 
får brännbar byggnadsdel inte uppföras närmare än 5 meter från 
nätstationen. Nätstationen kan inte kringbyggas på alla sidor utan måste 
minst ha en sida dit det är möjligt att komma fram med tunga transporter. 
Nätstationen levereras i standardutförande. Av elsäkerhetsskäl finns 
begränsningar hur nätstationen får utsmyckas. Eventuell utsmyckning 
bekostas av exploatören. 
 
Då gatorna och torgen i området utgör kvartersmark (och inte kommunägd 
allmän platsmark) önskar Kraftringen att planbestämmelsen U läggs till för 
den nord-sydliga genomfartsgatan samt även för den ost-västliga 
gångstråket. Här kan Kraftringen tycka att det vore lämpligt med en flexibel 
(inte lokaliserad) placering av U-området eftersom ledningsdragning ännu 
inte är planerad. 
 
Kraftringen önskar att det framgår av planbeskrivningen att befintliga 
ledningar tillhörande Kraftringen som inte kan ligga kvar i befintligt läge 
flyttas på bekostnad av exploatören. En grundläggande förutsättning för flytt 
av ledning som är i drift är att det finns ett ställe att flytta den till. 
 
Innan nätstation och nya matarkablar uppförs i området ska servitutsavtal 
för dessa tecknas med markägarna. Kraftringens mallavtal ska därvid 
användas. Kraftringen Nät AB tillämpar de avtal som tagits fram centralt av 
branschorganisationen Energiföretagen. I servitutet kan det även behöva 
regleras rätten till tillfart till E-området. 
 
Även vad det gäller eventuell fiberdragning inom de allmänna utrymmena 
på kvartersmarken önskar Kraftringen teckna servitutsavtal innan 
ledningarna anläggs.  
 
Detsamma gäller för fjärrvärme, men eftersom området ska värmeförsörjas 
med bergvärme blir inte detta aktuellt. Dock kan det nämnas att området 
lämpar sig väl för fjärrvärmeanslutning med tanke på nätets placering och 
dimension. 
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Kommunledningskontorets kommentarer: 
Kraftringens synpunkter har tagits i beaktande vid bearbetning av 
planförslag och planhandlingar. Läge och omfattning av e-område för 
nätstationen, u-område med mera har utretts under granskningsskedet i 
samråd med Kraftringen. 

3. Sakägare  
 
3.1 Eslövs Bostads AB    m.e 
Eslsövs Bostads AB är i egenskap av ägare till grannfastigheten, Valpen 33, 
berörda av rubricerat planförslag. Våra berörda hyresgäster har informerats 
om samrådet och lämnar eventuella synpunkter direkt till er. 
 
Vi är positiva till den byggnation som detaljplaneförslaget skulle ge 
möjlighet till. De föreslagna byggrätterna ger möjlighet till en klok 
förtätning och utveckling av stadsrummet. 
 
Erfarenhetsmässigt vet vi att byggnation i nära anslutning till bostäder och 
andra verksamheter ofta ger upphov till störningar för boende och 
näringsidkare. Vi vill därför uppmana kommunen och exploatören att 
prioritera kort byggtid och störningsbegränsande åtgärder för kringliggande 
fastigheter. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Noteras. Synpunkter och önskemål om att prioritera kort byggtid har 
förmedlats till exploatörsgruppen. 
 
 

4. Övriga 
 
4.1 Centerpartiet   m.e 
Centerpartiet i Eslöv har tittat på förslaget som är ute på remiss för 
synpunkter och samråd.  
Det vi upptäcker vid första anblicken är att det verkar vara en kraftig 
exploatering av den stora tomten som innehåller en byggnad för tidigare 
DOMUS och numera ombyggd till en COOP butik och flera andra 
verksamheter bl.a. en ny paddelhall som invigdes för kort tid sedan.  Vi i 
Centerpartiet förstår inte riktigt varför denna befintliga byggnad i det 
pågående skedet av planeringen för kvarteren, skall ingå i planförslaget. Det 
anges i underlaget att byggnaden skall vara kvar minst 10 år fram i tiden på 
grund av avtal med befintliga hyresgäster. Varför då brådska med planering 
av denna östra del. 
 
 Vi vill att följande justeringar skall göras: 
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 Ta bort östra delen med befintlig byggnad från planförslaget 
eftersom ett byggande av denna del kommer dröja minst 10 år i 
framtiden. Planförslaget anger en genomförandetid på 5 år.  

 Planlägg enbart den västra delen.  
 Högsta höjd 7 våningar i likhet med den högsta byggnaden i kv. 

Valpen som är ett grannkvarter till planförslaget. 7 
våningsbyggnaden är beläget utmed Västergatan. I övrigt 5 våningar. 
Vi anser att det harmoniserar bäst i denna del av Eslövs tätort.  

 Minska också exploateringen av denna västra del som automatiskt 
blir följden med minskad våningshöjd och färre hus.  

 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Det är fastighetsägarnas önskan att gemensamt ta fram en ny detaljplan för 
berört område. Fastighetsägarna för Stenbocken 14 och Stenbocken 15 har 
2017-10-16  gemensamt ansökt om att få göra detaljplan för kvarteren 
Stenbocken 14 och 15. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 
2017-11-28 att ge positivt planbesked och planuppdrag för detaljplan för 
kvarteret Stenbocken 14 och 15.  
 
Centerpartiets synpunkter har tagits i beaktande vid bearbetning av 
planförslag och planhandlingar. Kommunledningskontorets bedömning är 
att det finns fördelar att planera för en helhet för berört område. Då det 
även är fastighetsägarens önskan ser Kommunledningskontoret det inte 
motiverat att ta bort den östra delen av planförslaget.  
 
4.2 Fastighetsägare Sebran   m.e 
Vi planerar att uppföra flerbostadshus på vår fastighet och har 2020-10-23 
lämnat in en begäran om planändring. Vi har tagit del av rubricerad 
samrådshandling och har följande kommentarer och synpunkter. 
 
Den planerade bebyggelsen kommer att påverka solförhållanden på 
fastigheten. I planbeskrivningen på sidan 36 anges "Kv. Sebran. Norr om 
planområdet, kommer också att bli påverkat av den planerade bebyggelsen. 
Här finns dock bara verksamheter vars behov av solljus är betydligt mindre 
än det är för bostäder och det finns också bra förutsättningar att skapa 
platser med goda solförhållanden en bit in i kv. Sebran."  
 
Med den planerade bostadsbebyggelsen förändras behovet av goda 
solförhållanden. 
 
Vi kräver:  

 att hushöjderna längs Repslagaregatan sänks så att Sebran inte 
påverkas under perioden mars — oktober. 

 att det upprättas en sol-skuggstudie med varje berörd timme 
redovisad. 

 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
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Synpunkterna gällande solförhållanden har tagits i beaktande vid 
bearbetning av planförslag och planhandlingar. Skugg- och solljuspåverkan 
på Sebran 34 och 35 har utretts under detaljplanens granskningsskede. 

 
Studierna visar att den nya bebyggelsen har viss påverkar på 
kvarteret Sebran vid vårdagjämning och således under 
vinterhalvåret. Vid sommarsolstånd påverkas inte kvarteret 
Sebran  av tillkommande bebyggelse. Kommunens bedömning är 
att denna påverkan på solljuset är inom rimliga gränser med 
tanke på det centrala läget i Eslöv. 
 
 
4.3 Boende Valpen  
 m.e 
Jag bor på Repslagaregatan, och jag har fått information (av Ebo) om att ni 
på kommunen vill bygga fler bostäder på Coop parkeringen och Coop huset. 
Det är bra att det byggs mer i Eslöv, men jag blev lite chockad och sen 
irriterad att ni vill bygga just där. Det är två saker. 
 
För det första: Bygga på parkeringen! Var ska alla i Eslöv + besökare 
parkera? Ni kan inte ta bort var enda parkeringsplats. Det blir inte ett bilfritt 
samhälle för det. Folk kör bil, så är det bara. Vi i Eslöv behöver ett P-hus! Jag 
vet att Ebo har planer på att bygga ett vid gamla Jysk men det tar tid innan 
det händer. Måste ha ett Phus närmare city. Om ni ska bygga på Coop 
marken, måste ni rita in och bygga ett där. Både för boende och besökare. 
(Ett förslag är att ni tar och besöker Kristianstad. Där har de byggt en ny 
galleria mitt i city med ett P-hus intill. Som tar IDO-tals bilar.) 
 
För det andra: Riva Coop-huset! Som nyss blev renoverat, fint och fräscht. 
Snacka om att slänga pengarna i sjön och miljön. Det bor många äldre nära 
Coop som tar sin promenad och handlar där. Får sitt sociala umgänge mm. 
De orkar inte gå till tex, Ica. Det är inte bara de äldre som behöver Coop. 
Vi, andra, som bor i city handlar också där. Om Coop försvinner måste vi ta 
bilen till Ica, Willys eller Flygstaden, och det är ju inte bra för miljön. Ett 
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förslag: Kan man inte bygga vidare "uppåt" på Coop huset? Bostäder eller 
P-hus. 
 
Ja, det är vad jag tycker och tänker om era planer. Jättebra med bostäder 
men det behövs P-platser/hus också!!!! 
 
Kommunledningskontorets kommentarer: 
Det är fastighetsägarnas önskan att utveckla sina fastigheter och ta fram en 
ny detaljplan för berört område. Området planeras för bostäder, 
centrumändamål och parkering. Detta innebär att det även fortsättningsvis 
kommer finnas möjlighet för en stor matvaruaffär med tillhörande 
parkering, precis som i dag. 
 
4.4 Boende     m.e 
Vi som bor i området uppskattar att det finns en så bra affär där vi kan köpa 
mat mm så nära oss. Så länge ni ser till att det kommer in en bra affär i 
bottenvåningen i minst en av de nya byggnaderna så har jag inga andra 
problem med planen. Om det inte kommer finnas en affär med liknande 
utbud, så kommer extremt många som bor här bli väldigt upprörda. 
Närheten till affären gör det attraktivt att bo här. 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Detaljplanen möjliggör för en stor matvaruaffär i bottenvåningen i norra 
delen av kvarter Stenbocken 14. Se även svar ovan, yttrande 4.3. 
 
4.5 Boende    m.e 
Synpunkter på detaljplaneförslaget för Stenbocken 14 och 15 
 
Ni uppmanar i annonser "Tala om vad du tycker om planerna för 
Stenbocken 14 och 15". Jag har därför studerat förslaget och vill härmed 
lämna mina synpunkter. Eslövs ledande politiker har formulerat visionen 
"Eslöv skall vara Skånes bästa kommun att bo och verka i ". Jag gillar 
tanken/målet då det också rimligen innebär att man i Eslöv skall planera för 
och bygga områden och bostäder med hög (eller åtminstone god) kvalité. 
 
Planförslaget 
Tyvärr har dessa goda ambitioner inte varit vägledande för arbetet med 
detaljplanen i Kv. Stenbocken. I stället har planeringen styrts av en strävan 
att exploatera marken så hårt som möjligt och med höga byggnadshöjder 
som är främmande för Eslöv.  
 
Den enda motiveringen för detta återfinns på sidan är 32 i 
planbeskrivningen, där skrivs: "En stor del av byggrätterna i planförslaget är 
högre än de centrala kvarteren. Skalan på bebyggelsen i planförslaget är ett 
resultat av att höga byggnader skapar intressanta utblickar, vilket ger bra 
förutsättningar för attraktiva lägenheter, samt vår tids ekonomiska 
förutsättningar för bebyggelse." 
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Argumenten håller inte. För några få år sedan byggde Ebo det intilliggande 
kvarteret Valpen med klart måttligare exploateringsgrad. Valpen har blivit 
ett uppskattat bostadskvarter. Tag lärdom av detta! 
 
Resultatet av den valda linjen - "exploatera hårt" - har blivit en detaljplan 
som inte är tillräckligt bra för att accepteras och fastställas i Eslöv. 
Planförfattarna verkar medvetna om att planen har brister eller "ligger på 
gränsen" men drar inte den rätta slutsatsen av sina egna iakttagelser - 
nämligen att minska exploateringsgraden. Exempelvis skriver man: 
 
På sidan 36: 
"Den föreslagna bebyggelsen på kv. Stenbocken kommer att skymma 
morgonsolen för delar av byggnaderna på kv. Valpen, men bedömningen är 
att de anpassningar som är gjorda är tillräckliga och att påverkan på solljuset 
är rimlig med tanke på det centrala läget i Eslöv." 
 
"Solstudierna visar att de nya bostadsgårdarna till stor del blir skuggiga 
stora delar av dagen." 
 

På sidan 37: 
"Förutsättningar för att klara dagsljuskraven inom den planerade 
bebyggelsen bedöms som svåra. På flera ställen förekommer 
avskärmningsvinklar på 45 grader och över. Dagsljusförhållandena kommer 
att studeras mer fördjupat till granskningen och för delar av bebyggelsen 
kan det komma att krävas ändringar i planförslaget för att klara 
dagsljuskraven." 
 
Omfattning och genomförandeplan 
Planen har en genomförandetid på fem år. Det förutsätts normalt i 
planeringssammanhang att syftet med detaljplanen blir till verklighet under 
den tiden. I genomförandeplanen skrivs att byggandet av de två östra 
kvarteren beräknas byggas först om ca 10 år. Ingen motivering ges till 
varför man gör denna avvikelse från normal planeringspraxis. Märkligt. 
 
Vad bör då göras? 
 

Jag föreslår Eslövs planerare och politiker att göra följande: 
 
Undanta planens östra halva, det är olämpligt att planera detta nu om det 
beräknas bli aktuellt först om ca tio år. Behov förändras och erfarenheter 
vinns under tio år. 
 
Arbeta vidare med den västra halvan (kvarter 1 och 3). Men gör följande 
justeringar: 
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 Slopa de två fristående husen på gården. Det innebär att den fria 
(obebyggda) markytan ökar med 25%. Bättre utblickar, sol och 
dagsljus (även för Valpen). 

 Tillåt högsta byggnadshöjd (lika kv Valpen) 7 våningar mot 
Västergatan, 5 våningar i övrigt. 

 Sammantaget betyder dessa två ändringar att BTA minskas från 14 
200 kvm till 11 250 kvm och antalet lägenheter från ca 140 till ca 
110. Men det blir ett område som ni kan stå för. 

 Om markägarna inte accepterar detta så erbjud att kommunen köper 
marken och låter Ebo eller annan exploatör bygga husen, eventuellt 
som bostadsrätter. 

 Skulle de inte vilja fullfölja med en ändrad/förbättrad plan eller sälja 
marken till rimligt pris så låt saken bero så länge. Det är ingen ko på 
isen! 

 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Det är fastighetsägarnas önskan att gemensamt ta fram en ny detaljplan för 
berört område. Kommunledningskontoret ser också fördelar med att 
detaljplanera de två fastigheterna utifrån ett helhetsperspektiv. Merparten 
av planområdet avses byggas ut inom genomförandetiden och då 
detaljplanen gäller till dess den ändras eller upphävs ser 
Kommunledningskontoret inga motiv till att förlänga genomförandetiden.  
 
Synpunkter gällande exploateringsgrad såväl som sol-och 
dagsljusförhållanden inom planområdet samt påverkan på omgivande 
bebyggelse har studerats vidare under granskningsskedet. Resultatet från de 
fördjupade studierna har vägts in och tagits i beaktande vid bearbetning av 
bebyggelseförslaget. 
 
4.6 Anonym    i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
 
4.7 Flygplatserna   i.e 
 
Kommunledningskontorets kommentarer:  
Noteras 
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De huvudsakliga ändringarna efter samrådet är: 
 Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom 

sänkta våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till 
kvalitéer inom Eslövs befintliga stenstad.  

 Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar, 
gränder och takterrasser med syfte att öka boendekvaliteter och 
vistelsevärden för både barn och vuxna.  

 Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friyta på berörd gård. De 
kvarvarande radhusens position har justerats för att öka storleken på 
bostadsgården.  

 Läge och utbredning för tekniska anläggningar såsom nätstation 
samt dagvatten- och skyfallsanläggning har bestämts och preciserats 
i planhandlingarna.  

 Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på 
påverkan på omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar.  

 Bullerutredningen har kompletterats med påverkan från järnvägen 
samt justerats i enlighet med bearbetade byggnadshöjder.   

 En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts efter 
samrådet. Undersökningen klargör mark-förutsättningarna för 
byggnation av bostäder inom planområdet. 

 Dagvattenutredningen har reviderats och kompletterats med skyfall. 
 
Utöver detta har, förtydliganden i planbeskrivningen, mindre bearbetningar 
av planförslaget samt redaktionella justeringar av planhandlingar i enlighet 
med inkomna yttranden, gjorts.   
 
 
 
Hilda Hallén   Mikael Vallberg 
Planarkitekt   Planchef
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2021-10-04 
Filip Preston Kommunstyrelsen 
+4641362547  
filip.preston@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag att godkänna exploateringsavtal för 
Stenbocken 14 och 15 

Ärendebeskrivning 
I samband med att en ny detaljplan antas för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i 
centrala Eslöv tecknas exploateringsavtal avseende genomförandet av detaljplanen. 
Den nya detaljplanen medger ny bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner 
samt innehåller ombyggnad och utbyggnad av gator och allmänna platser. 
Detaljplanen kommer genomföras av två olika etapper och med hänsyn till 
ägarförhållanden inom området tecknas tre olika exploateringsavtal.  

Beslutsunderlag 
- Översiktligt kartmaterial över Stenbocken 14 och 15. 
- Förslag till Exploateringsavtal för Stenbocken 14, västra delen. 
- Förslag till Exploateringsavtal för Stenbocken 14, östra delen. 
- Förslag till Exploateringsavtal för Stenbocken 15. 

Beredning 
De framtagna förslagen till exploateringsavtal reglerar genomförande av den nya 
detaljplanen för fastigheterna Stenbocken 14 och 15. Den nya detaljplanen medger 
ny bebyggelse för bostäder och centrumfunktioner samt innehåller ombyggnad och 
utbyggnad av gator och allmänna platser.  
 
Exploateringsavtalen är framtagna i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal vid kommunalt huvudmannaskap. Avtalen innehåller åtaganden 
för exploatörerna att bekosta och utföra ombyggnad av de allmänna platser som 
detaljplanen reglerar. Detta innefattar anläggandet av gångväg mellan Västergatan 
och Repslagargatan, ombyggnad av gång- och cykelväg längs Västergatan samt torg 
och gång- och cykelväg vid Västerlånggatan.  
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Inom den tillkommande kvartersmarken ska exploatörerna bekosta och utföra 
åtgärder för att ta hand om och fördröja dagvatten. Vidare ska även lekplats och 
gemensamma anläggningar färdigställas. 
 
Indelning av etapper har gjorts utifrån ägarförhållandena i området samt hur 
exploateringen är tänkt att genomföras. Utbyggnad av den västra delen, i dagsläget 
obebyggd, kommer ske som en första etapp. Den östra delen kommer byggas ut i ett 
senare skede.   
 
Arbetet med framtagandet av exploateringsavtalen har skett genom Söllcher 
Lantmäterikonsult AB som är kommunens upphandlade konsult inom mark- och 
exploatering. I arbetet har samråd skett med Miljö- och samhällsbyggnad samt VA 
SYD. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

Exploateringsavtal för Stenbocken 14, västra delen. 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

Exploateringsavtal för Stenbocken 14, östra delen. 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

Exploateringsavtal för Stenbocken 15. 

Beslutet skickas till 
Exploatörerna 
VA SYD 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Chef Tillväxtavdelningen 
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Exploateringsavtal 

för detaljplan gällande Stenbocken 14 och 15 i Eslövs kommun 

 

PARTER  

Eslövs kommun (org.nr. 212000-1173), 241 80 Eslöv, nedan kallad Kommunen. 

Scanbygg Eslöv AB (org.nr. 559126-0798), c/o Bredablick Förvaltning, Box 243, 201 

22 Malmö, som ägare av fastigheten Stenbocken 15, nedan kallad Exploatören. 

BAKGRUND 

Ägarna till fastigheterna Stenbocken 14 och 15 har ansökt om en ny detaljplan för 

bostadsbebyggelse och Eslövs kommun har påbörjat planarbetet. Planområdet är cirka 

1,6 hektar stort och är idag bebyggt med ett köpcentrum och parkeringsytor. 

Området är planerat att exploateras i etapper, där den västra delen omfattande 

Stenbocken 15 och del av Stenbocken 14 ska exploateras först. I ett senare skede ska 

den östra delen av området exploateras och köpcentret rivas. Den nya byggnationen på 

det östra området är dock tänkt att fortsatt inrymma en livsmedelsbutik. Med 

anledning av att området ska exploateras i etapper upprättas tre exploateringsavtal: ett 

för Stenbocken 15 och två för Stenbocken 14. 

Eftersom Stenbocken 14 och 15 har olika ägare är en förutsättning i projektet att den 

västra delen av Stenbocken 14 överlåts till ägaren av Stenbocken 15 samt att ett 

begränsat område av östra delen av Stenbocken 15 överlåts till ägaren av Stenbocken 

14. I bilaga 1 visas en principiell uppdelning mellan de olika områdena med streckad 

blå linje. Den verkliga uppdelningen kan komma att skilja sig från den redovisade. 

 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL 

 Detaljplan / Exploateringsområde 

Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 

detaljplan för Stenbocken 14 och 15, se plankarta i bilaga 1 och planbeskrivning i 

bilaga 2. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Planområdet. 
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Exploatören är ägare till fastigheten Eslöv Stenbocken 15, nedan kallad Fastigheten, 

och avser att låta uppföra bebyggelse för bostäder i upp till åtta våningar inom det 

område som nedan kallas Exploateringsområdet. Exploateringsområdet är markerat 

med heldragen begränsningslinje på plankartan, se bilaga 1.  

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat 

detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. 

 Tidigare avtal 

Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2019-02-28.  

 MARKÖVERLÅTELSER OCH 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

 Marköverlåtelser mellan kommunen och Exploatören 

Exploatören överlåter mark för allmänna platser till kommunen 

Exploatören överlåter utan ersättning de delar inom Fastigheten som i detaljplanen 

utgör allmän plats till Kommunen, se markering på bilaga 3. 

 Fastighetsbildning 

Kommunen ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning enligt § 2.1. 

Samtliga fastighetsbildningskostnader kopplade till Fastigheten bekostas av 

Exploatören. 

 Tillträde och nyttjanderätt 

Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

 Ledningsrätt 

Nybildning av ledningsrätt 

Exploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för nya kommunala VA-

ledningar med tillhörande anläggningar, som behövs för exploateringen, till förmån för 

VA SYD. 

Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar tillgängligheten till 

ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa. 

VA SYD ansöker om ledningsrätt för kommunala VA-anläggningar. Exploatören ska 

ge VA SYD möjlighet att ansöka om ledningsrätt i samband med övrig 

fastighetsbildning enligt § 2.2. 
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 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

För att genomföra detaljplanen krävs ny- och ombyggnad av allmän plats. Exploatören 

ska projektera, utföra och bekosta de åtgärder som beskrivs i denna paragraf. 

Gångväg mellan Västergatan och Repslagaregatan 

För genomförandet av detaljplanen krävs anläggande av gångväg genom 

Exploateringsområdet från Västergatan till Repslagaregatan. Gångvägen ska utföras 

med en utformning som ansluter till utformningen på omgivande gång- och 

cykelvägar. Anslutningar till Västergatan och Repslagaregatan ska utföras på ett 

trafiksäkert sätt. 

Om det inte har utförts i samband med exploateringen av östra delen av Planområdet 

ska Exploatören projektera, utföra och bekosta den anläggning och de åtgärder som 

beskrivs ovan. Projektering och utförande ska ske i samråd med Kommunen. Om det 

krävs bygglov, marklov eller andra tillstånd ansvarar Exploatören för att dessa erhålls. 

Innan anläggningsarbetena får påbörjas ska Kommunen ha godkänt 

projekteringshandlingar som ligger till grund för arbetena. Kommunen ska beredas 

möjlighet att delta i projekteringsmöten och besiktningar för byggnads- och 

anläggningsarbetena. Utformning och utförande ska ske i enlighet med vid tidpunkten 

gällande VGU (Vägar och gators utformning) och AMA (Allmän material- och 

arbetsbeskrivning). 

Fram till dess att de allmänna anläggningarna är utförda och överlämnande till 

Kommunen är Exploatören gentemot allmänheten ansvarig för säkerhet, funktion, drift 

och underhåll av anläggningarna. 

Anläggningsarbetena ska vara slutbesiktigade och tillgängliga för övertagande av 

Kommunen senast till det månadsskifte som infaller närmast efter erhållet slutbesked 

för berörd byggnation inom Fastigheten. Exploatörens åtaganden beträffande 

utförande av arbetena ska anses vara fullgjorda när anläggningsarbetena godkänns vid 

slutbesiktning enligt AB04 eller ABT06 och Kommunen tillgodogörs 

entreprenadgarantier motsvarande vad som följer av AB04 eller ABT06.   

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 

VA SYD är huvudman för allmänna VA-anläggningar. Ersättning för anslutning till 

allmänna VA-anläggningar erläggs av Exploatören till VA SYD enligt gällande taxa. 
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 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmänt om byggnation på kvartersmark 

Exploatören ansvarar för och bekostar att utbyggnaden på kvartersmark inom 

Fastigheten under pågående arbete utformas så att de boende som flyttar in i området 

kan nå allmän plats. 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- 

och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd 

av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Fastigheten ska 

projektering och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. 

Länsstyrelsen har beviljat dispens för avverkning av biotopskyddade träd inom 

Fastigheten, se bilaga 4. Exploatören ansvarar för och bekostar kompensationsåtgärder 

i enlighet med dispensen. Kompensationsåtgärderna ska utföras inom 

Exploateringsområdet. 

Exploatören ansvarar för och bekostar lekplats på kvartersmark inom Fastigheten. 

 Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark 

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för erforderlig dagvatten- och skyfallshantering 

på kvartersmark, samt för del av den yta som är märkt C2E2 i plankartan, bilaga 1. Det 

noteras att parkeringar på ytan som är märkt C2E2 inte ska ingå i 

gemensamhetsanläggningar där fastigheter väster om den mark som är märkt C2E2 är 

deltagare. Exploatören ska bekosta och ansöka om gemensamhetsanläggningar på 

kvartersmark i samråd med exploatören av fastigheten Stenbocken 14. 

 Dagvatten och skyfall 

Dagvatten och skyfall ska hanteras inom kvartersmark enligt dagvattenutredning, se 

bilaga 5. Exploatören ansvarar för och bekostar anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall inom kvartersmark i samråd med exploatören av fastigheten 

Stenbocken 14. 

Senast då den första bostaden inom Exploateringsområdet är inflyttningsklar ska 

dagvattenanläggning som rymmer minst 200 kubikmeter vara anlagd inom område 

märkt C2E2 på plankartan, bilaga 1. 

Exploatören ansvarar för att samordna utbyggnad av anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall inom Planområdet så att tillräcklig mängd vatten kan hanteras 

enligt dagvattenutredning, bilaga 5. Lösningar för dagvatten- och skyfallshantering ska 

godkännas skriftligen av VA SYD innan de anläggs. Exploatören ansvarar för att 

inhämta godkännande. 
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 Avfallshantering 

Exploatören ska lösa avfallshantering inom Fastigheten i enlighet med MERAB:s 

föreskrifter om avfallshantering för Eslövs kommun. Vägar på kvartersmark och inom 

fastigheter ska anläggas så att de är farbara med sedvanliga avfallsfordon fram till 

avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig yta i anslutning till avfallsutrymme 

för att vända avfallsfordon. 

 Parkering 

Exploatören ska anlägga parkering enligt Eslövs kommuns aktuella parkeringsnorm. 

 Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme  

Exploatören ska i samråd med ledningssägare och berörda kommunala förvaltningar 

svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 

för exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning 

som är nödvändig till följd av exploateringen. 

Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 

byggtiden. 

 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE 

 Tidplan 

Exploatören ska, efter samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för hela 

exploateringen. Om avvikelse sker eller riskerar att ske mot huvudtidplanen ska 

Exploatören informera Kommunen om detta utan fördröjning. 

 Samordning 

Exploatören ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av 

detaljplanen samordnas mellan Parterna. Resultatet av samordningen ska 

dokumenteras och finnas tillgänglig för Parterna under projektering och 

genomförande. 

Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i 

samråd med Exploatören. Kommunen är skyldig att granska handlingar inom skälig 

tid. 

 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 

kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar inom Fastigheten som erfordras 

för genomförande av detaljplanen. 
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Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 

Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören bekostar anmälan. 

Exploatören utför och bekostar sanering av den allmänna platsmark som kräver 

utbyggnad för att detaljplanen ska kunna genomföras och som Exploatören ansvarar 

för enligt § 3.1 ovan. 

 Fornlämningar 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark inom 

Fastigheten ansvarar Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet samt 

bekostar de åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva. 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med ombyggnad av allmän plats ansvarar 

Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören utför och bekostar 

de åtgärder som krävs till följd av arkeologiskt fynd inom allmän platsmark som 

kräver utbyggnad för att detaljplanen ska kunna genomföras och som Exploatören 

ansvarar för enligt § 3.1 ovan. 

 Byggtrafik och störningar 

Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 

möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra 

åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och 

funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. 

Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt 

säkerställer att dessa görs i god tid och att de är godkända innan avstängning. 

Exploatören ska ansöka om polistillstånd för användande av offentlig plats. 

 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden 

Exploatören ansvarar för återställande av skador på Kommunens egendom. Innan skada 

åtgärdas ska godkännande inhämtas från Kommunen. Om Exploatören inte efter anmodan 

och inom skälig tid återställer skadan har Kommunen rätt att på bekostnad av Exploatören 

själv reparera skadan. 

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom 

Fastigheten respektive allmän plats kommer att behöva. Exploatören ska ansöka om 

polistillstånd för användande av offentlig plats. Kommunen tar ut en avgift för 

användande av marken. 

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan 

vegetation inom och invid etableringsområdena. Vid denna inspektion ska status och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställas. 

Om Exploatören tar bort eller skadar träd eller annan vegetation i samband med 

byggnation på kvartersmark eller på allmän plats ska Exploatören göra en värdering av 

trädet eller vegetationen samt betala en ersättning till Kommunen enligt 

trädvärderingsmetoden Alnarpsmodellen. Detta gäller dock inte träd för vilka 
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Länsstyrelsen har beviljat dispens för avverkning, se bilaga 4, eller för träd/vegetation 

som Exploatören och Kommunen är överens om ska avverkas med anledning av 

utbyggnad av allmän plats, för vilka ingen ersättning ska betalas. 

 ADMINISTRATIVA KOSTNADER, SÄKERHET, 
MEDFINANSIERINGSERSÄTTNING 

 Administrativa kostnader 

Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med 

projektstyrning och uppföljning av frågor kopplade till plangenomförandet och detta 

avtal. Beloppet faktureras löpande och beräknas totalt inom Planområdet uppgå till 

80 000 kronor. 

 Säkerhet 

Moderbolagsborgen ska lämnas för Exploatören om denne inte är koncernmoder. 

 ÖVRIGT 

 Relationshandlingar 

Exploatören svarar för att relationshandlingar upprättas gällande åtgärder enligt § 3.1. 

Relationshandlingarna ska utföras av sakkunnig och ska överlämnas till Kommunen 

utan ersättning senast en vecka innan slutbesiktning av området. Handlingarna ska 

följa Kommunens koordinatsystem och format så att de lätt kan inordnas i den digitala 

primärdatabasen. 

 Tillstånd, lov, godkännanden 

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och 

följs. 

 Information, marknadsföring 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 

allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 

samband med genomförandet av detaljplanen.  

 Överlåtelse av detta avtal till utomstående 

Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan 

part, eller vid sådan överlåtelse av aktierna i Exploatören att borgensmannen inte 

längre är moderbolag till Exploatören, äga rätt att tillse att annan tillräcklig säkerhet 
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utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.2 ovan. Kommunen avgör vad som utgör 

tillräcklig säkerhet. 

Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 

detta avtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 

 Tvist 

Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 

detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol och Lunds Tingsrätt är första instans. 

 Giltighet 

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte 

dels  kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare vinner laga 

kraft, 

dels  kommunfullmäktige godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som 

senare vinner laga kraft. 

_____________ 

(Sida för signaturer följer) 
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Signaturer 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Eslövs kommun  För Scanbygg Eslöv AB 

genom dess kommunstyrelse 

 

__________________________ __________________________ 

 William Raihle 

 

__________________________  

 

Bevittnas: Bevittnas: 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 
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Moderbolagsborgen: För Scanbygg Eslöv ABs rätta fullgörande av detta avtal går 

undertecknade, Sydinvest Aktiebolag (org.nr. 556285-

4611), härmed i borgen som för egen skuld gentemot Eslövs 

Kommun. 

 

Ort och datum ___________________________________ 

 

Sydinvest Aktiebolag 

 

 

______________________   

William Raihle 
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Bilagor 

Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 

bilagor: 

Bilaga 1  Plankarta för detaljplanen, med Exploateringsområdet och principiell 

uppdelning i delområden markerat 

Bilaga 2 Planbeskrivning för detaljplanen 

Bilaga 3  Karta med markering av den mark som ska överlåtas från Exploatören till 

Kommunen 

Bilaga 4 Dispens för avverkning av träd 

Bilaga 5  Dagvattenutredning  

 

 

928 ( 1317 )



U,

7

8NA;B

=6I6

8

IEG=

8

;-8-

=gD=

7,

2

,+)0

--)0

Tl_R_lX\W\U,

\/

=gD=

T/

T/

,1)0

;,

T.T-

T.T-

P-

T.T- P-

T.T-

P-

,.)0 T/

T.T- P-

,+)0

T.T-

P-

T.T- P-

,+)0

S, T/

P-

,1)0

T/ P-

,4)0

T/T.T-

P-
,/

T/

T.T-

P-T.T-

,2

T/

P-
T.T-

-+

T/

P-

-+
T/

T.T-

P-T/

,.)0

T.T-

T.T-

P-

,2

S,

T/

T.T-

P-

,+)0

S,

T/

T.T- P-

,1)0
S, T/

T.T-

P-

,4)0 S,

T/

%F&

%F&

\,

P,

7 8, %F&

7
8,

%F&

P/

P.

\.

\-

\-

S,

S,

S,

S,

S,

S,

S,

S,

S,

S,

S,

S,

S-

\3\2

\0

\1

T,

P.

P/

\/

P/

P/

\- \3\2\0\1T,

\.

\3\2

\0

\1

T,

P.

B_

B_

B_

B_

1-)2

1.)/

1-)3

1-),

1,)1

1-)+
1,).

1,)1

1-)-

1-)2

1-)2

1,),

1+)3

1,)-

1.)/

1.)2

%2&

,/

,

-

,,

,-

9GJK6D

4

-3

,0

HI;D7E8A;D

..

,/

./ .2

.0

.3

%..&

I?CC;GC6DD;D

,1

AGED(
>@EGI;D

.

,0

,

,.

0.5/

;HBhK
0.5/

\- \3\2\0\1T,

1)0

1-#/$'34D..'-3'2
<lZXO\RS UiZZS_ W\][ ][_jRS\ [SR \SRO\`ajS\RS PSaSQY\W\UO_) ;\RO`a O\UWcS\
O\ci\R\W\U ]QV baT]_[\W\U i_ aWZZjaS\) 9i_ PSaSQY\W\U `OY\O` UiZZS_ PS`ai[[SZ`S\ W\][
VSZO ^ZO\][_jRSa)

)2D/3$'4'%,/+/)#2
FZO\][_jRS`U_i\`

6\ci\R\W\U`U_i\`

;US\`YO^`U_i\`

#/6D/&/+/) #6 .#2, 0%* 6#44'/
+IIJUKK? MI?POCN JCB HLJJQK?IP FQRQBJ?KK?OH?M$ ) H?M% * W & OP ' M%

I]_UIEG=

=OaO=6I6

=j\UciU=gD=

8eYSZciU8NA;B

3R?NPCNOJ?NH $ ) H?M% * W & OP ( M%

7]`aiRS_7

CW\`a ,+ # Oc 7I6 W\][ O\ci\R\W\U`][_jRSa `YO cO_O P]`aiRS_7,

8S\a_b[8

8S\a_b[) CW\`a 0+# Oc TO`ORZi\UR []a OZZ[i\ ^ZOa` `YO W\\SVjZZO
QS\a_b[cS_Y`O[VSa

8,

I]_U8-

Dia`aOaW]\;,

ISY\W`Y O\ZiUU\W\U Tl_ ROUcOaaS\;-

FO_YS_W\U b\RS_ [O_Y%F&

')'/3,#13$'34D..'-3'2 (E2 #--.D/ 1-#43
9PUKEOCI LAF QPD?NP

Al_PO_ Tl_PW\RSZ`S Tj_ W\aS O\]_R\O`' / YO )̂ 4 m

')'/3,#13$'34D..'-3'2 (E2 #--.D/ 1-#43
.'& ,0..5/#-4 *565&.#//#3,#1
<PDLNJKGKE ?R ?IIJUK MI?PO

Tl_R_lX\W\U, HYeTOZZ`[OUO`W\ ]QV aSY\W`Y Zl`\W\U Tl_ Tl_R_lX\W\U Oc `YeTOZZ `YO
b^^Tl_O`' / YO )̂ 0 m , `a - ^)

')'/3,#13$'34D..'-3'2 (E2
,6#24'23.#2,
,C@SEE?KBCPO LJD?PPKGKE

S, IOYcW\YSZ\ ^j PeUU\ORS_ Tj_ cO_O [SZZO\ + ]QV .+ U_ORS_' / YO )̂ ,, m ,

`a , ^)

S- IOYcW\YSZ\ ^j PeUU\ORS_ Tj_ cO_O [SZZO\ + ]QV /0 U_ORS_' / YO )̂ ,, m ,

`a , ^)

CO_YS\ Tj_ W\aS Tl_`S` [SR PeUU\OR b\RO\aOUSa POZY]\US_ ]QV
Pb_`^_jY' / YO )̂ ,, m , `a , ^)

+)+ >lU`aO PeUU\OR`VlXR W [SaS_' / YO^) ,, m , `a , ^)

<PDLNJKGKE

T, 7]`aOR`Uj_R `YO O\]_R\O` W\][ VSZO SUS\`YO^`][_jRSa' / YO )̂ ,1 m ,

`a , ^)

T- =S[S\`O[ aOYaS__O`` Tl_ P]S\RS `YO b^^Tl_O`' / YO^) ,1 m , `a , ^)

T. IOY `YO baT]_[O` [SR [W\`a -0 # ^ZO\aS_OR eaO' / YO )̂ ,1 m , à , ^)
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KS 2017.0411 den 7 maj 2021

PLANBESKRIVNING

Detaljplanen för Stenbocken 14 och 15,

i Eslöv, Eslövs kommun
Granskningshandling

Diarienummer: KS.2017.0411

Upprättad: Utkast 2021-04-23

Handlingar som tillhör detaljplanen:
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Trafik och parkeringsutredning, Sweco, 2020-02-03 ( rev. 2021-03-26)
- Bullerutredning Kv. Stenbocken, Sweco, 2021-04-12
- Dagvattenutredning för kv. Stenbocken, Sweco, 2020-04-30 (rev. 2020-05-20)
- Översiktlig projekterings PM Geoteknik, Sweco, 2020-04-21 (rev. 2020-06-01)
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Relement, 2021-04-07
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Standardförfarande:

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen

exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan.

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för

plankartans innebörd.

PLANPROCESSEN

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda

intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för

sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter.

KSAU har beslutat (2021-XX-XX) att detaljplanen ska hållas tillgänglig för

granskning till och med XX XX 2021.
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INLEDNING
SYFTE

Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa

förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och

centrumverksamheter i ett historiskt strategiskt läge i Eslöv.

Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum. De

ska vara en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område

som är av riksintresse för kulturmiljön. Allmänheten ska kunna röra sig genom

området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska

fungera för etappvis utbyggnad och utveckling.

SAMMANFATTNING

Kv. Stenbocken är beläget i skärningspunkten mellan tre karaktärsområden i

utkanten av centrala Eslöv. Två av kvarterets sidor angränsar till huvudgatorna

Västergatan och Västerlånggatan, som är historiska stråk i staden. Områdets

sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar

varandra vilket gör detta till en strategisk entréplats till centrala Eslöv.

Fastigheterna är i dagsläget bebyggd med en COOP-butik och en större

markparkering. Fastighetsägarna önskar gemensamt utveckla fastigheterna med

målet att kvarteret ska bli en ny attraktiv del av Eslövs centrum med blandade

funktioner såsom bostäder och centrumverksamhet.

Planförslaget möjliggör ca 29 000 kvm BTA i bebyggelse om två till åtta våningar,

ca 260 nya bostäder, 3 200 kvm lokalyta, privata gårdar och gemensamma

takterrasser samt parkering i delvis eller helt nedgrävt garage. Bebyggelsen har ett

aktivt förhållande till riksintresset som ligger till grund för projektets utformning

samt materialval. Bebyggelseförslaget har en hög arkitektonisk ambitionsnivå

vilken säkerställs genom utformningsbestämmelser i plankartan. Planförslagets

genomförande innebär en förtätning och utvidgning av innerstaden som väl

överensstämmer med kommunens mål om att utveckla Eslövs centrum för att skapa

en levande innerstad med fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

Utöver mindre justeringar sedan samrådet föreslås att:

Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom sänkta
våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till kvalitéer inom
Eslövs befintliga stenstad.

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 15

932 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

4

Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar,
gränder och terrasser med syfte att öka vistelsevärden för både barn och
vuxna.

Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friytor och dess position
justerats för att utöka de gemensamma gårdsrummen.

Läge och utbredning för nätstation, samt dagvatten- och skyfallshantering
har bestämts.

Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på
påverkan på omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANDATA

Lägesbestämning

Kvarteret Stenbocken är beläget norr om Västergatan och väster om

Västerlånggatan ca 300 meter från Stora Torg i centrala Eslöv. Kvarteret ligger

precis utanför Eslövs centrum.

Kvarteret Stenbocken 14 och 15 med omgivning

Areal och Markägoförhållanden

Planområdet är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Fastigheterna kallas i den fortsatta texten för kvarteret (kv.) Stenbocken.

Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och

Byggsystem Öresund.

Plansituation och angränsande fastigheter

För planområdet finns en gällande detaljplan från 1971. Planområdet omgärdas av

fastigheten Eslöv 53:4 som utgörs av gatumark samt gång- och cykelväg.
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Informationsruta

Information och statistik Stenbocken och Eslövs kommun

Avstånd till skola, planområdet – Inom ca 1 km finns Grundsärskola,
Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.

Avstånd till förskola, planområdet - 3 förskolor finns inom ca 300 meter.

Avstånd till grönyta, planområdet – Stallhagen inom ca 300 meter.

Avstånd till lekplats, planområdet – Två lekplatser inom ca 300 meter.

Befolkningsstruktur, Eslövs kommun. - 24 % är 0 – 18 år, 57 % är i
arbetsför ålder, 19 – 64 år. 15 % är 65–80 år och 4 % är 81 år eller äldre.

Hushållsstorlek andel, Eslövs kommun – 1 rum 36%, 2 rum 30%, 3 rum
13 %, 4 rum 14%, 5 rum eller större 7%.

Barn per hushåll, Eslövs kommun –
o 10 428 hushåll har 0 barn i åldern 6 - 18 år, 12 701 hushåll har 0

barn i åldern 0 – 5 år.
o 1 563 hushåll har 1 barn i åldern 6 - 18 år. 1 271 hushåll har 1

barn i åldern 0 – 5 år.
o 1816 hushåll har 2 barn i åldern 6 – 18 år och 526 hushåll har 2

barn i åldern 0 – 5 år.
o 551 hushåll har 3 barn i åldern 6 – 18 år och 55 hushåll har 3

barn i åldern 0 - 5 år.
o 142 hushåll har 4 barn i åldern 6 – 18 år och 5 hushåll har 4 barn

i åldern 0 – 5 år
o 59 hushåll har 5 eller fler barn i åldern 6 – 18 år och 1 hushåll

har 5 eller fler barn i åldern 0 – 5 år

Bilinnehav per hushåll, Eslövs kommun. – 41% av hushållen har ej bil,
47% av hushållen har 1 bil, 10% av hushållen har 2 bilar, 2% av hushållen
har 3 eller fler bilar.

Upplåtelseform andel, Eslövs kommun. – 51% av hushållen är
äganderätt, 16% är bostadsrätt och 32% är hyresrätter.
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Befintlig stadsbild och markanvändning

Kvarteret utgörs i dag av en låg, bred och djup byggnad inrymd för handel och

verksamheter i en våning (två våningar utmed Västerlånggatan). Västra delen

utgörs av en stor markparkeringsplats. Innan dagens handel och parkeringsyta

bestod kvarteret av låg gathusbebyggelse med bostäder och verksamheter som revs

1972 för att ge plats åt Domus. Området är sedan dess i huvudsak hårdgjort men

kantas mot omgivande gator av trädrader i norr och söder samt av enstaka träd i

öster.

I Stadsbyggnadsprogram för Eslöv redovisas en stadsbildsanalys som tydliggör

bebyggelsekaraktärerna. Den visar att kv. Stenbocken ligger strategiskt i

skärningspunkten mellan tre karaktärsområden, där tre av kvarterets sidor

angränsar till de stora infartsgatorna till Eslöv. Två av gatorna, Västergatan och

Västerlånggatan är huvudgator och strategiska stråk i staden. Kv. Stenbockens

sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar

varandra vilket gör detta till en betydande entréplats till centrala Eslöv.

I öster finns stenstaden vars stildrag härstammar från 1870 - 1930. Stenstaden

domineras av bebyggelse om 2 till 5 våningar i kvartersstruktur där husen har en

tydlig och direkt koppling till omgivande gator. Fasaderna är i stor utsträckning

utförda i tegel eller puts.

Sydväst om kv. Stenbocken ligger Trollsjöområdet. Här finns ett varierat bestånd

av fristående bostadshus med många större villor från 1910 - 1920-tal. Gatorna i

den norra delen av Trollsjöområdet är i stor utsträckning rätvinkliga och de stora

tomterna rymmer grönskande trädgårdar som bidrar till områdets karaktär. Västerut

bortom kv. Valpen, domineras bebyggelsen längs Västergatan av gathus.

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 15

938 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

10

Ortofoto från 1975. Tidigare bebyggelse är nu riven och för att ge plats åt storhandel med

omgivande parkering. Söder om Västergatan ligger den äldre gathusbebyggelsen kvar.

Historik

Erik Bülow-Hubes stadsplan från år 1913 omfattade planområdet och föreslog en

norr-södergående gata som gick genom området som delade upp det i två kvarter,

denna gata genomfördes dock aldrig. På platsen fanns gathus i likhet med

omgivande bebyggelse längs Västergatan.

Stadsplan över Eslöv 1913, planområdet streckad ring i mitten.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Planområdet ingår i Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige

2018-05-28. Översiktsplanen redovisar följande förslag till markanvändning: Inom

västra Eslövs befintliga struktur tillkommer upp till 600 nya bostäder fram till 2035

genom förtätning i lämpliga lägen. Ny bebyggelse ska komplettera och stärka

befintliga värden. Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar särskilt till

vattenhantering, buller, grönstruktur och kulturmiljö, samt riksintresse för

kommunikationer och riksintresse för kulturmiljö.

I översiktsplanen står vidare beskrivet att vid exploatering i Eslöv gäller planering

för öppna dagvattenlösningar och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur

ska planeras för att möjliggöra avrinning och fördröjning av dagvatten och det

förespråkas att dagvatten ska renas så nära källan som möjligt för att undvika

belastning på recipient. Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och

åtgärdsplan för skyfall och dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster

om det aktuella planområdet fyller viktiga funktioner som rinnvägar och för

fördröjande åtgärder.

Planförslaget för Stenbocken 14 och 15 bedöms vara förenligt med gällande

översiktsplan Eslöv 2035.

Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring

av stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”, kommunens

planbeteckning är S. 151 och planbeteckning hos Lantmäteriet är 12-ESL-199.

Detaljplanen vann laga kraft 1971-03-19. I gällande detaljplan är fastigheterna

planlagda för Område för handelsändamål och medger bebyggelse i två våningar.
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Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring av
stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”

Angränsande detaljplaner

1. 1285-P283, Detaljplan – för bostäder i centrala Eslöv. Del av kv.
Valpen

2. 12-ESL-259, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 111
Sebran i Eslöv.

3. 12-ESL-294, Förslag till ändring av stadsplan för centrala Eslöv.
4. 12-ESL-301, Förslag till stadsplaneändring för området kring

föreningstorget.
5. 12-ESL- 370, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21

Timmermannen i Eslöv.
6. 12-ESL-376, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 106

Kronhjorten och 104 Isbjörnen i Eslöv.
7. 12-ESL-377, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret 22

Stenhuggaren i Eslöv.
8. 12-ESL-386, Förslag till ändring av stadsplanen för område kring

Föreningstorget i Eslöv.
9. 12-ESL-471, Förslag till ändring av stadsplanen för Eslövs

ytterområde.
10. 12-ESL-492, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21

Timmermannen i Eslöv.
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11. 1285-P19, Del av kv. Druvan Eslöv, Eslövs kommun, Malmöhus
län.

12. 1285-P98_174, Detaljplan för skola och handel, del av kv. Valpen-
Stenbocken.

13. E296_E308, Ändring genom tillägg till detaljplan för
Timmermannen 16 med flera i Eslöv.

14. 1285-P19, Förslag till ändring av stadsplan ”Del av kv. Druvan”,
Eslövs kommun.

Angränsande detaljplaner och gällande plan
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Bostadsförsörjningsprogram

Enligt kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram präglas

bostadsmarknaden i regionen av brist på billiga hyreslägenheter och bostadsbristen

har blivit särskilt allvarlig för grupper med lägre inkomster. Behovet av hyresrätter

är stort i kommunen men betalningsförmågan för nyproduktion är låg. Flyttkedjor

behövs därför för att frigöra billiga lägenheter till hushåll med lägre inkomster. För

äldre med eget kapital är även bostadsrätt ett alternativ. Utbudet av studentbostäder

är begränsat. För att undvika boendesegregation och för att skapa flexibilitet på

bostadsmarknaden bör enligt bostadsförsörjningsprogrammet framtida bebyggelse

ske med varierade upplåtelseformer och hustyper. Ett ökat antal äldre och minskat

antal sjukvårdsplatser i kommunen ställer ökade krav på att bostäder anpassade

efter äldres behov finns i kommunens bostadsbestånd.

Det pågår arbete med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Sedan det nu

gällande bostadsförsörjningsprogrammet antogs har andelen hyresrätter ökat i

kommunen och inflyttningen har ändrat karaktär varför bedömningen av läget och

behoven kan komma att se annorlunda ut.

Planuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2017-11-28 att ge positivt

planbesked och planuppdrag för detaljplan för Kv. Stenbocken 14 och 15.

Riksintressen

Hela planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården med

beteckning M182 med motiveringen:

”Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens och industrialismens betydelse för den

moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden successivt

utvecklades till planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom stad. Uttryck för

riksintresset: Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före

järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna

rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta,

stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med bostäder

och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga

byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet

"Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra

till järnvägen knutna byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med

hus i företrädesvis rött och gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets

utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, grönskande

tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan bebyggelse som visar

den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.”
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MILJÖBALKEN

Biotopskydd

Eslövs kommun har gjort en trädinventering som visar att det i norra delen av

planområdet, på Repslagaregatans södra sida, finns en trädrad om totalt 15

naverlönnar som har biotopskydd. Söder om kv. Stenbocken längs Västergatan

finns mindre avenboksträd i rad med biotopskydd. Inventeringen visar även att

rönnträden planterade i fastighetsgräns mot kvarteret Valpen innefattas av

biotopskydd.

KULTURMILJÖ

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Planområdet

ingår dock i riksintresset för kulturmiljövården som inkluderar hela centrala Eslöv

där ett karaktärsområde är stråket längs Västergatan där bebyggelsen domineras av

gathus. Detta område började bebyggas på 1860-talet. Särskilt utmärkande är

gathusen längs Västergatan, Vångavägen och Karlavägen. Gathusen är små, 1 - 1½

våning och individuellt utformade. Husen är placerade längsmed gatorna med

trädgårdar på baksidan. Fasaderna är utförda i tegel eller puts och entréer ligger

mot gatan. Gatans sträckning och gathusens placering utgör historiska spår som

berättar om Eslövs framväxt.

Ortofoto 1960. Gathusbebyggelse i liv med gatan och trädgårdar på baksidan
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Arkeologi/Fornlämningar

Området innehåller inga kända fornlämningar.

SERVICE

I planområdet idag finns en livsmedelsbutik, restaurang, café, gym och padelhall.

Byggnaden har nyligen genomgått ombyggnation och flera olika verksamheter har

flyttat in. Området ligger i direkt anslutning till Eslövs centrum, där det finns ett

relativt stort utbud av butiker, restauranger och annan service.

Inom ca 300 meter finns tre förskolor. Inom ca 1 km finns Grundsärskola,

Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.

TRAFIK

Planområdet ligger norr om Västergatan och väster om Västerlånggatan i

anslutning till Eslövs centrum och på 10 minuters gångavstånd eller 4 minuters

cykelavstånd till Eslövs station (ca 800 meter). Förutsättningarna att arbeta och bo

inom kvarteret utan bil är goda med hänsyn till närheten till centrum, befintligt

utbud av handel och service samt närheten till hållplatser för stadsbuss, regionbuss

och tåg.

Övergripande gatustruktur

Västergatan och Västerlånggatan är huvudgator och ingår i det övergripande

gatunätet i Eslöv. Västergatan går i väst/östlig riktning genom de centrala delarna

av Eslöv. Gatan fortsätter västerut som Trollenäsvägen och ansluter till väg 17 norr

om Eslöv. Västergatan övergår till Östergatan/Ringsjövägen öster om järnvägen
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och ansluter till väg 17/väg 113 öster om tätorten. Längs Västergatan går ett viktigt

cykelstråk för cyklande in mot centrum och stationen.

Västerlånggatan går i nord/sydlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. I

söder ansluter gatan till Solvägen/Trehäradsvägen och vid Föreningstorget byter

gatan namn till Smålandsvägen och ansluter till väg 17 och väg 113 norr om

tätorten.

Gång- och cykelvägar

Utmed Västergatans norra sida finns gångbana och cykelbana vilka sträcker sig

vidare både mot väster och öster. På Västergatans södra sida finns trottoar.

Cykelbanan utmed Västergatan är del i ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning. I

nordsydlig riktning går även ett cykelstråk väster om kvarteret Stenbocken, vilket

ansluter till stråket utmed Västergatan.

Trottoarer finns längs Västerlånggatans båda sidor. Längs södra delen av

Västerlånggatan finns även enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av gatan. I

höjd med Villavägen upphör cykelbanorna och cyklande hänvisas till blandtrafik

norrut mot Västergatan/kvarter Stenbocken.

Kollektivtrafik

Västerlånggatan trafikeras av busslinje 2 med hållplatsläge vid kv. Stenbocken.

Längs Västergatan, går busslinje 1 med hållplats i höjd med Coops parkering.

Linjerna har en turtäthet på mellan 20 - 30 minuter dagtid på vardagar och båda går

till Stora torget samt Eslövs station.

Biltrafik och gatustruktur

Enligt kommunens trafikmätningar från 2020 trafikeras Västergatan av cirka 5 550

fordon per vardagsmedeldygn med 4,2 % tung trafik. På morgonen fördelar sig

trafiken 60% österut och 40% västerut. På eftermiddagen är förhållandet det

omvända. Västerlånggatan trafikeras av 6 580 fordon per vardagsmedeldygn med

5,5% tung trafik. Mätpunkterna ligger i direkt anslutning till kvarteret Stenbocken.

Repslagaregatan trafikeras av cirka 1 700 fordon per vardagsmedeldygn med 4%

tung trafik.

Parkering

Inom planområdet finns i dag en stor markparkering tillhörande COOP-butiken

med plats för nästan 200 parkeringsplatser. Längsgående parkering finns inte runt

kvarteret i dag.
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Den 6 april antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm

(Parkeringsnorm 2020) för kommunen. Parkeringsnorm 2020 antogs att gälla från

den 20 april 2021. Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla i samband med att

den nya parkeringsnormen börjar gälla.

Enligt parkeringsnorm 2020 höjs p-talet för bil i den centrala zonen i Eslöv från 3

till 6 parkeringsplatser /1000 m2 BTA och för övriga staden från 6 till 8

parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Den centrala zonen utökas både österut och

västerut till följd av att Eslövs centrum växer.

Parkeringsnormen för cykel utökas med platser för lastcykel men hålls i övrigt

oförändrad. Utökningen av den centrala zonen innebär att Kv Stenbocken 14 och

15 från den 20 april 2020 räknas till den centrala zonen. P-talet för bil är dock

oförändrat då Stenbocken 14 och 15 definierades ligga utanför den centrala zonen

tidigare medan den i Parkeringsnorm 2020 anses ligga inom den centrala zonen.

NATUR

Natur, park och rekreation

Området är bebyggt sedan länge och marken är i huvudsak hårdgjord. Endast

mindre zoner med träd, gräs och buskar finns närmast den omgärdande

gatumarken. Området har i dag tre olika trädrader med biotopskydd och i övrigt

låga naturvärden.

Närmaste grönyta finns inom ca 150 meter från planområdet, Stallhagen som är ett

mindre grönområde på ca 1,7 ha. Här finns även lekplatsen Vallarevägen.

Tabell Parkering cykel/ 1000 m2 BTA

Centrala zonen Övriga staden och kommunen

Cykel Lastcykel Cykel Lastcykel

Flerbostadshus 20 2 20 2

Småhus På egen fastighet

Verksamheter 20 4 20 4

Tabell Parkering bil/ 1000 m2 BTA

Centrala zonen Övriga staden och kommunen

Flerbostadshus 6 8

Småhus På egen fastighet

Verksamheter 6 8
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Ytterligare en lekplats Glasgränd med ett stort aktivitetsutbud ligger ca 250 meter

åt öster i Badhusparken.

Topografi

Planområdet är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda

ytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt skiljer endast 2,1 meter.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har tagits fram (Sweco 2020-06-01). De ytliga jordlagren

utgörs enligt SGU:s digitala jordartskarta av fyllning. Jorddjupet bedöms vara

mellan 20 - 30 m enligt SGU:s jorddjupskarta.

Utförd undersökning visar att de övre jordlagren, under de hårdgjorda ytorna,

utgörs av fyllning med varierande mäktigheter om ca 0,5 - 2,0 m. Fyllningen

utgörs i huvudsak av grusig sand med varierande innehåll av tegel, humus och i

östra delen även trä och flis. I den östra delen av fastigheten förekommer sandig

humusjord om ca 0,5 m närmast markytan. Störst fyllnadsmäktigheter har

påträffats i södra och östra delen av fastigheten. Fyllningens relativa fasthet

varierar över fastigheterna, men är generellt låg till medelhög.

Utredningen visar att grundläggningsförutsättningar generellt är mycket goda under

förutsättning att förekommande fyllningar tas bort före grundläggning.

Markföroreningar

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts (Översiktlig miljöteknisk

markundersökning, Relement, 2021-04-07). Utredningen klargör förutsättningarna

för byggnation av bostäder på fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Analysresultaten av jordproven har jämförts med Naturvårdsverkets generella

riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning

(MKM). Nuvarande markanvändning på fastigheten bedöms bäst motsvara MKM

enligt Naturvårdsverkets definition, men vid en omställning till bostadshus bedöms

KM bli gällande.

Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst PAH-H i

fyllning inom undersökningsområdet. De förhöjda halterna förekommer slumpvis i

fyllningen över hela området och det bedöms inte vara möjligt att avgränsa

föroreningen i detalj utifrån nu genomförd undersökning.

På nuvarande Stenbocken 15 har Preem tidigare drivit en drivmedelsanläggning.

Anläggningen var i drift från ca 1984 till årsskiftet 2007/2008. I samband med

avvecklingen av drivmedelsanläggningen genomfördes en markundersökning.
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Markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska kolväten i en av fyra

provpunkter. De påvisade halterna underskred Naturvårdsverkets riktvärde för

känslig markanvändning (KM) och ett uttaget grundvattenprov visade inte på

någon förekomst av oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i

samband med avetableringen, i övrigt vidtogs inga saneringsåtgärder.

Markradon

Markradonmätning har gjorts i samband med den geotekniska utredningen. Den

uppmätta markradonhalten är 5 - 15 kBq/m3. Marken inom aktuell fastighet klassas

enligt aktuella riktvärden som normalradonmark, 10 - 50 kBq/m3.

Luftföroreningar

Luften i Eslöv bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i

länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från

väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från

jordbruket.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. VA Syd är huvudman.

Kartan visar befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. En

dagvattenledning går idag genom planområdets sydvästra hörn.

Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd)
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Fjärrvärme

Kraftringen ansvarar för fjärrvärmeledningar i närområdet. Området lämpar sig väl

för fjärrvärmeanslutning med tanke på nätets placering och dimensioner.

El

Kartan visar befintligt ledningsnät. Kraftringen är huvudman för el i området.

Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av planområde.

Fiber och tele

Fiber och teleledningar finns i området.

Dagvatten

VA Syd är huvudman för VA och planområdet kan anslutas till dagvattennätet.

Befintligt dagvattensystem är dimensionerat för ett 2-årsregn, men har

kapacitetsbrist och rymmer betydligt mindre. Dagvattennätet är hårt belastat bland

annat på grund av förtätningar i centrala Eslöv.

Skyfall

Kommunens skyfallskartering (Tyréns 2016 - 2019) visar att vattenmassor vid

skyfall blir stående i planområdets nordöstra del. Omgivningens lutning gör att

vattnet sedan fortsätter vidare mot nordväst mot Föreningstorget. I det området

finns idag problem med översvämningar vid skyfall.
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Kommunens skyfallskartering
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PLANFÖRSLAG
PLANANSÖKAN

Scanbygg i Ystad AB har ansökt om att få göra detaljplan för Stenbocken 15 och

Byggsystem Öresund har ansökt för Stenbocken 14. Bebyggelseförslag har tagits

fram av Johan Sundberg Arkitektur AB i Lund i samarbete med Martin Martinsson

Architecture.

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD

Stadsbyggnadsidé

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas

av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med

bostäder, lokaler och gårdsbyggnader i det inre. En central vision med

planförslaget är att pröva en modern tolkning av denna struktur i samspel med

platsens nuvarande specifika förutsättningar.

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från sydost.

Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture

Ambitionen med bebyggelseförslaget är att skapa goda boendemiljöer i ett modernt

stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvaliteter. Variation i

byggnadshöjd ska ge utblickar, goda solljusförhållanden och samtidigt relatera till

den omgivande bebyggelsens höjdskala.

Ett nytt kvarterstorg i nord-sydlig riktning delar planområdet i två mindre kvarter

som i storlek överensstämmer med de kvartersmått som fanns i stadsplanen från
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1913. Kvarteren får en indelning som i stort påminner om den centrala stenstadens

kvarterensindelning. Allmänheten säkerställs tillträde genom att allmän plats

gångväg löper parallellt med kvarterstorget. De två kvarteren delas även i öst-

västlig riktning av en gränd på kvartersmark. Kvarterstorget, gångvägen och

gränden möjliggör tillsammans en ökad finmaskighet i området.

Bebyggelse

Planförslaget har en bebyggelsestruktur som delar in området i två kvarter med en

höjdvariation på mellan två till åtta våningar. Förslaget bygger på kvarterstadens

tydliga rumslighet och väl synliga gränser mellan det privata och det offentliga –

en offentlig framsida samt en privat baksida med bostadsgårdar. Förslaget innebär

att kvarteren är slutna mot omgivande gator, men i de delar av kvarter som inte

ligger mot gator ska det finnas öppningar mellan husen för att få in ljus och luft.

I kvarterens inre delar medger detaljplanen punkthus i den västra delen och radhus

i den östra delen som en referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som

återfinns i de äldre kvarteren i de centrala delarna av stenstaden.

Exploatörens vision för bebyggelse, gårdar och allmänplats för kv. Stenbocken 14 och 15.

Genom den föreslagna bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där

husens fasader ligger i liv mot omgivande gator stärker planförslaget gaturummet

på liknande vis som bebyggelsen i den centrala stenstaden.
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Projektets bruttoarea (BTA) uppdelat på kvarter:

Stenbocken 14

Norra delen: 5100m2 BTA och ca 2900m2 handel (exklusive garage)/ca 51

bostäder.

Södra delen: 8900 m2 BTA och ca 400m2 verksamhetslokaler (exklusive garage)/ca

89 bostäder

Stenbocken 15

Norra delen: 5400m2 BTA (exklusive garage)/ca 54 bostäder.

Södra delen: 6427m2 BTA (exklusive garage)/ca 64 bostäder.

Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad.

Användning

Kv. Stenbocken planeras som innerstadskvarter med en blandning av bostäder och

verksamheter. De strategiska platserna, i korsningarna längs huvudgator och stråk,

ger goda förutsättningar för verksamheter.

Detaljplanen är till stor del flexibel gällande användning och medger bostäder och

centrumändamål. I den norra delen av det östra kvarteret möjliggör detaljplanen för

fortsatt storhandel på en yta om ca 2900m2 i bottenvåning. Mot det föreslagna

torget och i hörnet Västergatan/Västerlånggatan i samma kvarter finns

planbestämmelse som kräver centrumverksamhet i bottenvåningen för att

säkerställa att tillkommande bebyggelse får öppna bottenvåningar som bidrar till

stadens liv och serviceutbud. Det är möjligt att bygga centrumverksamhet även i de

övre våningarna för att skapa förutsättningar för till exempel kontorsetableringar. I

det östra kvarteret finns även planbestämmelse som reglerar att en del av den nya

bebyggelsen blir bostäder för att säkerställa att det blir ett blandat kvarter även om

en stor affär placeras där. Under kvarteren och gränderna finns det möjlighet att

bygga helt eller delvis nergrävda parkeringsanläggningar.

Utformning

Byggnadernas placering regleras genom egenskapsgränser och prickmark.

Takvinklar regleras till 0-30 grader för alla tak förutom radhusen där takvinkeln

medges vara 0-45 grader. Mot gator och torg reglerar plankartan balkonger,

burspråk och loftgång med utformningsbestämmelser för att skapa förutsättningar

för en stadsmässig karaktär där livet i byggnaden också kan bidra till livet på gatan,

vilket förväntas bidra till den upplevda tryggheten i området. För att stödja ett

socialt och levande gaturum ska bebyggelsen också ha genomgående entréer längs

gator, torg och gångstråk.
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Exploatörernas vision är att ge tillkommande bebyggelse en modern karaktär som

speglar sin tid men samtidigt inspireras och relaterar till den äldre befintliga

bebyggelsen och riksintresset för kulturmiljön. Relationen till befintlig bebyggelse

och riksintresset för kulturmiljön regleras genom utformingsbestämmelser mot

huvud- och lokalgator enligt följande:

Bostadsentréer ska vara genomgående så att trapphus kan nås från GATA,

GÅNG, TORG, och C2.

Fasad ska utformas i huvudsak i tegel mot GATA, GÅNG, TORG eller C2.

Loftgång får inte uppföras mot GATA, GÅNG, TORG eller C2.

Balkonger och burspråk mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får placeras

lägst 3,5 meter över marknivå och skjuta ut högst 1,2 meter från fasadliv

och får tillsammans finnas längs med högst 1/3 av fasaden.

Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA,

GÅNG, TORG och C2 utan egen entré ska per trapphusenhet utföras i

genomsnitt minst 0,4 meter över angränsande marknivå. Sockel (överkant

bottenvåningens bjälklag) mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får utföras

högst 1,2 meter i genomsnitt över angränsande marknivå.

Mot omgivande GATA, GÅNG, TORG, och C2 ska särskild vikt läggas

vid utformning av bottenvåning och takfot. Bottenvåningen ska vara tydligt

markerad.

Därigenom baseras gestaltningen på arkitektoniska principer som återfinns i många

av de äldre stadskvarteren i Eslöv.

Husens relation till gatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin

Martinsson Architecture
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Utmed gatorna ska fasaderna vara gjorda av tegel för att knyta an till Eslövs rika

tegelarkitektur och lokala byggnadstradition. Fasaderna planeras varieras i förband

och kulör mellan de olika fasadlängderna. Husen placeras parallellt med

kvartersmarken och i liv med gatan och med tydliga entréer. Trapphusen ska vara

genomgående för att underlätta ett flöde mellan gata, byggnad och gård. En sockel

gör att bostäderna blir något upphöjda, vilket minskar insyn och skapar distans,

men leder ändå till att gatan upplevs som livfull genom att man på distans kan

betrakta gatan eller livet inne i husen.

Exploatering, täthet, höjder

Detaljplanen medger en bebyggelse på mellan två till åtta våningar, vilket regleras

genom högsta tillåtna byggnadshöjd. Denna variation refererar till variationerna i

byggnadshöjd inom den befintliga stenstaden, samtliga föreslagna

bebyggelsehöjder finns representerade i de omgivande kvarteren. Bebyggelsen

föreslås bli som lägst mot sydväst och högre i väster mot Västerlånggatan. I söder

är grannfastigheterna generellt lägre än i planförslaget men mot Västerlånggatan, i

direkt anslutning mot centrum är skalan likartad.

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från

Västergatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson

Architecture
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Utöver byggnadshöjd medges inskjuten takvåning för gemensamhetsanläggning

såsom till exempel gemensamhetslokal, växthus, terrass och för teknikutrymmen.

Takvåningar ska utformas i enhetligt med omgivande taklandskap och med minst

25% planterad yta. Exploateringstalen inom kvarteret Stenbocken är 2,2-2,3 vilket

är samma nivå som delar av Eslövs innerstad.

Jämförelse exploateringstal Stenbocken, Eslövs innerstad.

Planförslaget möjliggör för en tät och relativt hög exploatering för att utnyttja det

strategiska samt centrum- och stationsnära läget.

Gårdsmiljöer, takterrasser och grönska

Då boendeparkering sker i nedsänkt eller delvis nedsänkt parkeringsgarage hamnar

en stor del av innergårdarna på helt eller delvis upphöjda terrassbjälklag. I norra

delen av kvarter 14 blir gården helt upphöjd då den ligger på en bottenvåning med

handel. Södra delen av kvarter 14 ligger i markplan i nivå med omgivande gator. I

kvarter 15 ligger gårdarna i både norra och södra delen delvis upphöjda. Utöver

gårdarna planeras gemensamma takterrasser på samtliga tak.

Ambitionen är att gårdar och terrasser utformas för att ge goda vistelsevärden för

både barn och vuxna och med en stor andel grönska och växtlighet. För att

säkerställa detta regleras förslaget med följande bestämmelser:

f1 - Bostadsgård ska anordnas inom hela egenskapsområdet.

f2- Gemensam takterrass för boende ska uppföras.

f3- Tak ska utformas med minst 25 % planterad yta.

n- bestämmelser som reglerar minsta antal träd samt att träd ska finnas.

n5- Gård ska utformas med minst 50% planterad yta.

n5- Minst 30% av gårdsytan ska underbyggas med planterbart bjälklag med

minst 80 cm djup.

n6- Endast 15% av gårdsytan från användas till cykelparkering.

n6- Lekplats ska anordnas på gård.
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Bostadsgårdarna avses i huvudsak bli gemensamma för de boende inom respektive

kvarter med funktioner som grill- och lekplatser. Närmast fasaderna föreslås en zon

med privata uteplatser. Gårdsmiljöer skyddas från trafik och buller då omgivande

kvarter skärmar av.

Gränden mellan den norra och södra delen i båda kvarteren är tänkt som en bilfri

gårdsyta där barn kan cykla, spela boll och leka fritt, men samtidigt vara under

uppsyn från lägenheternas fönster, balkonger och terrasser. Gränden ligger på

kvartersmark och tillhör de boende, men är tillgänglig för besökare och

förbipasserande. I gränden planeras för öppna kanaler och dammar för

dagvattenhantering. Gränden innehåller också strategiskt placerade gröningar med

träd och växtlighet.

Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut längs den öst/västliga gränden
rakt genom planområdet. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin

Martinsson Architecture.
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Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut på en av bostadsgårdarna Bild:
Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture.

För att träd ska kunna växa på bjälklagen planeras för planteringstråg vars kanter

även kan fungera som sittplatser. Gårdarna kan ha en blandning av hårdgjorda och

gröna ytor. Växtlighet används för att markera gränser mellan privat och offentligt.

Utrymmen för barn att leka finns i de centrala delarna av innergårdarna där

tillsynen och solljuset är som bäst. Vid entréerna finns det cykelparkering för

besökare och de boende.

Torg

Vid entrén till handelskvarteret föreslås allmän plats torg. Torget ska gestaltas och

höjdsättas så att skyfallsvatten kan fördröjas.

Markhöjder

Markhöjder inom planområdet ska ansluta till höjder på omgivande gatumark. Det

säkerställs med planbestämmelse: Marken som ansluter till allmän plats ska

anpassas till den allmänna platsmarkens höjd och utformas i samråd med

kommunen. Plushöjder har inte satts på omgivande gator för att de kommer att

byggas om och exakt höjdsättning inte är fastlagda. Kvartersgränderna och

kvarterstorget är planerade att vara i markplan. Kvartersgårdarna kan vara delvis

upphöjda för att rymma underjordiskt garage. Markhöjderna på gårdarna regleras

med plushöjd i plankartan. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa visuell

kontakt mellan gränd och gård så att utemiljön blir ett sammanhängande rum.
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TRAFIK

Befintliga gator

Ett genomförande av planförslaget innebär inte att kommunen behöver bygga om

befintliga gator i anslutning till kvarteret. Kommunen har planer att på lång sikt

bygga om gatorna runtom kv. Stenbocken. Detta ligger dock inte inom ramen för

planarbetet.

Det centralt belägna kvarterstorget gör att det blir fler anslutningspunkter på

Västergatan. Det ger förutsättningar för att omvandla Västergatan till en

stadsmässig gata på sträckan förbi kv. Stenbocken, istället för dagens karaktär av

en infartsväg.

Träd med biotopskydd längs Repslagaregatan ska ersättas vid fällning. Plantering

av träd säkerställs med planbestämmelse. Träden står idag på kvartersmark,

privatägd mark, och kommer att göra det även i fortsättningen. Det innebär att det

är fastighetsägarna som fortsatt ansvarar för träden längs gatan.

Nya gator och kvarterstorg

I planförslaget föreslår kommunen en ny torgyta på kvartersmark centralt i

planområdet i nord-sydlig riktning. Torgyta kommer att ägas av exploatörerna och

också utformas av dem. Så länge som den nuvarande mataffären finns kvar

planerar exploatörerna att använda stora delar av ytan till tvärställd parkering för

att tillgodose handelns parkeringsbehov.

För att säkerställa allmänhetens tillträde att röra sig genom kvarteret läggs en remsa

GÅNG – gångväg, på allmän plats i den västra kanten av kvarterstorget.

Gångvägen och intilliggande förgårdsmark ska utformas så att den ser ut som en

sammanhängande yta. Fastighetsägarna ansvarar för snöskottning av ytan.

Parkering

Eslövs kommuns parkeringsprogram ska följas. En beräkning av planförslagets

framtida cykel- och bilparkeringsbehov har gjorts utifrån kommunens gällande

parkeringsnorm, Parkeringsnorm 2020 antagen att gälla från 20 april 2021. Den

föreslagna bebyggelsen har sammantaget ett beräknat bilplatsbehov på cirka 175

platser och cykelplatsbehov på 582 platser, enligt framtagen parkeringsutredning.

Parkering ska lösas inom kvartersmark med halvt nedsänkt parkeringsgarage i kv.

15 med cirka 90 bilplatser samt ett underjordiskt parkeringsgarage under kv. 14

som rymmer ca 160 bilplatser.
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En förutsättning för att kunna bebygga planområdet enligt visionen med en stor

matvaruaffär är att parkeringsbehovet för handeln kan tillfredsställas. Längs med

det nord/sydliga kvarterstorget planeras parkeringsplatser avsedda för handel.

Ytterligare parkeringsbehov för handel, samt inlastning, ska ske inom kvartersmark

och ordnas i parkeringsgaragen. In- och utfarterna till källargaragen ska lokaliseras

mot kvarterstorget.

Utmed Västergatan har det tagits fram förslag om att anlägga ett mindre antal

korttidsparkeringsplatser, i likhet med Västergatan öster om Västerlånggatan. Detta

för att stödja korta besök samt angöring i nära anslutning till de lokaler som

planeras i markplan utmed Västergatan. Utbyggnad av korttidsparkering är dock

inte budgeterat för i kommunens budget i dagsläget och de parkeringarna kan inte

räknas in i bedömningen om projektet klarar kommunens krav på antal parkeringar.

Cykelparkering för lastcykel och vanlig cykel ska lösas inom kvartersmark.

Cykelparkeringen kan placeras i garage, på gårdar, på kvarterstorget samt på

förgårdsmark.

NATUR

Planområdet kommer även fortsättningsvis att ha förhållandevis låga naturvärden.

Biotopskyddade träd som behöver tas ned vid utbyggnad av planförslaget ska

ersättas av exploatören. Planområdets naturvärden stärks till viss mån genom att

bostadsgårdarna regleras med flera planbestämmelser för att säkerställa växtlighet.

Ekosystemtjänster

Kommunens plankonsult har analyserat planförslaget med verktyget Ester. Ester är

ett verktyg framtaget av boverket som kartlägger och värderar vilka

ekosystemtjänster som finns på en plats samt analyserar hur befintliga

ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och negativt, av en planerad

åtgärd. Ester utgår från de fyra kategorier man vanligen delar in ekosystemtjänster

i, vilka är; stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster.

Resultatet visar i stora drag på en ökning av ekosystemtjänster inom planområdet

jämfört med i dag.

Att dagens asfaltsparkering omvandlas till bostadskvarter med tillgång till

bostadsgårdar med viss växtlighet och lekytor för barn samt sitt- och

umgängesplatser ger det största tillskottet av ekosystemtjänster. Men även åtgärder

som möjliggör för odling ger poäng såsom planterbara bjälklag och växthus på

taken, gröna tak samt plantering av träd och buskar som ger frukt, bär och nötter.

Det sistnämnda är dock åtgärder som enbart är en vision från exploatörens sida och

kommunen kan inte reglera dem i tvingande bestämmelser.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA

Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar.

Tryckstegring kan komma att behövas till de övre våningarna i de högre husen, för

att uppnå ett fullgott vattentryck. Spillvatten från källarplanet måste pumpas för att

kunna ansluta till kommunens spillvattensystem.

Dagvatten

Planområdet kan anslutas till VA Syds dagvattennät. Eftersom ledningsnätet har

kapacitetsbrist finns krav på att planområdet måste fördröja en del av sitt

dagvatten. Volymen som behöver fördröjas är 200 kubikmeter.

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-04-30 (REV.

2020-05-20)). Utredningen rekommenderar att fördröjning av dagvatten görs i

underjordiska magasin, till exempel rörmagasin eller dagvattenkassetter, i det torg

som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. För att fördröja den volym

som krävs behövs dagvattenkassetter med en bygghöjd på 0,5 meter på en yta om

cirka 450 kvadratmeter. Att fördröjningen av dagvatten genomförs säkerställs med

planbestämmelse i kvarterstorget som anger att dagvattenanläggning som rymmer

minst 200 kubikmeter ska anläggas.

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas

i utredningen att genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt.

Med detta menas t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och

markbetäckning i form av plattor eller sten hellre än asfalt och betong.

Skyfall

Eslöv har idag problem med översvämningar i närheten av planområdet. I

dagsläget finns en lågpunkt i planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer

cirka 175 kubikmeter vatten, men när denna lågpunkt byggs bort måste volymen

kompenseras på annan plats. Detta för att inte områden nedströms planområdet ska

påverkas negativt av ökade flöden och volymer till följd av exploateringen.

Dagvatten- och skyfallsutredningen (SWECO, 2020-04-30 (REV. 2020-05-20))

visar att det finns utrymme inom planområdet och att ytor både på kvartersmark

och allmän plats krävs. Eftersom det kommer att vara ont om plats och dessutom

mycket konstruktioner på bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som

möjligt utförs som nedsänkta ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra

fördröjning.
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Diagram över dagvatten- och skyfallsåtgärder. Ljusblå visar område som behövs för
dagvattenhantering, lila område som behövs för skyfallshantering.

En del av skyfallsvolymen alstras inom uppströms avrinningsområde och rinner till

planområdet. Yta för fördröjning måste därför placeras så att detta vatten kan rinna

hit, lämpligen i planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. Det

kan göras på allmän plats i öster, till exempel längs trädraden och de två

grönområdena som finns föreslagna.

Resterande skyfallsvolymer kan fördröjas i gränderna som passerar horisontellt

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed det nord-

sydliga kvarterstorget, till exempel genom att sänka parkeringar och grönområden i

förhållande till omgivande mark.

Fördröjningen av skyfall regleras i plankartan med bestämmelserna fördröjning1(på

allmän plats torg) och b3 (på kvarterstorget). Bestämmelserna anger ingen exakt

volym på respektive plats, men total volym som behöver fördröjas inom

planområdet finns med som upplysning bland planbestämmelserna.

Uppvärmning

Byggherren har som ambition att ha ett uppvärmningssystem med bergvärme

kombinerat med solcellsanläggning på tak. Kraftringen har fjärrvärmeledning i

närområdet och möjligheterna att koppla upp sig på nätet är goda.
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El

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt nät, men en ny nätstation måste tillföras

för att tillgodose den nya bebyggelsens behov samt för att ta höjd för framtida

laddningsmöjligheter för elbilar.

Nätstationen ska anläggas i e-område, med minsta måttet 8x8 meter, i södra delen

av nya nord/sydliga kvarterstorget och säkerställs med E1 i plankartan. Förslaget är

att nätstationen ligger vid parkeringsplatserna minst 5 meter från fasad.

Renhållning

Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering och det ska

ske på kvartersmark. Inom planområdet finns det goda möjligheter att ha

underjordisk avfallshantering med upphämtning i kvarterstorget. Kommunen gör

bedömningen att tekniska installationer för hantering av avfall kan byggas under

allmän platsmark gångväg, precis som andra tekniska installationer kan byggas där.

Avfallet kan också hanteras i miljörum i bottenvåningarna på strategiska ställen.

Fastighetsägaren ansvarar för och beslutar system för avfall och källsortering, det

regleras inte i detaljplanen.
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PLANBESTÄMMELSER

Nedan listas detaljplanens samtliga planbestämmelser.
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KONSEKVENSER

MILJÖKONSEKVENSER

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken

Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34

§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför

inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE

Hela planområdet omfattas av Riksintresset för Kulturmiljövården (M 182), se

rubrik Riksintresse ovan.

Enligt översiktsplanen för Eslöv 2035 är ”Kulturmiljön i Eslövs stad är i högsta

grad en levande miljö och däri ligger också en del av dess värde. Det är därför av

stort vikt att välkomna varje generations tillägg till staden för att skapa ett

kulturhistoriskt tidsdjup, läsbarhet och nya värden.”

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas

av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med

bostäder samt lokaler för verksamheter och med gårdsbyggnader i det inre.

Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens

höjder varierar mellan en till åtta våningar och exploateringstalen på kvartersnivå

varierar mellan ca 1,5 – 2,3. Husen som innehåller blandade funktioner såsom

verksamheter och bostäder möter trottoarer med fasadliv vilket aktiverar och

tydliggör gaturummet. Den lokala byggnadstraditionens fasader utgörs

företrädesvis av rött och gult tegel och är ofta utförda med en sockelvåning med

hög detaljeringsnivå.

Planområdet ligger i ytterkanten av riksintresseområdet och gränsar både till

kvarter med låg äldre bebyggelse och kvarter med relativt nya och höga byggnader.

Kvarteret ligger i en korsning mellan Västergatan och Västerlånggatan, två viktiga

infartsvägar till Eslöv. Planområdet är en slags entré till centrala Eslöv och

riksintresseområdet. Många rör sig längs infartsgatorna och flödet av människor

ger planområdet en särskild roll och centrumläge. Detta ger tomten specifika

förutsättningar för sin utveckling och bebyggelse i förhållande till riksintresset för

kulturmiljö.
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En central ambition med planförslaget är att pröva en modern tolkning av

stenstadsbebyggelse i samspel med platsens specifika förutsättningar.

Detaljplaneförslaget har inspirerats av hur den centrala stenstaden är uppbyggd.

Den inspirationen sammanfattas i följande punkter:

Relationen till stadsplanen från år 1913

Stadsplanen från år 1913 genomfördes aldrig för kv. Stenbocken. I stadsplanen

föreslogs att kvarteret skulle delas av en gata som aldrig kom att byggas. Kvarteret

har därför blivit större än den ursprungliga planidén. Genom att anlägga ett

kvarterstorg som ger en passage genom planområdet skapas ungefär de

kvartersmått som fanns i den ursprungliga stadsplanen och kvarteren får storlekar

som påminner om den centrala stenstadens kvartersindelning. Med denna

uppbyggnad blir bebyggelseförslaget ett nutida tillägg till den historiska

stadsplanen och en del av den successivt framvuxna rutnätsplanen.

Relationen till gaturummet och de historiska spåren av vägsträckningar

Befintlig bebyggelse inom planområdet drar sig tillbaka från gatan och parkeringen

saknar helt relation till gaturummet. Detta förhållningssätt bidrar till att denna

sträcka på Västergatan och Västerlånggatan har en svag koppling till de historiska

spåren av vägsträckningar på platsen. Planförslaget stärker gaturummet genom

bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där fasader ligger i liv mot

omgivande gator, vilket är karaktäristiskt för stenstadsbebyggelsen. Genom denna

bebyggelseprincip stärks tydligheten i gaturummet och därmed även de historiska

spåren av vägsträckningar som Västergatan och Västerlånggatan är en del av.

Blandade funktioner

Till skillnad från dagens användning inom kv Stenbocken, med bara verksamheter,

så innehåller planförslaget en blandning av användningar. Det innehåller bostäder

och har centrumverksamhet framför allt i delar av bottenvåningarna.

Centrumverksamheten kan vara handel, kontor, samlingslokaler och andra

verksamheter. Den ökade flexibiliteten innebär att den tillkommande bebyggelsen

väl samspelar med den befintliga stenstadens uppbyggnad och kan ses som en ny

årsring av den centrala staden.

Byggnadshöjd

Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens

höjder varierar mellan en och åtta våningar. Planförslaget varierar i byggnadshöjd i

samma skala som befintlig bebyggelse, mellan två och åtta våningar. Däremot

skiljer sig planförslaget från de äldre stenstadskvarteren genom en större

höjdvariation inom kvarteret och området.
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Planförslaget har bearbetats sedan samrådet för att bättre samspela med höjdskalan

i Eslövs stenstad. Inom fastigheten Stenbocken 15 har bebyggelsen generellt sänkts

ett våningsplan, en volym har lämnats oförändrad och en har sänkts två våningar.

Mitt emot gathusen, längs Västergatan, är den lägsta byggnaden nu tre våningar för

att bättre samspela med de låga gathusen. I kvarterets mitt har den högsta volymen

sänkts till åtta våningar. Inom fastigheten Stenbocken 14 har bebyggelse, i väster

och i norr, sänkts med en till två våningar. Bebyggelsens höjder regleras genom

högsta tillåtna byggnadshöjd.

Diagram över bebyggelsehöjder och fasadindelning I kvarteren I centrala Eslöv

Stadsrytm och entréer

I den befintliga stenstaden ligger entréer till verksamheter och bostäder tätt vilket

ger en rytm och stadsmässig karaktär i gaturummet. Föreslagen bebyggelse

organiseras runt trapphus med genomgående entréer som nås från både gård och

gator. Huvudentréer ska vändas ut mot omgivande gator och torg och ska finnas

med maximalt 30 meters mellanrum, detta regleras genom

utformningsbestämmelse. En normal fasadlängd för ett trapphus och tillhörande

lägenheter är 20-30 meter. Det innebär att kvarterens bostadshus kommer att få en

indelning i längd som motsvarar den traditionella staden. Ett planförslag med

många entréer ut mot omgivande gator bidrar till både stadsbild och stadsliv som

harmonierar med de stadsmässiga centrala delarna i Eslöv.

Hörnfastigheterna längs Västergatan har sedan samrådet justerats till 24 meters

längd och får i stället för en indelning i tre ”hus” en indelning till fyra ”hus” med

egna entréer och trapphus. Detta för att bättre samspela med arkitekturen,

fastighetsindelningen och rytmen längs Västergatan.
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Diagram över entréer och portar I centrala Eslöv samt Stenbocken

Tydliga fram- och baksidor

Planförslaget bygger på kvarterstadens tydliga rumslighet och väl synliga gränser

mellan det privata och det offentliga – en offentlig framsida samt en privat baksida

med bostadsgårdar. På insidan av kvarteren föreslås punkthus och radhus som en

referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som återfinns i de äldre kvarteren i

de centrala delarna av stenstaden.

Detaljerad sockelvåning och takfot

I den traditionella stenstaden är sockelvåningar och takfot ofta väl gestaltade med

en hög detaljeringsnivå. Bebyggelseförslaget följer detta ideal och

utformningsbestämmelse säkerställer att särskild vikt ska läggas vid utformning av

bottenvåning och takfot mot omgivande gator och torg.

Rik tegelarkitektur

Planförslaget tar fasta på den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis

rött och gult tegel. För att återspegla Eslövs rika tegelarkitektur planeras fasader

mot gator och torg utföras i tegel. Det säkerställs med planbestämmelse.
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Diagram över materialitet och kulturmiljö I centrala Eslöv samt Stenbocken

Sockelhöjd

Planförslaget kräver att bostäder mot gator har en hög sockel (0,4-1,2 meter över

angränsande mark), vilket gör att man kan bo på första våningen utan att behöva

dra för gardinerna för att hindra insyn och att livet i de lägenheterna således kan

bidra till livet på gatorna. Den extra sockelhöjden gör också att lokaler och

bostadsentréer, som har golvet i jämnhöjd med marken utanför, får extra hög

takhöjd och blir mer framträdande. Sockeln är en detalj i planförslaget, men är

viktig eftersom den gör bebyggelsen stadsmässig och lik de centrala kvarteren. Det

är också viktigt att sockeln inte blir för hög för då hamnar fönster så högt att

fasaden i ögonhöjd får karaktären av en mur. Att så inte blir fallet säkerställs

genom en högsta höjd på 1,2 meter för sockeln.

Västergatan och gathusen

Längs Västergatan finns en rad gathus, se rubrik Kulturhistoriska byggnader och

miljöer, som utgör en del av Eslövs äldsta bebyggelse och är en värdefull

kulturhistorisk miljö. Den miljön är i direkt anslutning till planområdet.

Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala

stenstadskvarteren som ska vara grunden för utvecklingen på platsen och inte den

småskaliga gathusbebyggelsen. Det är ett angreppssätt som speglar hur städer

historiskt utvecklas när de växer och marken blir dyrare. Det kommer att bli en
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kontrast mellan nytt och gammalt samt mellan stort och litet. Planförslaget är norr

om de låga gathusen och skuggning utgör inte ett problem. På Stenbocken 14 och

15 har det stått liknande gathus som de längs Västergatan, men de revs 1972.

Planförslagets stadsbebyggelse skapar förutsättningar för att omvandla Västergatan

från en gata med karaktären av en infartsväg, på sträckningen söder om Stenbocken

14 och 15, till en stadsgata. Stadsgator har intimare karaktär än infartsvägar, vilket

sannolikt skulle ge gathusen längs Västergatan ett bättre sammanhang än idag och

skulle bidra till att upplevelsen av riksintresseområdet förstärks. Dock finns inga

beslut om att bygga om Västergatan till en stadsgata på sträckningen och

detaljplanens förverkligande innebär inte att gatan behöver göras om.

Kommunens sammanvägda bedömning

Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala

stenstadskvarteren tillsammans med de specifika förutsättningarna på platsen och

dess läge i riksintresseområdet som ska vara grunden för utvecklingen på platsen.

Det är ett angreppssätt som speglar hur städer historiskt utvecklas.

Sammantaget menar kommunen att planförslaget hanterar riksintresset på ett

fullgott sätt genom att planförslaget baseras på många delar som är lånade från

stenstadens traditionella uppbyggnad. Kommunen bedömer att om planförslaget

genomförs så kommer riksintresset att stärkas jämfört med dagens situation.

Planförslaget relaterar till riksintresset på många sätt medan dagens situation,

parkering och handelsbyggnad, inte förhåller sig till riksintresset.

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Luftkvalité

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas.

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för

utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen bedöms inte ge någon

betydande ökning av trafik.

Vattenkvalité

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas.

Planområdet ligger, enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta, inom

avrinningsområdet för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464),

dock avleds vatten inom denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket

och vidare till Krondammen för att slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa

(WA65855704). Saxån: Välabäcken-källa har ekologisk status måttlig och kemisk
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status ej god. Som förklaring till status anges framför allt förekomsten av

näringsämnen och urban markanvändning som diffus föroreningskälla.

Planområdet sammanfaller också med avrinningsområde för

grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724) som har god kvantitativ

och kemisk status.

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för

vatten.

DAGVATTEN

En dagvattenutredning har tagits fram och föreslagen lösning beskrivs under

planförslag. Dagvattnet inom planområdet kommer att fördröjas inom

kvartersmark, vilket säkerställs genom planbestämmelser.

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL

Planområdet kommer även efter exploatering att rymma lika stora volymer vid

skyfall som idag, det säkerställs i plankartan.

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Då planområdet idag är hårdgjort i stor utsträckning och används för

storhandelsändamål och parkering bedöms planförslaget ha en positiv effekt på den

biologiska mångfalden. Bedömningen grundar sig på att innergårdarna ska utföras

med planteringsbart bjälklag som möjliggör för växtlighet samt gemensam lek- och

umgängesytor. I planförslaget säkerställs planteringen på gårdarna genom

planbestämmelser.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE

Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. Samtliga

trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås ersättas med nya

träd. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av alléträden med följande

villkor:

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.

3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan.
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I planförslaget säkerställs att trädrader återplanteras genom planbestämmelse.

MARKRADON

Marken inom planområdet klassas enligt aktuella riktvärden som

normalradonmark. För byggande på normalradonmark krävs radonskyddande

åtgärder vilket säkerställs i planen med planbestämmelse.

MARKFÖRORENINGAR

Miljöteknisk markundersökning har genomförts. Då markföroreningar påträffats på

fastigheten får startbesked för byggnad inte ges för ändrad markanvändning förrän

markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom sanering av förorenad

mark. Det säkerställs med planbestämmelse.

Halterna är vanligt förekommande i fyllning i tätbebyggda områden. De påvisade

halterna medför ingen risk för människors hälsa vid nuvarande markanvändning,

motsvarande MKM. Inga förhöjda föroreningshalter har påvisats i naturligt avsatt

jord. Urschaktad fyllning behöver hanteras som avfall med halter över KM men

under MKM.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Att utvidga centrum i Eslöv och förtäta med nya bostäder på kollektivtrafiknära

lägen är god markhushållning. På så vis kan natur- och jordbruksmark i andra delar

av kommunen sparas.

STADSBILD

Planförslaget innebär att stadsbilden kommer att förändras. En låg byggnad och

asfalterad markparkering ersätts av täta stadskvarter. Den nya bebyggelsen hämtar

inspiration från stadsbilden i centrala Eslöv och varierar i höjd, mellan två till åtta

våningar, för att skapa variation, utblickar och ansluta till byggnaderna i det direkta

närområdet. För mer information se under rubrik Påverkan på riksintresse.

ARKEOLOGI

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. I det fall fornlämningar

påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§

kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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SOLFÖRHÅLLANDEN

Solljus

Den föreslagna bebyggelsen kommer delvis att påverka ljusinstrålningen på

kvarteren i väster (kv. Valpen) och i norr (kv. Sebran). Solstudier har gjorts och

analyser av dem har legat till grund för hur bebyggelsen har placerats.

Gentemot kv. Valpen i väster är kvarteret öppet i sin form samt något lägre än i

övriga delar, 3-5 våningar, för att begränsa skuggbildningen. Det är 11-15 meter

mellan fasaderna på kv. Valpen och kv. Stenbocken och det är byggnader på 60 %

av sträckan längs kv. Stenbockens gräns mot kv. Valpen, och resterande del utgörs

av öppna gårdar. Valpen har de flesta balkonger (60 av 64) och uteplatser (alla

utom en) vända åt andra håll. Den föreslagna bebyggelsen på kv. Stenbocken

kommer att skymma morgonsolen för delar av byggnaderna på kv. Valpen, men

bedömningen är att de anpassningar som är gjorda är tillräckliga och att påverkan

på solljuset är rimlig med tanke på det centrala läget i Eslöv.

Studierna visar att den nya bebyggelsen har viss påverkar på Kv. Sebran vid

vårdagjämning. Vid sommarsolstånd påverkas inte Kv. Sebran alls av den nya

bebyggelsen.

Analys skuggtimmar kl. 9:00-17:00, 20:e mars vårdagjämning, framtagen av exploatören.
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Solstudierna visar att de nya bostadsgårdarna till blir skuggiga stora delar av dagen.

Gemensamma uteplatser har i förslaget placerats på de lägen där solförhållandena

är som mest gynnsamma. Planförslaget har gemensamma uteplatser på taken med

mycket goda solljusförhållanden som kompletterar bostadsgårdarna.

Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR) och

kontrolleras framför allt i bygglovsskedet. Dagsljusförhållandena har studerats

övergripande i planarbetet och bedömningen har gjorts att det går att klara

dagsljuskraven inom den föreslagna bebyggelsen.

TRAFIK

En trafik och parkeringsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-02-02). Den

visar att trafikalstringen från området beräknas öka vid ett genomförande av

planförslaget och bedöms ligga inom spannet 1050–1250 fordon per dygn. All

trafik är dock inte ny eftersom befintliga verksamheter alstrar ett trafikflöde redan i

dagsläget, vilket leds ut mot Repslagaregatan norr om kvarteret.

Trafikutredningen visar att befintlig gatustruktur har kapacitet att hantera framtida

trafik och att ett nytt kvarterstorg kan kopplas på mot Västergatan och

Repslagaregatan.

Trafikutredningen föreslår även att befintliga gator omgestaltas och byggs om för

att ge bättre tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Kommunen har visioner

om att på lång sikt bygga om gatorna runtom kv. Stenbocken. Detta ligger dock

inte inom ramen för planarbetet.

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING

Befintlig dagvattenledning behöver flyttas för att detaljplaneförslaget ska kunna

realiseras. Det bekostas av exploatör/fastighetsägare.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller

En bullerutredning har tagits fram (Buller utredning kv. Stenbocken, SWECO,

2021-04-12). Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen för

planområdet år 2040 i full utbyggnad. Utredningen tar hänsyn till buller från väg

och närliggande järnvägsspår.
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Bedömningsgrunder och riktvärden

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse

före-/efter den 1 juli 2017, gäller riktvärdena nedan för trafikbuller vid

bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken.

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och

innehåller därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då

inomhusmiljön regleras av Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden

som ska gälla vid detaljplanering.

30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)

45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR)

60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids

bör:

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida

där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA

maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal

ljudnivå 70 dBA ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10

dB fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65

dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Den primära uteplatsen ska

klara gällande riktlinjer för buller, denna uteplats kan vara en balkong eller en

gemensam uteplats som är tillgänglig för alla lägenhetsinnehavare. Om varje

lägenhet har tillgång till en primär uteplats som innehåller riktvärden för buller

tillåts sekundära uteplatser där riktvärden överskrids.
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Beräkningar

Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer.

Beräkningsresultaten visar att riktvärdena klaras för de norra delarna av kvarter 14

och 15. I de södra delarna av kvarteren överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent

ljudnivå för fasader som vetter mot Västergatan och Västerlånggatan. För bostäder

som har över 60 dBA vid fasad ska principen om dämpad sida tillämpas. Det

innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild lägenhet ska vara

vända mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida klaras för fasader som vetter

mot innergård i bullerstörda lägen.

Vid samtliga fasader som vetter mot en gata överskrids riktvärdet för uteplats.

Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter mot innergården samt

på samtliga innergårdar. Uteplatser kan därmed anläggas på fasader som vetter mot

innergård och gemensamma uteplatser kan anläggas i markplan på samtliga gårdar.

Kvarter 15

Kvarter 14
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Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer.

Risk

Risker bör identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys för nyexploatering

inom 150 meter från järnvägen. Då planområdet ligger cirka 300 meter från

Stambanan och Marieholmsbanan har bedömningen gjorts att ingen riskutredning

krävs.

SOCIALA KONSEKVENSER

God bebyggd miljö

Ett genomförande av planförslaget innebär att en centralt belägen plats, som idag

tillhandahåller storhandel och parkering blir bebyggd med kvartersstad som

innehåller både bostäder och verksamheter. Eslövs centrum utvidgas med en ny

årsring och kommunen får ett tillskott av ca 260 bostäder samt verksamheter i ett

stationsnära läge. Föreslagen bebyggelse ska ha en tydlig kontakt och relation till

omgivande gator och stråk samt verksamheter i strategiska lägen.

Kvarter 15, södra delen

Kvarter 14, norra delen

Kvarter 15, norra delen

Kvarter 14, södra delen
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Rekreativ miljö

Inom planområdet finns idag möjlighet till rekreation inomhus i form av gym och

padelbanor. Ambitionen med planförslaget är att funktionerna ska kunna rymmas

inom planområdet även efter om- och nybyggnationer. Genom att tillföra

bostadsgårdar med växtlighet och lek- och umgängesplatser ökar områdets

rekreativa värden utomhus.

Befolkning och service

Detaljplanen möjliggör för att tillföra området ca 260 nya bostäder samt möjlighet

till centrumverksamhet och service. På så sätt stärks Eslövs innerstad till följd av

en ökad befolkning och en bebyggelsestruktur som ger sammanhängande urbana

stråk. Besöksunderlaget för befintlig handel stärks av fler invånare.

I dagsläget är förskoleplatserna i Eslöv i balans med efterfrågan och det finns viss

brist på platser i grundskolan. Kommunen planerar att bygga ut Norrevångsskolan

för att hantera bristen och kommande elevökning i närområdet.

Förskoleverksamheten i Eslövs planeras få ökad kapacitet för att möta ett ökat

behov till följd av fler boende med barn i området. Kommunen bedömer att

tillkommande behov med anledning av planförslaget ryms inom planeringen för

skolor och förskolor.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga,

däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling och planförslaget har

studerats med ett barnperspektiv.

Planförslaget innebär tätt bebyggda stadskvarter och solljusstudierna visar att flera

gårdar blir skuggiga. För att säkerställa bostadsgårdar med vistelsekvaliteter finns

planbestämmelser som reglerar utformningen av gårdarna. De reglerar att

bostadsgårdar ska finnas, att det blir grönska och träd på gårdarna och att lekplats

ska finnas på varje gård. Kvartersgränderna ger bilfria lekmiljöer i närmiljön.

Planförslaget innehåller även takterrasser på alla byggnader som kompletterar

gårdsmiljöerna och ger värdefulla utemiljöer med sol och utsikt för de boende.

Planförslaget möjliggör för fler boende och därmed fler barn i området. Detta ger

ett ökat behov av lekplatser och grönområden i närområdet då friytor, gårds- och

lekmiljöer för barn är begränsade inom planförslaget. Inom 250 meter finns en

grönyta och två lekplatser.

Tillgänglighet

Vid framtagning av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader)
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och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses prövas i samband med

byggnads- och markprojekteringen vid kommande bygglovsprövning.

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

Säkerhet och trygghet

Planförslaget syftar till att skapa ny stadsbebyggelse, förbättra infrastrukturen i

anslutning till gång- och cykelbanor samt stärka omgivande stråk med tydliga

entréer och lokaler för verksamheter i bottenvåningar. Planförslaget möjliggör även

för fler boende i området och därmed en större dygnet-runt befolkning, vilket ger

förutsättningar för en ökad upplevd trygghet i området.
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GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för Stenbocken 14 och

15 vinner laga kraft upphävs i dag gällande plan.

Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före

genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande

detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).

Huvudmannaskap

Eslövs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.

Tillståndsprövning och dispenser

Inom planområdet finns ett antal biotopskyddade träd. Träden omfattas av

biotopskydd avseende allé och ligger i förgårdsmark längs med Repslagaregatan.

Då genomförande kräver fällning av träden har fastighetsägarna ansökt om dispens

för fällning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av

alléträden med följande villkor:

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan.

Tidplan

Tidplanen är att detaljplanen är beräknad att kunna antas av kommunfullmäktige

under det fjärde kvartalet 2021.

Planområdet kommer att byggas ut i två etapper. Den första etappen innebär en

nybyggnation av två stadskvarter (Stenbocken 15), då ligger handelsområdet

(Stenbocken 14) kvar. I en andra etapp bebyggs även Stenbocken 14 med två

kvarter. Det beräknas dock dröja ca 10 år, då de nuvarande hyresgästernas kontrakt

löper ut.
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Ansvarsfördelning

Eslövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Allmän plats som

ansluter till och är en förutsättning för privata intressen bekostas av exploatören.

Utbyggnad inom kvartersmark bekostas och utförs av respektive

fastighetsägare/exploatör. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga

tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas.

Inom detaljplaneområdet finns en dagvattenledning som kommer att behöva flyttas.

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar flytt.

TEKNISKA FRÅGOR

Brandvattenförsörjning bedöms som god då det finns brandposter i

tillfredsställande omfattning i gatunätet runt fastigheten.

Området ligger inom normal insatstid (10 min).

Tillträde för räddningstjänstens fordon har utretts i samråd med räddningstjänsten

under planens granskningsskede.

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband

med bygglovsansökan.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras

ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherrarna

bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens

framtagande och genomförande.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan

detaljplanen antas. Kostnader för de allmänna anläggningarna, erforderlig

fastighetsbildning etcetera som behövs för planens genomförande regleras i

exploateringsavtalet.

Även flytt av dagvattenledning bör regleras i exploateringsavtalet. Här regleras att

projektering, materialval och utförande ska granskas och godkännas av VA SYD.

Efter utförs ledningsomläggning ska en övertagningsbesiktning genomföras, då VA

SYD tar över ledningen. Vid övertagning ska filmning, eventuellt

provningsprotokoll och relationshandlingar överlämnas till VA SYD.
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Andra avtal

Innan nätstation och nya matarkablar uppförs i området ska servitutsavtal för dessa

tecknas med markägarna och Kraftringen. I servitutet kan det även behöva regleras

rätten till tillfart till E-området.

Även vad det gäller eventuell fiberdragning inom de allmänna utrymmena på

kvartersmarken önskar Kraftringen teckna servitutsavtal innan ledningarna anläggs.

Exploatering

Följande kostnader kan delvis komma att belasta kommunen:

Utbyggnad av allmän plats torg och gångbana

Utbyggnad av fördröjning av skyfall

Drift av allmän plats torg och gångbana

Fördelning av kostnaderna kommer fastställas i exploateringsavtalet.

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms enligt reglerna i

expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER

Fastighetsbildningsåtgärder

Markområden som läggs ut som allmän plats (torg och gångväg) ska överföras till

kommunalägd intilliggande fastighet. Kvartersmark ska avstyckas eller justeras

genom fastighetsreglering till lämpliga fastigheter. Avstyckning och

fastighetsreglering prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen

(1970:988). Om mer än två fastigheter ska finnas inom kvartersmarken krävs dock

nybildande av fastighet.

Avstyckning

Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra egna fastigheter.

Fastighetsreglering

Fastighetsregleringar, marköverföringar, som ska utföras för ett genomförande av

detaljplanen redovisas i karta nedan.
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Kartan visar vilka delar
(markerade i gult) av
fastigheterna Stenbocken 14
och 15 som övergår i

kommunal ägo.

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan är planlagd som allmän plats

utan att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är

skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14

kap. 14 § PBL).

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning ska bildas för kvartersmark märkt C2 i plankartan. Den

är tänkt som ett gemensamt kvarterstorg. Området kommer även att hantera

fördröjning av dagvatten och skyfall. Detta prövas i lantmäteriförrättning enlighet

anläggningslagen (1973:1149).

Ledningsåtgärder

Vid behov ansöker tekniska verken om och bekostar erforderliga

ledningsrätter/servitut för de allmänna ledningarna fram till gränsen för respektive

fastighet.

Flytt av dagvattenledning som krävs för att möjliggöra exploateringen bekostas av

exploatör/fastighetsägare.

Ansökan om fastighetsbildning

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka

om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller

upplåtelse av ledningsrätt.

Servitut

Avtalsnyttjanderätt för gångväg finns inom planområdet.
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 Gult markerar mark som är allmän plats i detaljplan och som ska överlåtas från Exploatören till Kommunen 
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Kontaktperson  
Miljöavdelningen
Anna-Karin Olsson
010-224 16 30 (gruppnummer)
skane@lansstyrelsen.se

Scanbygg i Eslöv AB 
Box 243 
201 22 Malmö 
william@scanbygg.info 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av sju 
alléträd på fastigheten Stenbocken 15 i Eslövs kommun 
(SWEREF 99 TM N/E: (6189735/393495) 

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen lämnar dispens för avverkning av sju alléträd i enlighet med ansökan 
och i övrigt lämnade uppgifter. 

Följande villkor gäller för beslutet: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.

3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan och i övrigt 
lämnade uppgifter.

Länsstyrelsens bedömning

Alléer utgör livsmiljöer och reträttplatser för många växt- och djurarter i landskapet 
och särskilt i alléer med äldre träd kan sällsynta och hotade växt- och djurarter 
förekomma.

De aktuella alléträden utgörs av relativt unga naverlönnar med en stamdiameter på 
mellan 20 och 30 cm. Några av träden är i ganska dåligt skick, med torra toppar och 
glesa kronor. Strukturer av särskilt intresse för biologisk mångfald som till exempel 
stamhåligheter saknas och träden bedöms endast ha allmänna naturvärden samt vissa 
värden när det gäller reglering av lokalklimat och dagvatten (ekosystemtjänster).

Som skäl för avverkning har bland annat angetts behov av förändrade marknivåer i 
syfte att skapa fungerande avvattning samt behov av schaktning intill träden i 
samband med att en ny detaljplan ska förverkligas. Detaljplanen innebär att en 
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parkeringsplats samt ett äldre varuhus kan omvandlas till fyra bostadskvarter med 
cirka 290 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Länsstyrelsens bedömning är att den 
planerade omvandlingen till bostäder utgör ett angeläget allmänt intresse. 

En anpassning av utbyggnaden, i syfte att spara allén, skulle innebära att en 
betydande del av markområdet inte kan utnyttjas för bostäder, vilket med tanke på 
läget och behovet av bostäder, i relation till alléträdens begränsade värden, inte 
framstår som rimlig. Länsstyrelsen anser därför att det finns särskilda skäl att medge 
dispens.

Åtgärden bedöms inte strida mot biotopskyddets syften, då det finns andra 
trädmiljöer i närområdet och då de aktuella alléträden inte hyser några kända hotade 
djur- och växtarter eller på annat sätt har några naturvärden som gör dem särskilt 
skyddsvärda.

Vid en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att dispens från biotopskydds-
bestämmelserna kan lämnas för åtgärderna. 

Länsstyrelsen anser vidare att de kompensationsåtgärder som angetts i komplettering 
till ansökan är tillräckliga för att kompensera skadan av åtgärden.

Redogörelse för ärendet 

Ni har ansökt om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av sju 
alléträd på fastigheten Stenbocken 15 i Eslövs kommun. Allén består av naverlönn 
och träden är enligt en inventering genomförd av kommunen av varierad kondition.

Allén står i norra delen av fastigheten, längs Repslagargatan. Bakgrunden till att 
träden behöver avverkas är att markområdet, som idag utgörs av en asfalterad 
parkering ska omvandlas och förtätas, med plats för bostäder, handel och 
verksamheter. En ny detaljplan, för hela det kvarter av vilken den aktuella 
fastigheten utgör en del, befinner sig i samrådsskedet. Hela detaljplanen innebär 
bland annat ett tillskott av omkring 290 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Ett 
syfte med planen är också att delvis återskapa en äldre kvartersstruktur och 
bebyggelselinjer i enlighet med en äldre stadsplan från 1913.

Skälen till att träden behöver avverkas är bland annat att marknivån i den aktuella 
delen av planområdet ska höjas med en halvmeter för att undvika risk för 
översvämning och få vattnet att rinna mot infiltrationsdammar och 
dagvattenkanaler. Ett annat skäl är att marken kring träden kommer att behöva 
grävas upp för att komma åt de vatten- och elledningar till vilken den nya 
bebyggelsen ska anslutas. Bedömningen är att detta är svårt att åstadkomma utan att 
skada rotsystemen på träden.
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Som kompensation för de avverkade träden har ni bland annat angett:
- att träden längs Repslagargatan ska ersättas 1:1 med smala högväxande träd på den 
gröna förgårdsmarken, 
- att cykelvägen mellan Repslagaregatan och Västergatan ska planteras med nya 
lövträd i den gröna remsan mellan fastighetsgräns och cykelväg, samt att
- att de upphöjda innergårdarna ska innehålla minst fyra lövträd per 1000m2 

gårdsyta. 

Länsstyrelsen besökte platsen den 22 september 2020.

Lagstiftning

Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) är generellt skyddade med stöd 
av 7 kap 11 § miljöbalken. De generellt skyddade biotoperna finns preciserade i 
bilaga 1 till 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Enligt bilagan utgör alléer en sådan biotop. Inom sådana biotoper får inga 
verksamheter eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Avverkning av 
alléträd är ett exempel på en sådan åtgärd. Om det finns särskilda skäl får 
länsstyrelsen i det enskilda fallet lämna dispens från förbudet.  

Dispens får enligt 7 kap 26 § miljöbalken endast ges om det är förenligt med 
förbudets syfte.

Vid prövning av en ansökan om dispens eller tillstånd enligt 7 kap miljöbalken ska 
Länsstyrelsen göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 7 kap 
25 § miljöbalken. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får 
därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 § miljöbalken tidsbegränsas och förenas 
med villkor. Dispensen får även enligt 16 kap 9 § 3 punkten miljöbalken förenas 
med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det 
intrång som åtgärden medför i biotopen. 

Beslutet kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se nedan.
 
Beslutet befriar dig inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller i annan 
lagstiftning.
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Detta beslut har fattats av naturvårdshandläggare Amelie Åkesson. Föredragande i 
ärendet har varit naturvårdshandläggare Anna-Karin Olsson. 

Amelie Åkesson
Anna-Karin Olsson                        

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor: 
Ansökningshandlingar

Kopia till: 
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Eslövs kommun: kommunen@eslov.se
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Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. 
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:
 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av 
detta. Lämna också er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet bifoga 
en fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-
post-adress.

Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224 
10 00.
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Komplettering avseende ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelser på fastigheten:

Stenbocken 15 i Eslöv
2020-10-02
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SITUATIONSPLAN 1:1000 (efter nybyggnation). Befintliga träd längs Repslagaregatan ersätts med likvärdiga i samma antal. 
Nyplantering av träd längs Västerlånggatan (5st.). Nyplantering av träd längs cykelvägen i väster. Ny gröna innergårdar med 
riklig växtlighet. Gröna tak för fördröjning av dagvatten. Öppna dagvattenkanaler och infiltrationsdammar med växtlighet.

Komplettering ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelser

Syfte med detaljplan
Kvarteret. Stenbocken, beläget i kollektivtrafiknära läge i centrala Eslöv, är idag en parkeringsplats som 
används för detaljandel. Sedan början på 2019 pågår en detaljplaneprocess med syftet att åstadkomma en 
förtätning med bostäder, handel och verksamheter. Planen vill tillföra ca 33000 m² BTA, fördelat på ca 290 
nya bostäder och ca 4000m² handel i bottenvåningen. Bebyggelsen är fördelad på fyra kvarter med varsin 
privat grön innergård, men kommer också få en ny gränd med så kallade “miniparker” med grönska, öppen 
dagvattenhantering och mötesplatser för boende och besökare. 

Planområdet omfattas av “Riksintresset för kulturmiljö Järnvägsstaden” och syftar till att delvis återskapa 
den kvartersstruktur och bebyggelselinjer med ursprung i Erik Bülow-Hübes stadsplan från 1913. Planen 
har utformats i dialog med kommunen och är sedan Juli 2020 ute på samråd.

Området är idag i huvudsak asfalterad, men har i kanten mot Repslagaregatan en trädrad av Naverlönn, av 
“varierad kondition” (enligt kommunens egen inventering), som står i en ca 2-2,5m bred plantering som 
buffert mellan parkeringen och gatan. Trädraden omfattas av biotopskydd i egenskap av allé med mer än 
fem träd, men en noggrannare inventering av trädens kvalitet än den befintliga från Eslövs kommun har i 
dagsläget inte gjort.
 

För att planen ska kunna förverkligas måste trädraden längs Repslagaregatan fällas och ersättas av nya.
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Orsak till ansökan av dispens 

1. Dagvattenhantering. 
Delar av allén ligger i en grop som vid skyfall fylls med vatten och orsakar översvämning (se bild 1 från 
Eslöv kommuns skyfallskartering). Planen syftar till att ta bort risken för översvämning genom att höja 
marknivån och få bort eventuella ansamlingar av vatten. Marken modelleras så att vi får naturliga fall 
mot infiltrationsdammar och dagvattenkanaler.  Marknivån måste därför höjas ca 50cm och allén med 
naverlönnar ligger idag på det område som markerats som problematiskt. Träden måste därmed fällas och 
ersättas med nya som ligger i samma höjd som den nya marknivån.

2. Teknisk försörjning 
Ledningar för dag-, spill- och dricksvatten samt elförsörjning ligger idag strax norr om den skyddade 
allén. För att kunna ansluta den nya bebyggelsen till systemen för den tekniska försörjningen måste 
marken runt träden grävas upp och nya ledningar och anslutningar grävas ner. Bedömningen är att det är 
svårt att åstadkomma detta utan att påverka rotsystemet på träden med risk för skada som följd (se bild 
2). De befintliga träden måste av denna anledning fällas och ersättas med nya så fort schaktningsarbeten 
är utförda. Detta omfattar även träden i det nordvästra hörnet av fastigheten (ett askträd och två 
naverlönnar) som ligger kritiskt nära anslutningspunkten till elnätet.

Bild 1. Skyfallskartering från Eslövs kommun. Översvämningsområde markerat i blått och orange.

Bild 2. Grundkarta med befintligt ledningsnät och befintliga träd.
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3. Schaktning för underjordiskt garage
Planförslaget innebär en förtätning av befintlig stadsstruktur med respekt för de befintliga natur och 
kulturvärdena. Målet är att Eslöv kan utvecklas mot en tätare och bättre stadsmiljö som i slutändan 
medför att även natur- och jordbruksmark kan sparas. 
För att åstadkomma denna förtätning, men samtidigt uppfylla parkeringsnormen, bygger förslaget på att 
de gemensamma parkeringsanläggningarna grävs ner under mark. Den nya bebyggelselinjen mot gatan 
har valts av kulturmiljöskäl för att återskapa den struktur som återfinns i Erik Bülow-Hübes stadsplan från 
1913. Bedömningen är, att det är omöjligt att åstadkomma dessa två mål om förtätning och kulturmiljö, om 
de befintliga träden ska sparas. Kraven på skyddsavstånd vid schaktning medför i så fall att bebyggelsen 
endast kan ske i mitten på fastigheten alternativt byta till en markparkeringslösning. Träden måste därför 
tillfälligt tas bort för att efter nybyggnationsskedet ersättas med nya likvärdiga.

Bild 3. Sektion från Repslagaregatan till Västergatan genom kvarter 1 och 2. Halv nedsänkt parkeringsgarage.

Bild 4. Sektion från Repslagaregatan till Västergatan genom kvarter 3 och 4. Parkeringsgarage under mark.

Bild 5. Schematisk skiss över parkeringslösning under mark.
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4. Ljus och skuggförhållanden.
Befintlig trädrad står idag fritt och är solbelysta större delen av dagen. Den nya bebyggelsen kommer 
att ändra solförhållandena så att de kommer att stå i skugga större delen av dagen. Påverkan på 
ljusförhållandena vid nybyggnation anses så pass stor ,att det är risk att trädens hälsa påverkas och att de 
kommer att utgöra en framtida risk. Träden ska därför ersättas av högväxande, skugg- och torktåliga träd 
som är mer anpassade för läget.

KOMPENSATIONSÅTGÄRDER

Planförslaget innebär en förtätning av befintlig stadsstruktur men med målet att även öka och förtäta 
grönstrukturen. En tidigare asfalterad parkeringsplats ersätts med en tät och grön stadsbebyggelse 
med största hänsyn till naturvärden, dagvatten och grönska. Hårdgjorda ytor ska förhindras i så stor 
utsträckning som möjligt för att möjliggöra infiltration av regnvatten. Upphöjda terrassbjälklag ska 
dimensioneras för att innehålla rikligt med grönska och gröna tak ser till att binda regnvatten samt ser till 
att bidra till renad luft och biologisk mångfald för insekter. 
I östvästlig sträckning tillkommer en “grön gränd” som, förutom att fylla en social funktion, även används 
för dagvatteninfiltration och fördröjningsmagasin. Upphöjda regnbäddar skapar förutsättningar för 
riklig grönska och en serie ”miniparker” längs den gröna gränden är ett kvalitativt inslag i stads- och 
boendemiljön samt skapar grogrund för träd och växter som binder koldioxid samt hjälper till att rena 
luften. De träd som fälls för att bygga kvarteren ska ersättas med nya träd som är bättre lämpade för 
platsen och de nya förutsättningarna. Det ska finnas fler träd på platsen när förslaget är färdigbyggt än 
vad som försvinner under byggskedet. 

Åtaganden:
1. Allén mot Repslagaregatan ska ersättas med smala högväxande på den gröna förgårdsmarken, men 
anpassas till de nya entréerna och ledningsdragningarna. Träden ersätts där med kvoten 1:1, dvs ett nytt 
träd för varje fällt träd.
2. De upphöjda innergårdarna ska innehålla minst fyra lövträd per 1000m2 gårdsyta med en blandning av 
olika trädsorter, samt dimensioneras för buskar, och annan grönska.
3. De så kallade regnbäddarna som används för infiltration och fördröjning av regnvatten ska innehåller 
möjligheter för plantering av vattentåliga växter.
4. Dagvattendammar och kanaler ska innehålla inslag av grönska.
5. Gröna tak på huskropparna ( minst 50% av ytan) ska fördröja regnvatten, binda koldioxid samt skapa 
god livsmiljö för fåglar och insekter.
6. Ytterligare kompensation av träd. Cykelvägen mellan Resplagaregatan och Västergatan ska planteras 
med nya lövträd i den gröna remsan mellan fastighetsgräns och cykelväg (se situationsplan). Längs 
Västerlånggatan planteras ytterligare träd i allé (5st). Serien av miniparker i den öst-västliga gränden ska 
även planteras med minst ett träd per park.

Genom att i slutändan återplantera allén, samt kombinera detta med ovan nämnda kompensationsåtgärder, 
anses syftet med biotopskyddet vara uppfyllt - nämligen skapa god livsmiljö för djur, fåglar och växter.
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Sammanfattning 

 
Kvarteret Stenbocken i Eslöv är i dagsläget en till största del hårdgjord yta som 

innefattar en Coop Extra-affär med tillhörande parkering. Kvarteret ska byggas om för 

att istället innefatta nytt bostadsområde, underjordiska garage och kvartersmark. En 

dagvattenutredning har gjorts för att bedöma förutsättningarna för hantering och 

fördröjning av dagvatten inom planområdet. 

Planområdet är i dagsläget mycket flackt och dess närområde kan anses relativt ofta 

drabbas av översvämningar. Anpassad höjdsättning av nytt kvarter är därför av stor 

relevans för att undvika att dagvatten ansamlas på olämpliga ställen, t.ex. i de 

underjordiska garagen. Det högsta tillåtna värde som anges för utflöde av dagvatten 

från planområde till befintligt dagvattensystem som finns är mycket högt. VA-

huvudman VA Syd önskar att man fördröjer dagvattenflöden så mycket som möjligt, 

vilket också föreskrivs i Eslövs kommuns översiktsplan. Dagvattenutredningen har 

visat på att flöde kan fördröjas ner till en femtedel av högsta tillåtna flöde. 

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas att 

genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt. Med detta menas 

t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och markbetäckning i form av 

plattor eller sten hellre än asfalt och betong. 

För fördröjning av dagvatten rekommenderas att detta görs i underjordiskt magasin i 

den gångfartsgata som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. Erforderliga 

200 m3 dagvatten kan fördröjas i exempelvis ett rörmagasin eller i dagvattenkassetter 

och möjlighet finns att det under vägen hit renas i regnbäddar. 

Även skyfall måste kunna fördröjas inom planområdet. I dagsläget finns en lågpunkt i 

planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer cirka 175 m3 vatten men när 

denna lågpunkt byggs bort måste volymen kompenseras på annan plats. Då det inom 

planområdet kommer att vara ont om plats och dessutom mycket konstruktioner på 

bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som möjligt utförs som nedsänkta 

ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra fördröjning. Även parkeringsplatser 

utmed gångfartsgatan genom planområdet bör utformas något nedsänkt för att ge 

möjlighet till extra fördröjning av dagvatten vid skyfall. 
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1 Inledning 

Sweco har den 2020-03-13 fått i uppdrag av Scanbygg att ta fram en dagvattenutredning 

för arbete med detaljplan för kvarteret Stenbocken i Eslöv. En revidering av rapporten har 

gjorts efter att geoteknisk undersökning är genomförd och dokumenterad. 

 

1.1 Uppdrag och syfte 

Uppdragets omfattning utgörs av: 

 Insamling av data samt bearbetning och genomgång av denna. 

 Upprättande av höjdmodell i GIS för framtagande av avrinningsområden samt 

modellering av naturliga avrinningsvägar vid ytlig avrinning. 

 Översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden för vidare bedömning av infiltration 

med hjälp av SGU:s kartvisare. 

 Beräkning av dagvattenflöden och uppskattning av volymer vid olika regn, före och 

efter exploatering. Med ledning av P110 dimensioneras erforderliga 

fördröjningsvolymer. 

 Redovisning av eventuellt fördröjningsbehov efter exploatering tillsammans med 

åtgärdsförslag och förslag på placering av fördröjningsåtgärder. 

 Framtagande av PM/rapport. 

 

1.2 Organisation 

Beställare  Scanbygg 

Uppdragsledare Richard Andersson 

Handläggare  Nathalie Roos 

Kvalitetsgranskare  Erik Magnusson  
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2 Riktlinjer för planering av dagvatten 

I arbetet med dagvattenutredningen för den aktuella detaljplanen har ett antal dokument 

varit ledande vid bedömningar av dagvattensituationen och för de förslag på åtgärder 

som anges i denna utredning. De underlagsmaterial som sätter ramarna för de 

principförslag som tas fram i denna dagvattenutredning utgörs bland annat av dokument 

framtagna av kommun och VA-huvudman. Även de miljökvalitetsnormer som 

vattenmyndigheten tagit fram (presenterade i avsnitt 0) sätter ramar för vilka förslag på 

åtgärder som är lämpliga för omhändertagande av det aktuella planområdets dagvatten. 

2.1 Ledande dokument 

En dagvattenstrategi för Eslövs kommun finns i dagsläget ej ännu utan är under 

framtagande, därför används istället underlag från Lunds och Malmös kommuner vilka 

har samma VA-huvudman, VA-Syd. Nedan angivna dokument innehåller mål och riktlinjer 

för hantering av dagvatten: 

 Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 2018-05-28 (Eslövs 

Kommun 2018). 

I översiktsplanen står beskrivet att det ska planeras för öppna dagvattenlösningar 

och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur ska planeras för att möjliggöra 

avrinning och fördröjning av dagvatten och det förespråkas att dagvatten ska 

renas så nära källan som möjligt för att undvika belastning på recipient. 

Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och åtgärdsplan för skyfall och 

dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster om det aktuella 

planområdet (markerat med orange pil) fyller viktiga funktioner som rinnvägar och 

för fördröjande åtgärder, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Strategi- och åtgärdsplan för skyfall och dagvatten hämtad ur Eslövs 
kommuns översiktsplan (Eslövs Kommun 2018). 
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 Dagvattenstrategi för Malmö (Malmö Stad 2008). 

Utmärkande i Malmö Stads dagvattenstrategi är ett stycke som beskriver 

hanteringen av förorenat dagvatten. Rening ska ske innan infiltration av förorenat 

vatten och mycket förorenade ytor ska renas med avskiljare innan infiltration.  

 Dagvattenplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22 

(Lunds Kommun, VA-Syd 2018). 

Dagvattenplanen för Lunds kommun är något mer detaljerad än 

dagvattenstrategin för Malmö Stad. Bland annat står beskrivet att 

dagvattenplanen ska bidra till att hydrologisk och ekologisk status hos recipient 

förbättras, att hållbara lösningar ska väljas som möjliggör för expansion samt att 

Vattendirektivets krav ska uppnås och att dagvatten ska vara en naturlig del av 

stadsmiljön. De viktigaste effekterna som dagvattenåtgärder ska uppnå är: 

Minskad föroreningsbelastning 

Minskad flödesbelastning 

Dämpning och utjämning av flöden och buffrande förmåga i 

dagvattensystem 

Minskade risker för översvämning av befintlig och planerad bebyggelse. 

 

En övergripande andel riktlinjer är gemensamma för både Lunds och Malmös kommun 

och eftersom samtliga kommuner har samma VA-huvudman så förutsätts att liknande 

riktlinjer kommer att presenteras i den dagvattenstrategi som planeras för Eslövs 

kommun: 

- Utformning av dagvattensystem ska ske så att skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn undviks. 

- Föroreningar i dagvatten ska avskiljas under vattnets väg till recipient, helst så 

nära källan som möjligt, och tillförsel av föroreningar till dagvattensystemet 

ska så långt som möjligt begränsas. 

- Dagvatten ska ses som en positiv resurs. 

- Dagvattensituationen ska hanteras hållbart genom att långsiktigt hållbara 

system skapas. Förutsättningar för detta ska ges redan i planarbetet. 

- Öppen hantering av dagvatten förespråkas. 
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2.2 Förslag till riktvärden för dagvatten 

En klassificering av dagvatten och reningsbehov, samt förslag på typ av rening, 

presenteras i Malmö Stads dagvattenstrategi och återges i Figur 2-2 nedan. 

 

Figur 2-2. Dagvattenklassificering hämtad ur Malmö Stads dagvattenstrategi (Malmö Stad 2008). 

2.3 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 

exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och 

bebyggelse (Svenskt Vatten 2016). Huvudbudskapen i P110 är övergripande krav och 

förutsättningar för samhällens avvattning, dimensionering och utformning av nya 

dagvattenledningar, dimensionering och utformning av nya spillvattenledningar, och hur 

vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte att ta hänsyn till 

framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten ska ökas 

med 25 % i beräkningar då utredning av dagvattenfrågan sker. Ledningssystemen ska 

även, som ett minimikrav, dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 

år vid fylld ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån för tät bostadsbebyggelse. Då nya 

dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 

byggnader inte översvämmas då kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 

Därmed är det viktigt att ta hänsyn till hur byggnader höjdsätts så att ytligt rinnande 

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. 
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3 Områdesbeskrivning 

Aktuellt planområde kvarteret Stenbocken ligger i centrala Eslöv, se Figur 3-1 nedan. 

 

Figur 3-1. Aktuellt planområdes placering i Eslöv (Google Maps 2020-03-18). 

3.1 Befintligt område 

I Eslövs kommuns fördjupade översiktsplan är aktuellt planområde angivet som 

stadsbebyggelse och många huvudstråk för bil-, kollektiv- samt gång- och cykeltrafik går 

längs med kvartersgränsen. I dagsläget består planområdet av en Coop Extra-affär med 

tillhörande parkering, se Figur 3-2. 

Befintligt område är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda 

ytor med vissa inslag av grönytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt 

skiljer endast 2,12 meter. 

 

Figur 3-2. Befintligt område innefattande en Coop Extra-affär med parkering. 
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3.2 Efter exploatering 

Efter exploatering är planområdet tänkt att användas för flerbostadshus, eventuellt med 

inslag av handelskvarter. Ombyggnad ska göras i två etapper där etapp 1 innebär 

anläggning av en genomfartsväg mellan södra och norra delen av området samt 

ombyggnad av parkeringsplats i västra delen till flerbostadshus. Etapp 2 innebär 

ombyggnad av östra delen av planområdet till flerbostadshus (och eventuellt 

handelskvarter) samt en minskning av genomgående vägs bredd, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Övergripande indelning av kvarteret och de två etapperna i vilka ombyggnad ska utföras 
(Martin Martinsson Architecture 2020-02-13). 

De nya kvarteren kommer att innefatta många grönområden i form av gröna tak och 

innergårdar, majoriteten av innergårdar kommer dock att anläggas på bjälklag över 

underjordiska garage och detta begränsar därmed möjligheten till infiltration av dagvatten 

genom mark. Med en sådan situation blir hanteringen av dagvatten än viktigare och det 

måste säkerställas att dagvatten kan ledas och tas om hand där det inte riskerar att 

orsaka skada för allmänheten eller på konstruktioner. 

Figur 3-4 och Figur 3-5 nedan visar hur kvartersmarken är tänkt att användas efter 

ombyggnation. De grönytor som inte ligger på bjälklag är endast de omgivande 

grönområden i de yttre kanterna samt de grönområden som anläggs i anslutning till 

genomgående passager. 
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Figur 3-4. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-10-
25). 

 
Figur 3-5. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-11-
27). 
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4 Förutsättningar 

4.1 Flödesvägar och lågpunkter 

Utifrån befintlig höjdsättning har en analys av flödesvägar och lågpunkter utförts. Vatten 

som rinner in i området och blir ståendes vid kraftiga regn kommer huvudsakligen 

söderifrån från ett relativt stort avrinningsområde, cirka 6 ha (Figur 4-2). Ur Figur 4-1 kan 

utläsas att maximalt vattendjup som kan komma att uppstå inom området i nuläget ligger 

på mellan 1,0 och 1,5 meter men att den översvämmade ytan övergripande har ett 

vattendjup på 0,4 - 1,0 meter. 

 

Figur 4-1. Lågpunkter i området där vattendjup vid kraftiga regn överstiger 0,2 m. 

Jämförelse av Figur 4-2 och Figur 4-1 tyder på att lämplig, ny höjdsättning av 
planområdets nordöstra hörn kan förhindra att vatten blir stående här och att dagvatten 
istället kan rinna längs väg som det är tänkt enligt översiktsplanen (Figur 2-1). Alternativt 
kan den nordöstra hörnan utnyttjas till öppen dagvattenlösning. 
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Figur 4-2. Naturliga flödesvägar vid ytlig avrinning. 
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4.2 Befintligt VA-ledningsnät och anslutningspunkter 

Befintligt ledningsnät för VA visas i Figur 4-3 nedan. Två servisledningar för dagvatten 

finns till planområdet, en ungefär i mitten av områdets norra gräns och en strax öster om 

mitten av områdets södra gräns. Den norra servisledningens läge under befintlig mark är 

cirka 3 meter medan den södra servisledningens läge under befintlig mark är cirka 2 

meter. 

Enligt angivelse från VA-huvudman, VA Syd, ska befintligt dagvattensystem vara 

dimensionerat för ett 2-årsregn. Till följd av förtätning av staden med en större andel 

hårdgjorda ytor så stämmer inte detta överens med systemets verkliga kapacitet i 

dagsläget vilken är odefinierad men betydligt mindre. 

 

Figur 4-3. Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd). 
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4.3 Övriga ledningar 

Övriga ledningar som kan komma att påverka arbetet vid ombyggnation av planområdet 

visas i Figur 4-4 nedan. Bland annat Kraftringen och Skanova har ledningar innanför 

fastighetsgräns. 

 

Figur 4-4. Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av 

planområde. 

4.4 Översvämningsrisker 

Efter kontakt med VA-huvudman VA Syd kan konstateras att för centrumområdet (främst 

runt Kanalgatan som ligger parallellt med Västerlånggatan) rapporterades att flera 

fastigheter upplevde problem vid skyfallen i augusti 2017. Underlag från VA Syd visar 

dock att under de senaste 20 åren har fastigheten mitt emot Stenbocken, på 

Repslagaregatan, endast upplevt totalt två registrerade källaröversvämningar medan det 

för Stenbocken inte finns registrerat någon information om problem vid skyfall. I och med 

att ombyggnaden av fastigheten medför byggnation av underjordiskt garage, samt till följd 

av fastighetens placering intill två utsedda huvudstråk för ytlig avrinning vid skyfall, så 

görs antagandet att fastigheten efter ombyggnation kommer att löpa större risk för 

översvämningsproblem vid skyfall. Åtgärder bör vidtas för att skydda underjordiskt garage 

och förhindra översvämning vid skyfall. 
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4.5 Grundvatten och geologi  

Ur Figur 4-5 kan utläsas att marken i hela planområdet och dess närområde består av 

fyllnadsmassor. Den geotekniska undersökning som gjorts (Sweco 2020) visar att 

fyllnadsmassorna i de övre jordlagren utgörs av till största del grusig sand med 

varierande innehåll av tegel, humus och i östra delen även trä och flis. Mäktigheterna 

varierar mellan 0,5 till 2 meter med störst fyllnadsmäktigheter i den södra och den östra 

delen av fastigheten. 

Fyllningsmassorna vilar på naturligt lagrad friktionsjord av sandmorän eller sand, vilka har 

goda dränerande egenskaper och möjliggör för infiltration inom planområdet. Lermorän, 

som har sämre infiltrationsförmåga, har påträffats på djupet men antas inte försämra 

infiltrationsmöjligheterna genom genomsläpplig beläggning på ytan vid nybyggnation. 

 
Figur 4-5. Jordarter inom planområdet (SGU 2020). 

Planområdet innefattas av avrinningsområdet till grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge. 

Då området övergripande är väldigt flackt så antyder variationen i jorddjup att 

grundvattenströmningen har en sydvästlig riktning, detta är dock endast ett antagande 

och ytterligare geohydrologiska utredningar bör genomföras för att säkerställa detta. 

Den geotekniska undersökningen påträffade fri vattenyta i provtagningshålen på nivåer 

cirka 2,5 – 2,6 m under markytan vid mättillfällena. Nivåerna kan förväntas ligga mellan 

2,0 – 2,5 m under marknivå vilket måste tas i beaktande vid planering av eventuella 

underjordiska magasin för flödesutjämning. 
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4.6 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta ligger planområdet inom avrinningsområdet 

för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464), dock avleds vatten inom 

denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket vidare till Krondammen för att 

slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa (WA65855704). Planområdet sammanfaller 

också med avrinningsområde för grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724). 

4.6.1 Saxån: Välabäcken-källa 

Vattendraget är av naturlig härkomst och sträcker sig cirka 34 km. Dess ekologiska status 

är graderad som måttlig med MKN att status till 2027 ska uppnå ”god ekologisk status” 

medan dess kemiska status uppnår ”ej god” med MKN att uppnå god status med 

undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver (VISS 2020a). 

Framförallt är det förekomsten av näringsämnen i vattnet samt dess hydromorfologiska 

egenskaper som bidrar till dess måttliga ekologiska status medan kemisk status främst 

beror på bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Bland annat 

urban markanvändning pekas ut som en diffus källa för förorening men det bedöms att 

aktuellt planområde inte kommer att ha någon större inverkan på vattendragets status då 

dagvatten efter exploatering kommer att vara relativt rent samt troligtvis hinna infiltrera i 

mark innan det når recipient. 

4.6.2 Eslöv-Flyinge 

Eslöv-Flyinge grundvattenförekomst är en sedimentär bergförekomst med en bedömd 

uttagsmöjlighet på 20 000 – 60 000 l/h (VISS 2020b). Dess kvantitativa och kemiska 

status är god och miljökvalitetsnormer enligt VISS är att status ska vara fortsatt god. 

Problem med miljögifter för vattentäkten finns och riskerar att täkten ej ska uppnå god 

kemisk status 2027. Bland annat har höga halter av bekämpningsmedlet atrazindesetyl 

(idag förbjudet att använda) och höga halter av nitrat till följd av jordbruk påträffats i 

täkten. Höga halter av klorid till följd av saltning av vägar riskerar att påverka grundvattnet 

och misstanke om att täkten är påverkad av PFAS finns då tre brandövningsplatser finns 

inom tillrinningsområdet. 

Det bedöms inte att exploatering av planområdet i någon märkbar utsträckning kommer 

att bidra till försämring av grundvattentäktens status. 

4.6.3 Krondiket/Krondammen 

Enligt anvisning från Eslövs kommun kan det anses att Krondiket och Krondammen är en 

del av dagvattensystemet i Eslöv. Inga speciella riktlinjer eller krav finns för utsläpp till 

dessa recipienter.  
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5 Beräkningar 

För beräkning av de flöden som uppstår inom planområdet har den rationella metoden 

använts. Vid användning av den rationella metoden beräknas flöden utifrån 

regnintensitet, områdets storlek samt en avrinningskoefficient som varierar med typ av 

yta och som baseras på ytans infiltrationsförmåga. Formeln för den rationella metoden är 

följande: 

푞 = 푖 ∙ 휑 ∙ 퐴 

där 

qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i = regnintensitet [l/(s, ha)] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = area [ha] 

Regnintensiteten varierar med återkomsttid och regnvaraktighet och beräknas med hjälp 

av Dahlströms ekvation. För det aktuella fallet används Dahlströms ekvation gällande för 

regnvaraktigheter upp till 24 timmar: 

푖Å = 190 ∙ Å ∙
ln(푇 )

푇 ,
+ 2 

där 

iÅ = regnintensitet [l/(s, ha)] 

TR = regnvaraktighet [min] 

Å = återkomsttid [månader] 

Den dagvattenvolym som uppstår inom planområdet beräknas genom att multiplicera det 

dimensionerande flödet med regnvaraktigheten. Volymen av det dagvatten som måste 

fördröjas inom området bestäms av tillåtet utflöde från planområde. 

5.1 Dimensionerande förutsättningar 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Från VA-huvudman finns 

anvisning om att befintligt dagvattensystem är dimensionerat för flöde upp till och med ett 

2-årsregn, varför detta flöde således används som högsta tillåtna flöde från planområde. 

Dock så menar också VA-huvudman på att detta flöde i praktiken är alldeles för stort för 

ledningarna i och med förtätning av staden och önskar därför att utflödet från 

planområde, om möjligt, hålls ner. Flödet vid ett 2-årsregn beräknas utifrån planområdets 

avrinning i dagsläget, innan exploatering. 

För den intilliggande fastigheten ”Timmermannen 16” anges i detaljplanen att dagvatten 

ska fördröjas så att maximalt 20 l/(s, ha) släpps till kommunens ledningar. För jämförelse 

av olika alternativ till dagvattenlösningar kommer även detta värde även används vid 

dimensionering. 

I Svenskt Vattens publikation P110 anges att dimensionerande återkomsttid för VA-

huvudmans ansvar för trycklinje i centrum- och affärsområden uppgår till 30 år och därför 
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används denna återkomsttid vid beräkningar av flödesutjämningsvolym. För 

dimensionering av ledningar inom mindre, urbana områden anses en regnvaraktighet på 

10 minuter vara dimensionerande. 

För dagvattenberäkningar där VA Syd är huvudman används en klimatkompenserande 

faktor på 1,3 för att ta höjd för kommande klimatförändringar. 

5.2 Markanvändning 

I Tabell 5-1 visas markanvändningen för planområdet i nuläget, planerad 

markanvändning efter exploatering utifrån det underlag som presenterats av arkitekt samt 

föreslagen markanvändning för ytterligare reducering av den area som bidrar till 

ytavrinning. För att ta fram ett första så kallat ”worst case scenario” har det antagits att 

alla ytor i marknivå som enligt arkitekts förslag inte utgörs av grönytor, utgörs av asfalt 

eller betong med hög avrinningskoefficient. En del av dessa ytor har sedan enligt förslag 

från Sweco ersatts med bland annat markbetäckning i form av betongplattor eller 

gräsarmering som bidrar till att minska ytavrinning i området. 

Tabell 5-1. Markanvändning inom planområde före och efter exploatering. 

Yta 
φ Area före 

exp. [ha] 

Area efter 

exp. [ha] 

Area enl. 

förslag [ha] 

Tak 0,9 0,53 0,39 0,39 

Gröna tak* 0,4  0,24 0,24 

Asfalt 0,8 0,94 0,45 0,32 

Markbetäckning 

(plattsättning) 
0,68   0,09 

Markbetäckning på 

bjälklag 
0,68  0,12 0,12 

Grönområde 0,1 0,1 0,07 0,06 

Grönområde på 

bjälklag* 
0,4  0,31 0,31 

Gräsarmering 0,4   0,05 

Sammanvägd φ  0,79 0,66 0,61 

Total yta  1,57 1,57 1,57 

Total reducerad yta  1,24 1,03 0,96 

* För gröna tak samt grönytor på bjälklag har värde på avrinningskoefficient antagits ur Tabell 7-1 i kommande 
kapitel.  
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6 Resultat 

Resultaten är framtagna med hjälp av givna förutsättningar från föregående kapitel och 

baserar sig på det underlag som delgivits av arkitekt. 

6.1 Dagvattenflöden 

Beräkning av dimensionerande flöden vid olika återkomsttider presenteras nedan i Tabell 

6-1. Dimensionerande återkomsttid vid fylld ledning, och således dimensionerande flöde 

för ledningar inom planområde, är enligt Svenskt Vattens P110 10 år. 

Flödesutjämningsvolymen ska dimensioneras för ett 30-årsregn medan flödena för ett 

100-årsregn motsvarar de förväntade flöden som uppstår vid skyfall. 

Tabell 6-1. Dimensionerande dagvattenflöden för ett regn med olika återkomsttid. 

Återkomsttid 

[år] 

Flöde [l/s] 

Innan exp. Efter exp. Enl. förslag 

10 366,1 305,2 283,9 

30 526,6 439,0 408,4 

100 785,1 654,5 608,8 

Vid så kallat skyfall, regn med återkomsttid 100 år eller mer, förväntas inte 

dagvattensystemet kunna hantera de stora regnmängder som bildas och för flöden likt 

dessa bör speciella rinnvägar planeras där vattnet kan ta sig fram utan att riskera att 

orsaka skada på byggnader eller översvämningar på olämpliga platser. 

6.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Erforderlig fördröjningsvolym beräknas med hänsyn till regn med den dimensionerande 
återkomsttid som VA-huvudman enligt P110 är ansvarig att hantera, i detta fall 30 år. 
Fördröjningsbehovet har vidare beräknats med avseende på två olika tillåtna utflöden 
från planområde: 

 166 l/s, vilket är det flöde som uppstår vid ett 2-årsregn för befintlig yta och som 
befintligt dagvattensystem enligt VA-huvudman ska kunna hantera. 

 31,4 l/s, vilket är det flöde som tillåts om Stenbocken, liksom sin grannfastighet 
Timmermannen, har ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha). 

 
Erforderlig fördröjningsvolym bestäms som den största möjliga volym som uppstår för 
regn med olika varaktighet. Resultatet presenteras i Tabell 6-2 där det blir tydligt att ett 
mindre tillåtet utflöde från planområde kräver att en betydligt större dagvattenvolym 
måste fördröjas. Det blir också tydligt att en ökad andel genomsläppliga ytor bidrar till en 
mindre erforderlig fördröjningsvolym.  
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Tabell 6-2. Erforderlig fördröjningsvolym i m3 vid regn med återkomsttid 30 år och olika utflöde. 

Varaktighet 

[min] 

Utflöde 166 l/s Utflöde 31,4 l/s 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

5 167,7 131,5 118,9 208,0 171,8 159,2 

10 216,5 164,0 145,6 297,1 244,6 226,2 

15 226,1 163,6 141,9 347,0 284,5 262,7 

20 219,3 149,7 125,4 380,5 310,9 286,6 

25 203,4 128,2 101,9 404,9 329,7 303,4 

30 181,7 101,8 73,9 423,5 343,6 315,7 

35 155,9 72,1 42,8 438,0 354,2 324,9 

40 127,2 39,9 9,4 449,6 362,3 331,8 

45 96,3 5,8 -25,8 459,0 368,5 336,9 

50 63,5 -29,8  466,5 373,2 340,6 

55 29,2   472,5 376,6 343,2 

60 -6,3   477,3 379,1 344,8 

120 
 

  483,3 365,2 324,0 
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7 Systemlösning 

Från föregående kapitel blir det tydligt att behovet av flödesutjämning av dagvatten 

kommer att minska i och med exploatering av planområdet, det kommer dock fortfarande 

att finnas ett behov av att fördröja dagvatten om VA-huvudman ska kunna uppfylla de 

krav som ställs i P110. 

Ur resultatet kan utläsas att erforderlig fördröjningsvolym i hög grad bestäms av tillåtet 

utflöde från planområde. Med högsta tillåtna utflöde, ett flöde motsvarande ett 2-årsregn 

för område innan exploatering, blir erforderlig fördröjningsvolym cirka 146 - 164 m3 

beroende på vilken typ av markbeklädnad som väljs. Om utflöde från planområde 

däremot begränsas till 20 l/(s, ha) så blir erforderlig fördröjningsvolym mer än dubbelt så 

stor och dagvattenhanteringen inom ett redan ganska så komplext område blir därför 

också mer komplex. 

Nedan ges förslag på lämpliga systemlösningar för att minska ytligt dagvattenflöde inom 

planområde samt för att flödesutjämna överskottsvatten. Vidare i kapitel 9 ges mer 

detaljerade förslag på hur dagvatten och skyfall kan hanteras inom planområdet. I kapitel 

0 diskuteras konsekvenserna av val av dimensionerande utflöde från planområde samt 

vilka faktorer som kan spela in i val av systemlösning. 

7.1 Gröna tak 

Gröna tak innebär att takytor täcks av vegetation. Dagvatten som uppkommer här fördröjs 

och magasineras i jorden och växtligheten och avrinningen blir därför mindre. Hur mycket 

vatten som kan magasineras i växtbädden beror bland annat på avrinningshastighet och 

dräneringshastighet samt på djupet på växtbädden. Djupet kan variera med valet av 

växter men också med den tänkta användningen av taket. Gröna tak kan utföras som allt 

från extensiva tak som endast kräver årlig tillsyn, till intensiva tak som är tänkta att vistas 

på och användas för rekreation och som i regel kräver en högre skötselnivå. Anläggandet 

av gröna tak medför en belastning på den underliggande konstruktionen som inte bara 

måste bära upp växtbädden med eventuella rekreationskonstruktioner, utan även det 

vatten som fördröjs och magasineras i växtbädden. Det är viktigt att tätskiktet mellan 

konstruktionen och det gröna taket är garanterat tätt. 

I Tabell 7-1 anges olika värden för avrinningskoefficienten för gröna tak och det är tydligt 

att en djupare växtbädd som genererar större magasineringsvolym också bidrar till att 

avrinningen av dagvatten blir mindre intensiv och att behovet av annan flödesutjämning 

därför minskar. 

  

Bilaga 5 till exploateringsavtal för Stenbocken 15

1030 ( 1317 )



  

   

 
 

19(30) 
 

DAGVATTENUTREDNING 

2020-04-30 (REV. 2021-05-17) 

DAGVATTENUTREDNING FÖR  KV. STENBOCKEN 

 

 

RN \\sekaafs001\projekt\21233\13010826\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\dagvattenutredning stenbocken_rev2021-05-17.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Tabell 7-1. Avrinning från grönt tak vid kraftigt regn (Vinnova 2017). 

Djup (mm) Avrinningskoefficient (φ) 

 15º lutning >15º lutning 

>500 0,1 - 

250-500 0,2 - 

150-250 0,3 - 

100-150 0,4 0,5 

60-100 0,5 0,6 

40-60 0,6 0,7 

20-40 0,7 0,8 

 

7.2 Genomsläppliga beläggningar/permeabla ytor 

Ett enkelt sätt att minska dagvattenflödet är att öka andelen permeabla ytor, alltså ytor 

med högre genomsläpplighet än till exempel asfalt som har dålig genomsläpplighet. 

Sådana ytor kan bland annat utgöras av gågator belagda med gatsten eller plattor där 

fogarna medger att ytan får en större infiltrationsförmåga än en tät yta. Parkeringsplatser 

kan utformas med gräsarmering istället för asfalt vilket ökar infiltrationsförmågan markant 

och dessutom bidrar till en trivsam, grön miljö. Förslagsvis kan samtliga parkeringsplatser 

utomhus inom planområdet utföras med gräsarmering och gågata mellan kvarteren kan 

anläggas med markbetäckning av plattor. 

 

Figur 7-1. Parkeringsplats för bil utförd med gräsarmering som möjliggör för högre infiltration och 
mindre dagvattenavrinning (Benders 2019). 

Figur 7-1 visar förslag på hur en gräsarmerad parkeringsplats kan se ut. Förutom 

fördröjning av dagvattenflöde så bidrar en sådan systemlösning också till rening av 

dagvatten i tre steg: sedimentation, filtrering samt fastläggning. Reningskapaciteten beror 

på materialets förmåga att binda föroreningar samt genomsläpplighetsgraden. 
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7.3 Regnbäddar 

I förslag från arkitekt finns redan regnbäddar och dammar för fördröjning av dagvatten 

utritat. Dessa har markerats med blått i Figur 7-2 nedan. Den totala arealen för de 

blåmarkerade ytorna är ungefär 230 m2. Regnbäddar fördröjer cirka 20 mm regn vilket 

innebär att dagvattenvolymen som kan fördröjas i redan planerade regnbäddar är cirka 

46 m3. Om istället alla grönområden som inte anläggs på bjälklag kan utföras som 

regnbäddar så blir den totala arealen som kan fördröja vatten istället 627 m2, vilket ger en 

fördröjningsvolym på cirka 125 m3 (markerat som orange-skrafferat i Figur 7-2). Om man 

förhåller sig till högsta tillåtna utflöde från planområde så innebär detta alltså att nästan 

all fördröjning kan ske i regnbäddar och att endast en mindre volym måste fördröjas i 

magasin. 

Regnbäddar kan också utföras som upphöjda regnbäddar ovan mark (Figur 7-3). De kan 

då förslagsvis placeras utmed väggarna längs gångstråken och där bidra till att fördröja 

dagvatten från ytor på bjälklag samtidigt som de skapar ekologiskt värde och sköna 

miljöer. Upphöjda regnbäddar kan även placeras på ytor ovan bjälklag men hänsyn 

måste då tas till den extra vikt detta utsätter den underliggande konstruktionen för. 

Rening sker genom att merparten av partikelbundna föroreningar, och även lösta 

föroreningar, fastnar på regnbäddens filtermaterial. Valet av filter- samt växtmaterial 

påverkar reningsgraden och bäddens ytskikt behöver regelbundet bytas för att förhindra 

att bundna föroreningar frigörs när bäddens organiska material bryts ned. 

 

Figur 7-2. Föreslagen placering av regnbäddar efter exploatering. 
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Figur 7-3. Upphöjd regnbädd ovan mark som även kan användas för till exempel plantering eller 

odling (Bara Mineraler 2019). 

7.4 Underjordiskt magasin 

Då utrymme avsevärt begränsar eller helt omöjliggör möjligheten för öppna 

dagvattenlösningar så kan underjordiska magasin vara en lämplig lösning. Dessa kan 

utformas på olika sätt efter olika principer. 

Skelettjord är en bra magasineringslösning som även möjliggör för plantering av bland 

annat träd i stadsmiljö. Skelettjord utgörs av urschaktade utrymmen som fylls med 

makadam där dagvatten kan magasineras i porvolymen och dessutom till viss del renas 

då det filtrerar genom de olika lagerna. Skelettjord där jord vattnas ner i porutrymmet har 

en mindre tillgänglig volym för magasinering av dagvatten medan en luftig skelettjord 

bestående av endast makadam har en högre magasineringsförmåga. Skelettjord med 

nedvattnad jord i porerna bidrar till en större rening av lösta föroreningar i dagvattnet 

medan en luftig skelettjord har sämre reningsförmåga. I det aktuella området, där 

mängden föroreningsalstrande trafik är mycket begränsad men behovet av magasinering 

är stort, rekommenderas av dessa två en luftig skelettjord. För lösningen förutsätts dock 

att vatten kan infiltrera fritt i mark och att inte grundvattennivån är allt för hög. 

Om inte skelettjord är en passande lösning så kan även så kallade dagvattenkassetter 

användas för utjämning av dagvattenflöde. Dessa moduler kan kombineras på höjden, 

längden eller bredden efter önskemål och således anpassas efter aktuellt område och 

aktuella rådande markförhållanden. Dagvattenkassetter samlar upp dagvatten och låter 

det sedan infiltrera till omgivande mark. Täckningsgraden över kassetterna beror på 

vilken typ av mark eller konstruktion som ska anläggas ovanpå. 

Även kassetter påverkas av grundvattennivån och om denna är allt för hög kan inte 

dagvatten infiltrera till mark, snarare så kan det bli så att grundvatten infiltrerar till 

magasin och således tar bort dess funktion som fördröjningsmagasin. Om 

grundvattennivån är hög måste kassetterna tätas för att förhindra infiltration och utflöde 

sker endast till dagvattensystemet. 

Ett tredje alternativ är underjordiska magasin i form av rörmagasin, tunnlar eller kulvertar 

anslutna till dagvattennätet.   
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8 Skyfallsanalys 

En förenklad skyfallsanalys visar var vatten vid extrema regn kommer att bli stående samt 

vilka ungefärliga nivåer det kommer att uppgå till. För analysen görs vissa antaganden: 

- Analysen begränsas till projektområdets gränser, inget vatten kommer in eller tar 

sig ut genom projektområdesgränsen. 

- Inget vatten infiltrerar i mark. Den överskottsvolym av dagvatten som bildas vid ett 

100-årsregn, jämfört med den volym som magasin rymmer, utgör 

översvämningsvolymen som hamnar ovan mark. 

- Uppskattad översvämningssituation uppstår då ledningssystem och 

flödesutjämningsmagasin är fulla. 

- Analysen baseras på befintliga höjdförhållanden. 

8.1 Skyfallskartering och vattennivåer 

Skyfallskartering görs för de två olika situationerna med olika värden på utflöde från 

planområde. Respektive översvämningsvolym samt nivå återges i Tabell 8-1. 

Tabell 8-1. Beräknad volym och nivå av dagvatten vid skyfall inom planområde. 

Utflöde 166 l/s 31,4 l/s  

Översvämningsvolym 156 269 [m3] 

Nivå +61,62 +61,73 [m] 

 

I Figur 8-1 visas var översvämning sker för de olika fallen att fördröjningsmagasin 

dimensioneras för ett utflöde på 166 respektive 34,1 l/s, baserat på befintliga höjder inom 

planområdet. 

 

Figur 8-1. Översvämningskartering för olika tillåtna utflöden från planområde. 
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8.2 Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar 

En korrekt höjdsättning av planområdet är en förutsättning för att minimera risken för att 

skador på bebyggelse ska uppstå vid händelse av kraftiga regn, speciellt i det aktuella 

fallet där underjordiska garage planeras och man måste förhindra att dagvatten tar sig 

ner i garagen. Det blir tydligt i Figur 8-1 att det är den nordöstra hörnan av planområdet 

som är det mest utsatta området och höjdsättning här bör därför beakta den vattennivå 

som anges i föregående avsnitt. 

Med en planerad höjdsättning kan det säkerställas att vattnet inom området kan ställa sig 

på platser där det orsakar minst skada vid extrema nederbördshändelser och placeringen 

av byggnaderna måste tillåta att vattnet kan ta sig bort från området utan att instängda 

områden skapas. Skapas instängda områden kan, vid kraftiga regn, djupa 

översvämningar skapas. Vid skyfall ska vattnet från planområdet kunna ledas på gator 

och grönstråk och kunna styras så att hus nedströms planområdet inte skadas. Inom 

planområdet behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid extremregn leds bort 

från byggnaderna. För att inte vatten ska skada byggnaderna rekommenderas att dessa 

anläggas minst 0,3 meter högre än angränsande gata, alternativt 0,1 m över den högsta 

vattennivå som beräknas uppnås vid skyfall. 

Då dagvattensystemen och även det kommunala dagvattennätet är fulla, och med de 

rådande höjdförhållandena på omgivande vägar, föreslås att höjdsättning görs så att de 

sekundära avrinningsvägarna följer pilar enligt Figur 8-2 nedan. 

 

 

Figur 8-2. Förslag på sekundära rinnvägar vid skyfall. 
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Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas enligt Figur 8-3. Detta motsvarar en 

utkastare på cirka 20 centimeter samtidigt som marken närmast fasad hårdgörs i syfte att 

undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 

2 procent de första tre metrarna från utkastaren och därefter cirka 1–3 procent för att inte 

riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden. Höjdsättning av marken kring infarterna till 

parkeringsgaragen måste säkerställas så att vattnen vid kraftiga regn inte kan rinna in. 

 

 
Figur 8-3. Principiell höjdsättning enligt Alm och Pirard (2014). 
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9 Hantering och fördröjning av dagvatten och skyfall 

Efter samråd med kommun och VA-huvudman har det beslutats att det inom planområdet 

ska fördröjas en dagvattenvolym om 200 m3 men att också skyfall måste kunna fördröjas. 

I och med exploatering av området och bortbyggnad av befintlig lågpunkt i det nordöstra 

hörnet så måste det säkerställas att den skyfallsvolym som idag ansamlas inom området 

(cirka 175 m3) även efter exploatering ska kunna fördröjas inom området. Detta för att 

inte områden nedströms planområdet ska påverkas negativt av ökade flöden och volymer 

till följd av exploateringen. 

Sammanfattningsvis har exploatören beslutat om två alternativ för dagvattenhantering 

samt för vilka ytor som ska utgöra ytor där skyfallshantering kan ske. Ytorna framgår av 

Figur 9-1. En närmare redogörelse för de olika alternativen samt hur vattnet bör hanteras 

ges nedan. 

 
Figur 9-1. Ytbehov för dagvatten- och skyfallshantering (Martin Martinsson Architecture 2021-04-
19). Ljusblå ytor utgör ytbehov vid dagvattenmagasinering i kassetter medan gul linje visar var 

dagvatten kan magasineras i rörmagasin. Lila ytor utgör ytor avsedda för skyfallshantering. 
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9.1 Dagvatten 

Som nämnt tidigare i kapitel 7.3 så finns redan enligt förslag från arkitekt en yta om cirka 

230 m2 utritad för mindre dammar och/eller regnbäddar. Den volym som kan fördröjas här 

uppgår till cirka 46 m3. Om den totala dagvattenvolymen på 200 m3 ska kunna fördröjas i 

regnbäddar innebär det att ytbehovet istället uppgår till ungefär 1 000 m2. En mer 

yteffektiv fördröjning skulle då vara att istället magasinera dagvatten under marken, 

exempelvis i rörmagasin eller i dagvattenkassetter. Bland annat dagvattenkassetter finns 

av typer som är fullt körbara och kan därför placeras både under parkeringsplatser och 

under vägar. 

Gåfartsgatan mellan det västra och det östra kvarteret är cirka 100 meter lång och upptar 

en yta på ungefär 690 m2. Genom anläggning av ett rörmagasin med diameter 1,6 meter 

längs med sträckan skulle 200 m3 dagvatten kunna fördröjas i ett sådant magasin. Om 

istället dagvattenkassetter väljs, exempelvis med en bygghöjd på 0,5 meter, så skulle det 

räcka med en yta om cirka 450 m2 för att fördröja erforderlig volym, eller hälften av ytan 

om modulerna istället kan ha en bygghöjd på 1 meter. Modulerna kan byggas ihop så att 

de till exempel kan utgöra ett enhetligt magasin under gatan, alternativt placeras under 

parkeringsplatserna och utgöra flera mindre magasin. 

För en effektiv och kompakt fördröjning inom planområdet rekommenderas i första hand 

rörmagasin längs med gåfartsgatan och i andra hand dagvattenkassetter. Om det 

underjordiska magasinet utformas för att kunna hantera den totala erforderliga 

dagvattenvolymen försvinner behovet av övriga fördröjningsåtgärder ovan mark och de 

dammar/regnbäddar som ändå byggs kan istället främst bidra med rening av dagvatten 

och som en extra säkerhet mot översvämning. 

Vilket alternativ som är mest lämpligt för dagvattenhanteringen (rörmagasin eller 

kassetter) bör kontrolleras mot bland annat framtida markhöjder samt mot 

grundvattennivåerna för att se vilket som är lämpligast. 

9.2 Skyfall 

Beträffande skyfall så uppstår översvämningar i lågpunkter då det befintliga 

dagvattennätet går fullt och då ledningskapaciteten inte är tillräcklig, därför måste 

skyfallsvolymen om 175 m3 kunna fördröjas inom planområdet ovan mark på ett sådant 

sätt att det inte orsakar skada på eller olägenheter för konstruktioner och människor. 

Eftersom den befintliga lågpunkten där skyfallsvatten i dagsläget ansamlas kommer att 

byggas bort i och med exploateringen så innebär detta att andra ytor måste kunna 

utnyttjas för samma ändamål. Dessa ytor måste dessutom vara placerade på ett sådant 

sätt att vattnet faktiskt rinner hit då de annars inte skulle uppfylla sitt syfte. 

Som framgår av Figur 4-2 i avsnitt 4.1 så påverkas planområdet av ett mycket större 

avrinningsområde uppströms, cirka 6 hektar stort. Dagvatten som flödar ovan mark 

härifrån ansamlas idag delvis i den befintliga lågpunkt som finns i planområdets nordöstra 

hörn och för att påverkan nedströms inte ska förvärras behöver därför en del av 

översvämningsytan placeras så att den kan ta emot vatten här ifrån. Av kapitel 8.1 

framgår att skyfallsvolymen som bildas inom planområdet (och som därför också kan 
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hanteras inom planområdet oberoende av flöden från uppströms avrinningsområde) 

uppgår till cirka 156 m3. Resterande volym av de 175 m3 som erfordras fördröjas, alltså 

19 m3, kan därför anses komma från uppströms avrinningsområde och yta för fördröjning 

av dessa 19 m3 måste därför placeras så att detta vatten kan rinna hit, lämpligen i 

planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. 

I planområdets östra del, utmed Västerlånggatan, finns en utritad trädrad samt två 

grönområden med utritade dagvattendammar. Om trädraden och de två grönområdena 

kan utföras som nedsänkningar i förhållande till omgivande mark, avskild exempelvis med 

kantsten med öppningar för vatten att rinna genom, så kan dessa ytor nyttjas för 

skyfallshantering. Om nivåskillnaden är 0,2 meter kan en skyfallsvolym på cirka 50 m3 

fördröjas här, vilket är mer än de 19 som erfordras i detta läge. 

Resterande 125 m3 kan förslagsvis fördröjas i gränderna som passerar horisontellt 

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed gångfartsgatan. Den 

totala ytan som utgörs av parkeringar uppgår till cirka 460 m2 och den totala ytan av 

grönområden som finns planerade i gränderna uppgår till cirka 380 m2. Tillsammans kan 

dessa ytor, om de sänks med cirka 0,2 meter i förhållande till omgivande mark, fördröja 

nästan 170 m3 vatten. 

Totalt finns alltså möjlighet att hantera en skyfallsvolym om cirka 220 m3 vatten inom 

planområdet varav minst 20 m3 bör utgöras av del av det vatten som alstras inom 

uppströms avrinningsområde och som rinner till planområdet. Av övriga föreslagna ytor 

för skyfallshantering kan antingen delar av dem anpassas så att endast erforderlig volym 

fördröjs eller så att maximal volym fördröjs. 
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10 Slutsats 

Maximalt tillåtet utflöde från planområde motsvaras av ett 2-årsregn för befintlig mark, 

alltså ett flöde på cirka 166 l/s. Detta tillåtna utflöde medför att endast cirka 150 m3 

dagvatten behöver fördröjas inom planområdet och att resten i teorin kan släppas till 

befintligt dagvattensystem. VA Syd som är VA-huvudman har dock påpekat att detta flöde 

i verkligheten är allt för stort för att befintligt system ska kunna hantera allt vatten och de 

har uttryckt en önskan om att utflöde från planområde därför i största möjliga mån ska 

hållas ned och fördröjas, vilket också ligger i fas med kommunens översiktsplan och de 

dagvattenpolicys som gäller i andra kommuner där VA Syd är VA-huvudman. 

För det aktuella planområdet är brist på utrymme en av de främsta faktorerna som 

påverkar utformningen och valet av systemlösning. Denna utredning har visat att med 

största tillåtna utflöde från område så kan större delen av dagvattenvolymen hanteras i 

regnbäddar om så önskas, dock måste även skyfallsvolymen på 175 m3 kunna tas om 

hand och detta måste ske ovan mark. Det rekommenderas att erforderlig dagvattenvolym 

om 200 m3 i största möjliga mån magasineras under mark, exempelvis i rörmagasin, så 

att så mycket plats som möjligt ovan mark frigörs för att kunna hantera och fördröja 

ytterligare volymer vid skyfall. En relativt stor yta finns tillgänglig för anläggning av 

underjordiskt magasin och det rekommenderas därför att detta utrymme i största möjliga 

mån utnyttjas för just flödesutjämning och på så vis bidrar till att minska belastningen på 

dagvattennätet. 

Utredningen har visat att för ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha) 

(motsvarande 34,1 l/s) vilket endast är cirka en femtedel av tillåtet maxflöde, så ökar 

erforderlig fördröjningsvolym med en faktor 2,3. Med det utrymme som finns tillgängligt 

för underjordisk magasinering kan denna volym fortfarande troligen fördröjas inom 

planområdet men belastningen på befintligt dagvattennät blir endast en femtedel av den 

belastning det orsakar att släppa största tillåtna flöde. 

11 Förslag till etapputbyggnad 

Då ombyggnation ska ske i två etapper bör det säkerställas att dagvattensystemet för 

etapp 1, den västra delen av planområdet, kan fungera självständigt utan att dagvatten 

orsakar skada på den östra delen av planområdet innan ombyggnation här är färdigställd. 

Om fördröjning av dagvatten väljs att göras med rörmagasin/kassetter under 

gångfartsvägen kan dessa läggas på plats redan när vägen byggs i etapp 1. Magasinet 

kommer under en period att vara överdimensionerat under tiden som endast det västra 

kvarteret avrinner hit men det utgör inte något problem utan är ger istället en extra 

säkerhet. Under tiden som etapp 1 pågår kommer det östra kvarteret att stå kvar som det 

gör idag och utnyttja det befintliga dagvattensystemet på samma sätt som det gör idag. 

Det förväntas alltså ingen försämring av läget under tiden på byggnation pågår. 

Eftersom det östra kvarteret byggs om sist innebär detta att befintlig lågpunkt för 

skyfallshantering kommer att finnas kvar under hela etapp 1 och därmed inte behöva 

kompenseras.  
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12 Globala hållbarhetsmål 

Sweco strävar efter att hjälpa våra kunder att efterleva FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.  

I detta uppdrag ser vi att projektet har beaktat följande mål: 

 

 
 6.3 Till 2030 förbättra 

vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera 

andelen obehandlat avloppsvatten 

och väsentligt öka återvinningen 

och en säker återanvändning 

globalt. 

Genom att rena dagvatten 

förhindrar vi att föroreningar når 

till våra sjöar, vattendrag och 

grundvatten. Både för att 

förhindra att förorena våra 

nuvarande och framtida 

dricksvattentäkter, men även för 

att skydda vattenlevande djur 

och växter. 

 13.1 Stärka motståndskraften mot 

och förmågan till anpassning till 

klimatrelaterade faror och 

naturkatastrofer i alla länder. 

Dagvattenhanteringen bidrar till 

att öka samhällets motstånds-

kraft vid häftiga skyfall och 

anpassning till ett förändrat 

klimat. Detta genom att redovisa 

lösningar på hur dagvattnet kan 

hanteras på ett tryggt och säkert 

sätt. 

 15.9 Senast 2020 integrera 

ekosystemens och den biologiska 

mångfaldens värden i nationella 

och lokala planerings- och 

utvecklingsprocesser, strategier 

för fattigdomsminskning samt 

räkenskaper. 

Vi har i projektet undersökt 

möjligheten att använda 

ekosystemtjänster vid 

projektering av dagvattenrening 

då detta skulle främja både oss 

människor och andra 

organismer. 
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Exploateringsavtal 

för detaljplan gällande Stenbocken 14 och 15 i Eslövs kommun 

PARTER  

Eslövs kommun (org.nr. 212000-1173), 241 80 Eslöv, nedan kallad Kommunen. 

Eslöv Stenbocken 14 AB (org.nr. 559120-0687), Vattenverksvägen 64, 212 43 

Malmö, som ägare av fastigheten Stenbocken 14, nedan kallad Exploatören. 

BAKGRUND 

Ägarna till fastigheterna Stenbocken 14 och 15 har ansökt om en ny detaljplan för 

bostadsbebyggelse och Eslövs kommun har påbörjat planarbetet. Planområdet är cirka 

1,6 hektar stort och är idag bebyggt med ett köpcentrum och parkeringsytor. 

Området är planerat att exploateras i etapper, där den västra delen omfattande 

Stenbocken 15 och del av Stenbocken 14 ska exploateras först. I ett senare skede ska 

den östra delen av området exploateras och köpcentret rivas. Den nya byggnationen på 

det östra området är dock tänkt att fortsatt inrymma en livsmedelsbutik. Med 

anledning av att området ska exploateras i etapper upprättas tre exploateringsavtal: ett 

för Stenbocken 15 och två för Stenbocken 14. 

Eftersom Stenbocken 14 och 15 har olika ägare är en förutsättning i projektet att den 

västra delen av Stenbocken 14 överlåts till ägaren till Stenbocken 15 samt att ett 

begränsat område av östra delen av Stenbocken 15 överlåts till ägaren av Stenbocken 

14. Detta exploateringsavtal omfattar den västra delen av Stenbocken 14 (”Västra 

Stenbocken 14”) som ska överlåtas till ägaren till Stenbocken 15. I bilaga 1 visas en 

principiell uppdelning mellan de olika områdena med streckad blå linje. Den verkliga 

uppdelningen kan komma att skilja sig från den redovisade. 

 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL 

 Detaljplan / Exploateringsområde 

Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 

detaljplan för Stenbocken 14 och 15, se plankarta i bilaga 1 och planbeskrivning i 

bilaga 2. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Planområdet. 

Exploatören är ägare till fastigheten Eslöv Stenbocken 14, nedan kallad Fastigheten, 

och avser att låta uppföra bebyggelse för bostäder i upp till åtta våningar inom Västra 

Stenbocken 14 som utgör del av det område som nedan kallas Exploateringsområdet. 
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Exploateringsområdet är markerat med heldragen begränsningslinje på plankartan, se 

bilaga 1.  

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat 

detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. 

 Tidigare avtal 

Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2019-02-28.  

 MARKÖVERLÅTELSER OCH 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

 Marköverlåtelser mellan kommunen och Exploatören 

Exploatören överlåter mark för allmänna platser till kommunen 

Exploatören överlåter utan ersättning de delar inom Västra Stenbocken 14 som i 

detaljplanen utgör allmän plats till Kommunen, se markering på bilaga 3. 

 Fastighetsbildning 

Kommunen ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning enligt § 2.1. 

Samtliga fastighetsbildningskostnader kopplade till Fastigheten bekostas av 

Exploatören. 

 Tillträde och nyttjanderätt 

Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

 Servitut för gång- och cykelvägar m.m.  

Avtalsservitut 

Exploatören ansvarar för och bekostar dödning av inskrivningen av 

avtalsnyttjanderätten med aktnummer 82/12615 på Fastigheten. Kommunen förbinder 

sig att medge att avtalsservitutet upphävs. 

 Ledningsrätt 

Nybildning av ledningsrätt 

Exploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för nya kommunala VA-

ledningar med tillhörande anläggningar, som behövs för exploateringen, till förmån för 

VA SYD. 

Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar tillgängligheten till 

ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa. 
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VA SYD ansöker om ledningsrätt för kommunala VA-anläggningar. Exploatören ska 

ge VA SYD möjlighet att ansöka om ledningsrätt i samband med övrig 

fastighetsbildning enligt § 2.2. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

För att genomföra detaljplanen krävs ny- och ombyggnad av allmän plats. Exploatören 

ska projektera, utföra och bekosta de åtgärder som beskrivs i denna paragraf. 

Gångväg mellan Västergatan och Repslagaregatan 

Om det inte har utförts i samband med exploateringen av östra delen av Planområdet 

ska anläggande av gångväg genom exploateringsområdet från Västergatan till 

Repslagaregatan utföras. Gångvägen ska utföras med en utformning som ansluter till 

utformningen på omgivande gång- och cykelvägar. Anslutningar till Västergatan och 

Repslagaregatan ska utföras på ett trafiksäkert sätt. 

Gång- och cykelväg längs Västergatan 

Om det inte har utförts i samband med exploateringen av östra delen av Planområdet 

ska ombyggnad och breddning av befintlig gång- och cykelväg samt tillhörande ytor 

på norra sidan av Västergatan längs med hela Planområdet (det vill säga fram till 

korsningen Västergatan/Västerlånggatan) utföras. Gång- och cykelvägen ska utföras 

med en utformning som ansluter till utformningen på omgivande gång- och 

cykelvägar. Trädplantering av smala träd eller mindre buskträd ska utföras i väl 

tilltagna planteringsytor alternativt raingardens. Cykelparkering ska ordnas längs med 

Västergatan. 

Exploatören ska projektera, utföra och bekosta de anläggningar och åtgärder som 

beskrivs ovan för gångväg mellan Västergatan och Repslagaregatan samt ombyggnad 

och breddning av befintlig gång- och cykelväg med tillhörande ytor på norra sidan av 

Västergatan. Projektering och utförande ska ske i samråd med Kommunen. Om det 

krävs bygglov, marklov eller andra tillstånd ansvarar Exploatören för att dessa erhålls. 

Innan anläggningsarbetena får påbörjas ska Kommunen ha godkänt 

projekteringshandlingar som ligger till grund för arbetena. Kommunen ska beredas 

möjlighet att delta i projekteringsmöten och besiktningar för byggnads- och 

anläggningsarbetena. Utformning och utförande ska ske i enlighet med vid tidpunkten 

gällande VGU (Vägar och gators utformning) och AMA (Allmän material- och 

arbetsbeskrivning). 

Fram till dess att de allmänna anläggningarna är utförda och överlämnande till 

Kommunen är Exploatören gentemot allmänheten ansvarig för säkerhet, funktion, drift 

och underhåll av anläggningarna. 
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Anläggningsarbetena ska vara slutbesiktigade och tillgängliga för övertagande av 

Kommunen senast till det månadsskifte som infaller närmast efter erhållet slutbesked 

för berörd byggnation inom Västra Stenbocken 14. Exploatörens åtaganden 

beträffande utförande av arbetena ska anses vara fullgjorda när anläggningsarbetena 

godkänns vid slutbesiktning enligt AB04 eller ABT06 och Kommunen tillgodogörs 

entreprenadgarantier motsvarande vad som följer av AB04 eller ABT06. 

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 

VA SYD är huvudman för allmänna VA-anläggningar. Ersättning för anslutning till 

allmänna VA-anläggningar erläggs av Exploatören till VA SYD enligt gällande taxa. 

Inom Stenbocken 14 finns en dagvattenledning som behöver flyttas med anledning av 

exploateringen, se bilaga 4. För ledningsflytten ska följande gälla: 

 Exploatören projekterar, utför och bekostar flytt av ledningen och dess 

tillbehör. 

 VA SYD ska leverera tekniska krav, utreda eventuell kapacitetshöjning samt 

granska Exploatörens projektering. Exploatören ansvarar för samordning med 

VA SYD. 

 Projektering och utförande ska göras enligt föreskrifter som meddelas av VA 

SYD. För närvarande gäller föreskrifter i AMA 17. Vid projektering bör VA 

SYDs ”Material ifyllnadsmall” användas. Exploatören ansvarar för att inhämta 

gällande föreskrifter från VA SYD. 

 VA SYD ska skriftligen godkänna Exploatörens projektering innan utförande 

får påbörjas. 

 VA SYD ska medverka vid startmöte för utförande, medverka vid utförande 

samt medverka vid kontroll, provtagning och besiktning. Exploatören ansvarar 

för att VA SYD ges möjlighet att medverka enligt denna punkt. 

 Exploatören ska leverera besiktningsdata, kontrolldata (filmning, inmätning, 

svackmätning med mera), materialspecifikationer och relationshandlingar till 

VA SYD. Vid inlämning av inmätningar inför besiktning ska mall som 

meddelas av VA SYD användas. För närvarande gäller VA SYDs ”Material 

ifyllnadsmall till E”. Exploatören ansvarar för att inhämta gällande mall från 

VA SYD. 

 VA SYD ska ta över ansvaret för den flyttade ledningen när ovanstående data 

och handlingar skriftligen har godkänts av VA SYD. Exploatören ansvarar för 

att inhämta godkännande. 
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 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmänt om byggnation på kvartersmark 

Exploatören ansvarar för och bekostar att utbyggnaden på kvartersmark inom Västra 

Stenbocken 14 under pågående arbete utformas så att de boende som flyttar in i 

området kan nå allmän plats. 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- 

och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd 

av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Västra 

Stenbocken 14 ska projektering och återställande utföras i samråd med berörd 

fastighetsägare. Om Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten orsakar skada på 

anlagd gång- och cykelväg med tillhörande ytor på norra sidan av Västergatan ska 

återställning göras så att gång- och cykelvägen med tillhörande ytor längs hela 

Planområdet återställs till en enhetlig utformning. 

Exploatören ansvarar för och bekostar lekplats på kvartersmark inom Västra 

Stenbocken 14. 

 Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark 

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för erforderlig dagvatten- och skyfallshantering 

på kvartersmark, samt för del av den yta som är märkt C2E2 i plankartan, bilaga 1. Det 

noteras att parkeringar på ytan som är märkt C2E2 inte ska ingå i 

gemensamhetsanläggningar där fastigheter väster om den mark som är märkt C2E2 är 

deltagare. Exploatören ska bekosta och ansöka om gemensamhetsanläggningar på 

kvartersmark i samråd med exploatören av fastigheten Stenbocken 15. 

 Dagvatten och skyfall 

Dagvatten och skyfall ska hanteras inom kvartersmark enligt dagvattenutredning, se 

bilaga 5. Exploatören ansvarar för och bekostar anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall inom kvartersmark i samråd med exploatören av fastigheten 

Stenbocken 15. 

Senast då den första bostaden inom Exploateringsområdet är inflyttningsklar ska 

dagvattenanläggning som rymmer minst 200 kubikmeter vara anlagd inom område 

märkt C2E2 på plankartan, bilaga 1. 

Exploatören ansvarar för att samordna utbyggnad av anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall inom Planområdet så att tillräcklig mängd vatten kan hanteras 

enligt dagvattenutredning, bilaga 5. Lösningar för dagvatten- och skyfallshantering ska 

godkännas skriftligen av VA SYD innan de anläggs. Exploatören ansvarar för att 

inhämta godkännande. 
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 Avfallshantering 

Exploatören ska lösa avfallshantering inom Västra Stenbocken 14 i enlighet med 

MERAB:s föreskrifter om avfallshantering för Eslövs kommun. Vägar på 

kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med sedvanliga 

avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig yta i 

anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon. 

 Parkering 

Exploatören ska anlägga parkering enligt Eslövs kommuns aktuella parkeringsnorm. 

 Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme  

Exploatören ska i samråd med ledningssägare och berörda kommunala förvaltningar 

svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 

för exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning 

som är nödvändig till följd av exploateringen. 

Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 

byggtiden. 

 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE 

 Tidplan 

Exploatören ska, efter samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för hela 

exploateringen. Om avvikelse sker eller riskerar att ske mot huvudtidplanen ska 

Exploatören informera Kommunen om detta utan fördröjning. 

 Samordning 

Exploatören ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av 

detaljplanen samordnas mellan Parterna. Resultatet av samordningen ska 

dokumenteras och finnas tillgänglig för Parterna under projektering och 

genomförande. 

Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i 

samråd med Exploatören. Kommunen är skyldig att granska handlingar inom skälig 

tid. 

 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 

kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar inom Västra Stenbocken 14 som 

erfordras för genomförande av detaljplanen. 
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Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 

Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören bekostar anmälan. 

Exploatören utför och bekostar sanering av den allmänna platsmark som kräver 

utbyggnad för att detaljplanen ska kunna genomföras och som Exploatören ansvarar 

för enligt § 3.1 ovan. 

 Fornlämningar 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark inom 

Västra Stenbocken 14 ansvarar Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet 

samt bekostar de åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva. 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med ombyggnad av allmän plats ansvarar 

Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören utför och bekostar 

de åtgärder som krävs till följd av arkeologiskt fynd inom allmän platsmark som 

kräver utbyggnad för att detaljplanen ska kunna genomföras och som Exploatören 

ansvarar för enligt § 3.1 ovan. 

 Byggtrafik och störningar 

Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 

möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra 

åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och 

funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. 

Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt 

säkerställer att dessa görs i god tid och att de är godkända innan avstängning. 

Exploatören ska ansöka om polistillstånd för användande av offentlig plats. 

 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden 

Exploatören ansvarar för återställande av skador på Kommunens egendom. Innan skada 

åtgärdas ska godkännande inhämtas från Kommunen. Om Exploatören inte efter anmodan 

och inom skälig tid återställer skadan har Kommunen rätt att på bekostnad av Exploatören 

själv reparera skadan. 

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom Västra 

Stenbocken 14 respektive allmän plats kommer att behöva. Exploatören ska ansöka 

om polistillstånd för användande av offentlig plats. Kommunen tar ut en avgift för 

användande av marken. 

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan 

vegetation inom och invid etableringsområdena. Vid denna inspektion ska status och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställas. 

Om Exploatören tar bort eller skadar träd eller annan vegetation i samband med 

byggnation på kvartersmark eller på allmän plats ska Exploatören göra en värdering av 

trädet eller vegetationen samt betala en ersättning till Kommunen enligt 

trädvärderingsmetoden Alnarpsmodellen. Detta gäller dock inte träd/vegetation som 
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Exploatören och Kommunen är överens om ska avverkas med anledning av utbyggnad 

av allmän plats, för vilka ingen ersättning ska betalas. 

 ADMINISTRATIVA KOSTNADER, SÄKERHET, 
MEDFINANSIERINGSERSÄTTNING 

 Administrativa kostnader 

Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med 

projektstyrning och uppföljning av frågor kopplade till plangenomförandet och detta 

avtal. Beloppet faktureras löpande och beräknas totalt inom Planområdet uppgå till 

80 000 kronor. 

 Säkerhet 

Moderbolagsborgen ska lämnas för Exploatören om denne inte är koncernmoder. 

 ÖVRIGT 

 Relationshandlingar 

Exploatören svarar för att relationshandlingar upprättas gällande åtgärder enligt § 3.1. 

Relationshandlingarna ska utföras av sakkunnig och ska överlämnas till Kommunen 

utan ersättning senast en vecka innan slutbesiktning av området. Handlingarna ska 

följa Kommunens koordinatsystem och format så att de lätt kan inordnas i den digitala 

primärdatabasen. 

 Tillstånd, lov, godkännanden 

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och 

följs. 

 Information, marknadsföring 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 

allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 

samband med genomförandet av detaljplanen.  

 Överlåtelse av detta avtal till utomstående 

Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan 

part, eller vid sådan överlåtelse av aktierna i Exploatören att borgensmannen inte 

längre är moderbolag till Exploatören, äga rätt att tillse att annan tillräcklig säkerhet 

utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.2 ovan. Kommunen avgör vad som utgör 

tillräcklig säkerhet. 
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Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 

detta avtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 

 Överlåtelse till Scanbygg Eslöv AB 

Kommunen har informerats om att Exploatören avser att överlåta Västra Stenbocken 

14 till Scanbygg Eslöv AB, org.nr 559126-0798, via fastighetsreglering i enlighet med 

vad som återgivits i bakgrunden till detta exploateringsavtal.  

Med undantag för vad som anges i § 7.4 ovan har Exploatören rätt att utan 

Kommunens inhämtade godkännande överlåta Västra Stenbocken 14 samt 

Exploatörens rättigheter och skyldigheter enligt detta exploateringsavtal till Scanbygg 

Eslöv AB. Vid sådan överlåtelse ska Kommunen friställa den moderbolagsborgen som 

Exploatörens moderbolag ställt ut efter det att Scanbygg Eslöv AB:s moderbolag 

Sydinvest Aktiebolag, org.nr 556285-4611, utställer moderbolagsborgen till ersättande 

av Exploatörens lämnade säkerhet jämlikt § 6.2 ovan. Det åligger Exploatören att 

skriftligen underrätta Kommunen att överlåtelse enligt denna paragraf har skett. 

 Tvist 

Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 

detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol och Lunds Tingsrätt är första instans. 

 Giltighet 

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte 

dels  kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare vinner laga 

kraft, 

dels  kommunfullmäktige godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som 

senare vinner laga kraft. 

_____________ 

(Sida för signaturer följer) 
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Signaturer 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Eslövs kommun  För Eslöv Stenbocken 14 AB 

genom dess kommunstyrelse 

 

__________________________ __________________________ 

 Mårten Mårtensson 

 

__________________________ 

 

Bevittnas: Bevittnas: 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 
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Moderbolagsborgen: För Eslöv Stenbocken 14 ABs rätta fullgörande av detta avtal 

går undertecknade, MIMS Invest Aktiebolag (org.nr. 

556644-2421), härmed i borgen som för egen skuld 

gentemot Eslövs Kommun. 

 

Ort och datum ___________________________________ 

 

MIMS Invest Aktiebolag 

 

 

______________________ 

Mårten Mårtensson 
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Bilagor 

Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 

bilagor: 

Bilaga 1  Plankarta för detaljplanen, med Exploateringsområdet och principiell 

uppdelning i delområden markerat 

Bilaga 2 Planbeskrivning för detaljplanen 

Bilaga 3  Karta med markering av den mark som ska överlåtas från Exploatören till 

Kommunen 

Bilaga 4 Karta över dagvattenledning som behöver flyttas 

Bilaga 5  Dagvattenutredning 
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AiZZO

Ai__

Blc`Y]U

Ha_l[ ŴZ' `a]_
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PLANBESKRIVNING

Detaljplanen för Stenbocken 14 och 15,

i Eslöv, Eslövs kommun
Granskningshandling

Diarienummer: KS.2017.0411

Upprättad: Utkast 2021-04-23

Handlingar som tillhör detaljplanen:
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Trafik och parkeringsutredning, Sweco, 2020-02-03 ( rev. 2021-03-26)
- Bullerutredning Kv. Stenbocken, Sweco, 2021-04-12
- Dagvattenutredning för kv. Stenbocken, Sweco, 2020-04-30 (rev. 2020-05-20)
- Översiktlig projekterings PM Geoteknik, Sweco, 2020-04-21 (rev. 2020-06-01)
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Relement, 2021-04-07
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Standardförfarande:

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen

exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan.

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för

plankartans innebörd.

PLANPROCESSEN

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda

intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för

sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter.

KSAU har beslutat (2021-XX-XX) att detaljplanen ska hållas tillgänglig för

granskning till och med XX XX 2021.
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INLEDNING
SYFTE

Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa

förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och

centrumverksamheter i ett historiskt strategiskt läge i Eslöv.

Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum. De

ska vara en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område

som är av riksintresse för kulturmiljön. Allmänheten ska kunna röra sig genom

området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska

fungera för etappvis utbyggnad och utveckling.

SAMMANFATTNING

Kv. Stenbocken är beläget i skärningspunkten mellan tre karaktärsområden i

utkanten av centrala Eslöv. Två av kvarterets sidor angränsar till huvudgatorna

Västergatan och Västerlånggatan, som är historiska stråk i staden. Områdets

sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar

varandra vilket gör detta till en strategisk entréplats till centrala Eslöv.

Fastigheterna är i dagsläget bebyggd med en COOP-butik och en större

markparkering. Fastighetsägarna önskar gemensamt utveckla fastigheterna med

målet att kvarteret ska bli en ny attraktiv del av Eslövs centrum med blandade

funktioner såsom bostäder och centrumverksamhet.

Planförslaget möjliggör ca 29 000 kvm BTA i bebyggelse om två till åtta våningar,

ca 260 nya bostäder, 3 200 kvm lokalyta, privata gårdar och gemensamma

takterrasser samt parkering i delvis eller helt nedgrävt garage. Bebyggelsen har ett

aktivt förhållande till riksintresset som ligger till grund för projektets utformning

samt materialval. Bebyggelseförslaget har en hög arkitektonisk ambitionsnivå

vilken säkerställs genom utformningsbestämmelser i plankartan. Planförslagets

genomförande innebär en förtätning och utvidgning av innerstaden som väl

överensstämmer med kommunens mål om att utveckla Eslövs centrum för att skapa

en levande innerstad med fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

Utöver mindre justeringar sedan samrådet föreslås att:

Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom sänkta
våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till kvalitéer inom
Eslövs befintliga stenstad.
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Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar,
gränder och terrasser med syfte att öka vistelsevärden för både barn och
vuxna.

Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friytor och dess position
justerats för att utöka de gemensamma gårdsrummen.

Läge och utbredning för nätstation, samt dagvatten- och skyfallshantering
har bestämts.

Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på
påverkan på omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANDATA

Lägesbestämning

Kvarteret Stenbocken är beläget norr om Västergatan och väster om

Västerlånggatan ca 300 meter från Stora Torg i centrala Eslöv. Kvarteret ligger

precis utanför Eslövs centrum.

Kvarteret Stenbocken 14 och 15 med omgivning

Areal och Markägoförhållanden

Planområdet är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Fastigheterna kallas i den fortsatta texten för kvarteret (kv.) Stenbocken.

Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och

Byggsystem Öresund.

Plansituation och angränsande fastigheter

För planområdet finns en gällande detaljplan från 1971. Planområdet omgärdas av

fastigheten Eslöv 53:4 som utgörs av gatumark samt gång- och cykelväg.
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Informationsruta

Information och statistik Stenbocken och Eslövs kommun

Avstånd till skola, planområdet – Inom ca 1 km finns Grundsärskola,
Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.

Avstånd till förskola, planområdet - 3 förskolor finns inom ca 300 meter.

Avstånd till grönyta, planområdet – Stallhagen inom ca 300 meter.

Avstånd till lekplats, planområdet – Två lekplatser inom ca 300 meter.

Befolkningsstruktur, Eslövs kommun. - 24 % är 0 – 18 år, 57 % är i
arbetsför ålder, 19 – 64 år. 15 % är 65–80 år och 4 % är 81 år eller äldre.

Hushållsstorlek andel, Eslövs kommun – 1 rum 36%, 2 rum 30%, 3 rum
13 %, 4 rum 14%, 5 rum eller större 7%.

Barn per hushåll, Eslövs kommun –
o 10 428 hushåll har 0 barn i åldern 6 - 18 år, 12 701 hushåll har 0

barn i åldern 0 – 5 år.
o 1 563 hushåll har 1 barn i åldern 6 - 18 år. 1 271 hushåll har 1

barn i åldern 0 – 5 år.
o 1816 hushåll har 2 barn i åldern 6 – 18 år och 526 hushåll har 2

barn i åldern 0 – 5 år.
o 551 hushåll har 3 barn i åldern 6 – 18 år och 55 hushåll har 3

barn i åldern 0 - 5 år.
o 142 hushåll har 4 barn i åldern 6 – 18 år och 5 hushåll har 4 barn

i åldern 0 – 5 år
o 59 hushåll har 5 eller fler barn i åldern 6 – 18 år och 1 hushåll

har 5 eller fler barn i åldern 0 – 5 år

Bilinnehav per hushåll, Eslövs kommun. – 41% av hushållen har ej bil,
47% av hushållen har 1 bil, 10% av hushållen har 2 bilar, 2% av hushållen
har 3 eller fler bilar.

Upplåtelseform andel, Eslövs kommun. – 51% av hushållen är
äganderätt, 16% är bostadsrätt och 32% är hyresrätter.
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Befintlig stadsbild och markanvändning

Kvarteret utgörs i dag av en låg, bred och djup byggnad inrymd för handel och

verksamheter i en våning (två våningar utmed Västerlånggatan). Västra delen

utgörs av en stor markparkeringsplats. Innan dagens handel och parkeringsyta

bestod kvarteret av låg gathusbebyggelse med bostäder och verksamheter som revs

1972 för att ge plats åt Domus. Området är sedan dess i huvudsak hårdgjort men

kantas mot omgivande gator av trädrader i norr och söder samt av enstaka träd i

öster.

I Stadsbyggnadsprogram för Eslöv redovisas en stadsbildsanalys som tydliggör

bebyggelsekaraktärerna. Den visar att kv. Stenbocken ligger strategiskt i

skärningspunkten mellan tre karaktärsområden, där tre av kvarterets sidor

angränsar till de stora infartsgatorna till Eslöv. Två av gatorna, Västergatan och

Västerlånggatan är huvudgator och strategiska stråk i staden. Kv. Stenbockens

sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar

varandra vilket gör detta till en betydande entréplats till centrala Eslöv.

I öster finns stenstaden vars stildrag härstammar från 1870 - 1930. Stenstaden

domineras av bebyggelse om 2 till 5 våningar i kvartersstruktur där husen har en

tydlig och direkt koppling till omgivande gator. Fasaderna är i stor utsträckning

utförda i tegel eller puts.

Sydväst om kv. Stenbocken ligger Trollsjöområdet. Här finns ett varierat bestånd

av fristående bostadshus med många större villor från 1910 - 1920-tal. Gatorna i

den norra delen av Trollsjöområdet är i stor utsträckning rätvinkliga och de stora

tomterna rymmer grönskande trädgårdar som bidrar till områdets karaktär. Västerut

bortom kv. Valpen, domineras bebyggelsen längs Västergatan av gathus.
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Ortofoto från 1975. Tidigare bebyggelse är nu riven och för att ge plats åt storhandel med

omgivande parkering. Söder om Västergatan ligger den äldre gathusbebyggelsen kvar.

Historik

Erik Bülow-Hubes stadsplan från år 1913 omfattade planområdet och föreslog en

norr-södergående gata som gick genom området som delade upp det i två kvarter,

denna gata genomfördes dock aldrig. På platsen fanns gathus i likhet med

omgivande bebyggelse längs Västergatan.

Stadsplan över Eslöv 1913, planområdet streckad ring i mitten.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Planområdet ingår i Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige

2018-05-28. Översiktsplanen redovisar följande förslag till markanvändning: Inom

västra Eslövs befintliga struktur tillkommer upp till 600 nya bostäder fram till 2035

genom förtätning i lämpliga lägen. Ny bebyggelse ska komplettera och stärka

befintliga värden. Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar särskilt till

vattenhantering, buller, grönstruktur och kulturmiljö, samt riksintresse för

kommunikationer och riksintresse för kulturmiljö.

I översiktsplanen står vidare beskrivet att vid exploatering i Eslöv gäller planering

för öppna dagvattenlösningar och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur

ska planeras för att möjliggöra avrinning och fördröjning av dagvatten och det

förespråkas att dagvatten ska renas så nära källan som möjligt för att undvika

belastning på recipient. Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och

åtgärdsplan för skyfall och dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster

om det aktuella planområdet fyller viktiga funktioner som rinnvägar och för

fördröjande åtgärder.

Planförslaget för Stenbocken 14 och 15 bedöms vara förenligt med gällande

översiktsplan Eslöv 2035.

Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring

av stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”, kommunens

planbeteckning är S. 151 och planbeteckning hos Lantmäteriet är 12-ESL-199.

Detaljplanen vann laga kraft 1971-03-19. I gällande detaljplan är fastigheterna

planlagda för Område för handelsändamål och medger bebyggelse i två våningar.
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Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring av
stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”

Angränsande detaljplaner

1. 1285-P283, Detaljplan – för bostäder i centrala Eslöv. Del av kv.
Valpen

2. 12-ESL-259, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 111
Sebran i Eslöv.

3. 12-ESL-294, Förslag till ändring av stadsplan för centrala Eslöv.
4. 12-ESL-301, Förslag till stadsplaneändring för området kring

föreningstorget.
5. 12-ESL- 370, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21

Timmermannen i Eslöv.
6. 12-ESL-376, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 106

Kronhjorten och 104 Isbjörnen i Eslöv.
7. 12-ESL-377, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret 22

Stenhuggaren i Eslöv.
8. 12-ESL-386, Förslag till ändring av stadsplanen för område kring

Föreningstorget i Eslöv.
9. 12-ESL-471, Förslag till ändring av stadsplanen för Eslövs

ytterområde.
10. 12-ESL-492, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21

Timmermannen i Eslöv.
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11. 1285-P19, Del av kv. Druvan Eslöv, Eslövs kommun, Malmöhus
län.

12. 1285-P98_174, Detaljplan för skola och handel, del av kv. Valpen-
Stenbocken.

13. E296_E308, Ändring genom tillägg till detaljplan för
Timmermannen 16 med flera i Eslöv.

14. 1285-P19, Förslag till ändring av stadsplan ”Del av kv. Druvan”,
Eslövs kommun.

Angränsande detaljplaner och gällande plan
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Bostadsförsörjningsprogram

Enligt kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram präglas

bostadsmarknaden i regionen av brist på billiga hyreslägenheter och bostadsbristen

har blivit särskilt allvarlig för grupper med lägre inkomster. Behovet av hyresrätter

är stort i kommunen men betalningsförmågan för nyproduktion är låg. Flyttkedjor

behövs därför för att frigöra billiga lägenheter till hushåll med lägre inkomster. För

äldre med eget kapital är även bostadsrätt ett alternativ. Utbudet av studentbostäder

är begränsat. För att undvika boendesegregation och för att skapa flexibilitet på

bostadsmarknaden bör enligt bostadsförsörjningsprogrammet framtida bebyggelse

ske med varierade upplåtelseformer och hustyper. Ett ökat antal äldre och minskat

antal sjukvårdsplatser i kommunen ställer ökade krav på att bostäder anpassade

efter äldres behov finns i kommunens bostadsbestånd.

Det pågår arbete med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Sedan det nu

gällande bostadsförsörjningsprogrammet antogs har andelen hyresrätter ökat i

kommunen och inflyttningen har ändrat karaktär varför bedömningen av läget och

behoven kan komma att se annorlunda ut.

Planuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2017-11-28 att ge positivt

planbesked och planuppdrag för detaljplan för Kv. Stenbocken 14 och 15.

Riksintressen

Hela planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården med

beteckning M182 med motiveringen:

”Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens och industrialismens betydelse för den

moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden successivt

utvecklades till planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom stad. Uttryck för

riksintresset: Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före

järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna

rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta,

stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med bostäder

och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga

byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet

"Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra

till järnvägen knutna byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med

hus i företrädesvis rött och gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets

utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, grönskande

tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan bebyggelse som visar

den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.”
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MILJÖBALKEN

Biotopskydd

Eslövs kommun har gjort en trädinventering som visar att det i norra delen av

planområdet, på Repslagaregatans södra sida, finns en trädrad om totalt 15

naverlönnar som har biotopskydd. Söder om kv. Stenbocken längs Västergatan

finns mindre avenboksträd i rad med biotopskydd. Inventeringen visar även att

rönnträden planterade i fastighetsgräns mot kvarteret Valpen innefattas av

biotopskydd.

KULTURMILJÖ

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Planområdet

ingår dock i riksintresset för kulturmiljövården som inkluderar hela centrala Eslöv

där ett karaktärsområde är stråket längs Västergatan där bebyggelsen domineras av

gathus. Detta område började bebyggas på 1860-talet. Särskilt utmärkande är

gathusen längs Västergatan, Vångavägen och Karlavägen. Gathusen är små, 1 - 1½

våning och individuellt utformade. Husen är placerade längsmed gatorna med

trädgårdar på baksidan. Fasaderna är utförda i tegel eller puts och entréer ligger

mot gatan. Gatans sträckning och gathusens placering utgör historiska spår som

berättar om Eslövs framväxt.

Ortofoto 1960. Gathusbebyggelse i liv med gatan och trädgårdar på baksidan
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Arkeologi/Fornlämningar

Området innehåller inga kända fornlämningar.

SERVICE

I planområdet idag finns en livsmedelsbutik, restaurang, café, gym och padelhall.

Byggnaden har nyligen genomgått ombyggnation och flera olika verksamheter har

flyttat in. Området ligger i direkt anslutning till Eslövs centrum, där det finns ett

relativt stort utbud av butiker, restauranger och annan service.

Inom ca 300 meter finns tre förskolor. Inom ca 1 km finns Grundsärskola,

Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.

TRAFIK

Planområdet ligger norr om Västergatan och väster om Västerlånggatan i

anslutning till Eslövs centrum och på 10 minuters gångavstånd eller 4 minuters

cykelavstånd till Eslövs station (ca 800 meter). Förutsättningarna att arbeta och bo

inom kvarteret utan bil är goda med hänsyn till närheten till centrum, befintligt

utbud av handel och service samt närheten till hållplatser för stadsbuss, regionbuss

och tåg.

Övergripande gatustruktur

Västergatan och Västerlånggatan är huvudgator och ingår i det övergripande

gatunätet i Eslöv. Västergatan går i väst/östlig riktning genom de centrala delarna

av Eslöv. Gatan fortsätter västerut som Trollenäsvägen och ansluter till väg 17 norr

om Eslöv. Västergatan övergår till Östergatan/Ringsjövägen öster om järnvägen
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och ansluter till väg 17/väg 113 öster om tätorten. Längs Västergatan går ett viktigt

cykelstråk för cyklande in mot centrum och stationen.

Västerlånggatan går i nord/sydlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. I

söder ansluter gatan till Solvägen/Trehäradsvägen och vid Föreningstorget byter

gatan namn till Smålandsvägen och ansluter till väg 17 och väg 113 norr om

tätorten.

Gång- och cykelvägar

Utmed Västergatans norra sida finns gångbana och cykelbana vilka sträcker sig

vidare både mot väster och öster. På Västergatans södra sida finns trottoar.

Cykelbanan utmed Västergatan är del i ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning. I

nordsydlig riktning går även ett cykelstråk väster om kvarteret Stenbocken, vilket

ansluter till stråket utmed Västergatan.

Trottoarer finns längs Västerlånggatans båda sidor. Längs södra delen av

Västerlånggatan finns även enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av gatan. I

höjd med Villavägen upphör cykelbanorna och cyklande hänvisas till blandtrafik

norrut mot Västergatan/kvarter Stenbocken.

Kollektivtrafik

Västerlånggatan trafikeras av busslinje 2 med hållplatsläge vid kv. Stenbocken.

Längs Västergatan, går busslinje 1 med hållplats i höjd med Coops parkering.

Linjerna har en turtäthet på mellan 20 - 30 minuter dagtid på vardagar och båda går

till Stora torget samt Eslövs station.

Biltrafik och gatustruktur

Enligt kommunens trafikmätningar från 2020 trafikeras Västergatan av cirka 5 550

fordon per vardagsmedeldygn med 4,2 % tung trafik. På morgonen fördelar sig

trafiken 60% österut och 40% västerut. På eftermiddagen är förhållandet det

omvända. Västerlånggatan trafikeras av 6 580 fordon per vardagsmedeldygn med

5,5% tung trafik. Mätpunkterna ligger i direkt anslutning till kvarteret Stenbocken.

Repslagaregatan trafikeras av cirka 1 700 fordon per vardagsmedeldygn med 4%

tung trafik.

Parkering

Inom planområdet finns i dag en stor markparkering tillhörande COOP-butiken

med plats för nästan 200 parkeringsplatser. Längsgående parkering finns inte runt

kvarteret i dag.
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Den 6 april antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm

(Parkeringsnorm 2020) för kommunen. Parkeringsnorm 2020 antogs att gälla från

den 20 april 2021. Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla i samband med att

den nya parkeringsnormen börjar gälla.

Enligt parkeringsnorm 2020 höjs p-talet för bil i den centrala zonen i Eslöv från 3

till 6 parkeringsplatser /1000 m2 BTA och för övriga staden från 6 till 8

parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Den centrala zonen utökas både österut och

västerut till följd av att Eslövs centrum växer.

Parkeringsnormen för cykel utökas med platser för lastcykel men hålls i övrigt

oförändrad. Utökningen av den centrala zonen innebär att Kv Stenbocken 14 och

15 från den 20 april 2020 räknas till den centrala zonen. P-talet för bil är dock

oförändrat då Stenbocken 14 och 15 definierades ligga utanför den centrala zonen

tidigare medan den i Parkeringsnorm 2020 anses ligga inom den centrala zonen.

NATUR

Natur, park och rekreation

Området är bebyggt sedan länge och marken är i huvudsak hårdgjord. Endast

mindre zoner med träd, gräs och buskar finns närmast den omgärdande

gatumarken. Området har i dag tre olika trädrader med biotopskydd och i övrigt

låga naturvärden.

Närmaste grönyta finns inom ca 150 meter från planområdet, Stallhagen som är ett

mindre grönområde på ca 1,7 ha. Här finns även lekplatsen Vallarevägen.

Tabell Parkering cykel/ 1000 m2 BTA

Centrala zonen Övriga staden och kommunen

Cykel Lastcykel Cykel Lastcykel

Flerbostadshus 20 2 20 2

Småhus På egen fastighet

Verksamheter 20 4 20 4

Tabell Parkering bil/ 1000 m2 BTA

Centrala zonen Övriga staden och kommunen

Flerbostadshus 6 8

Småhus På egen fastighet

Verksamheter 6 8
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Ytterligare en lekplats Glasgränd med ett stort aktivitetsutbud ligger ca 250 meter

åt öster i Badhusparken.

Topografi

Planområdet är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda

ytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt skiljer endast 2,1 meter.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har tagits fram (Sweco 2020-06-01). De ytliga jordlagren

utgörs enligt SGU:s digitala jordartskarta av fyllning. Jorddjupet bedöms vara

mellan 20 - 30 m enligt SGU:s jorddjupskarta.

Utförd undersökning visar att de övre jordlagren, under de hårdgjorda ytorna,

utgörs av fyllning med varierande mäktigheter om ca 0,5 - 2,0 m. Fyllningen

utgörs i huvudsak av grusig sand med varierande innehåll av tegel, humus och i

östra delen även trä och flis. I den östra delen av fastigheten förekommer sandig

humusjord om ca 0,5 m närmast markytan. Störst fyllnadsmäktigheter har

påträffats i södra och östra delen av fastigheten. Fyllningens relativa fasthet

varierar över fastigheterna, men är generellt låg till medelhög.

Utredningen visar att grundläggningsförutsättningar generellt är mycket goda under

förutsättning att förekommande fyllningar tas bort före grundläggning.

Markföroreningar

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts (Översiktlig miljöteknisk

markundersökning, Relement, 2021-04-07). Utredningen klargör förutsättningarna

för byggnation av bostäder på fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Analysresultaten av jordproven har jämförts med Naturvårdsverkets generella

riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning

(MKM). Nuvarande markanvändning på fastigheten bedöms bäst motsvara MKM

enligt Naturvårdsverkets definition, men vid en omställning till bostadshus bedöms

KM bli gällande.

Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst PAH-H i

fyllning inom undersökningsområdet. De förhöjda halterna förekommer slumpvis i

fyllningen över hela området och det bedöms inte vara möjligt att avgränsa

föroreningen i detalj utifrån nu genomförd undersökning.

På nuvarande Stenbocken 15 har Preem tidigare drivit en drivmedelsanläggning.

Anläggningen var i drift från ca 1984 till årsskiftet 2007/2008. I samband med

avvecklingen av drivmedelsanläggningen genomfördes en markundersökning.
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Markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska kolväten i en av fyra

provpunkter. De påvisade halterna underskred Naturvårdsverkets riktvärde för

känslig markanvändning (KM) och ett uttaget grundvattenprov visade inte på

någon förekomst av oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i

samband med avetableringen, i övrigt vidtogs inga saneringsåtgärder.

Markradon

Markradonmätning har gjorts i samband med den geotekniska utredningen. Den

uppmätta markradonhalten är 5 - 15 kBq/m3. Marken inom aktuell fastighet klassas

enligt aktuella riktvärden som normalradonmark, 10 - 50 kBq/m3.

Luftföroreningar

Luften i Eslöv bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i

länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från

väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från

jordbruket.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. VA Syd är huvudman.

Kartan visar befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. En

dagvattenledning går idag genom planområdets sydvästra hörn.

Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd)
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Fjärrvärme

Kraftringen ansvarar för fjärrvärmeledningar i närområdet. Området lämpar sig väl

för fjärrvärmeanslutning med tanke på nätets placering och dimensioner.

El

Kartan visar befintligt ledningsnät. Kraftringen är huvudman för el i området.

Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av planområde.

Fiber och tele

Fiber och teleledningar finns i området.

Dagvatten

VA Syd är huvudman för VA och planområdet kan anslutas till dagvattennätet.

Befintligt dagvattensystem är dimensionerat för ett 2-årsregn, men har

kapacitetsbrist och rymmer betydligt mindre. Dagvattennätet är hårt belastat bland

annat på grund av förtätningar i centrala Eslöv.

Skyfall

Kommunens skyfallskartering (Tyréns 2016 - 2019) visar att vattenmassor vid

skyfall blir stående i planområdets nordöstra del. Omgivningens lutning gör att

vattnet sedan fortsätter vidare mot nordväst mot Föreningstorget. I det området

finns idag problem med översvämningar vid skyfall.
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Kommunens skyfallskartering
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PLANFÖRSLAG
PLANANSÖKAN

Scanbygg i Ystad AB har ansökt om att få göra detaljplan för Stenbocken 15 och

Byggsystem Öresund har ansökt för Stenbocken 14. Bebyggelseförslag har tagits

fram av Johan Sundberg Arkitektur AB i Lund i samarbete med Martin Martinsson

Architecture.

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD

Stadsbyggnadsidé

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas

av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med

bostäder, lokaler och gårdsbyggnader i det inre. En central vision med

planförslaget är att pröva en modern tolkning av denna struktur i samspel med

platsens nuvarande specifika förutsättningar.

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från sydost.

Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture

Ambitionen med bebyggelseförslaget är att skapa goda boendemiljöer i ett modernt

stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvaliteter. Variation i

byggnadshöjd ska ge utblickar, goda solljusförhållanden och samtidigt relatera till

den omgivande bebyggelsens höjdskala.

Ett nytt kvarterstorg i nord-sydlig riktning delar planområdet i två mindre kvarter

som i storlek överensstämmer med de kvartersmått som fanns i stadsplanen från
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1913. Kvarteren får en indelning som i stort påminner om den centrala stenstadens

kvarterensindelning. Allmänheten säkerställs tillträde genom att allmän plats

gångväg löper parallellt med kvarterstorget. De två kvarteren delas även i öst-

västlig riktning av en gränd på kvartersmark. Kvarterstorget, gångvägen och

gränden möjliggör tillsammans en ökad finmaskighet i området.

Bebyggelse

Planförslaget har en bebyggelsestruktur som delar in området i två kvarter med en

höjdvariation på mellan två till åtta våningar. Förslaget bygger på kvarterstadens

tydliga rumslighet och väl synliga gränser mellan det privata och det offentliga –

en offentlig framsida samt en privat baksida med bostadsgårdar. Förslaget innebär

att kvarteren är slutna mot omgivande gator, men i de delar av kvarter som inte

ligger mot gator ska det finnas öppningar mellan husen för att få in ljus och luft.

I kvarterens inre delar medger detaljplanen punkthus i den västra delen och radhus

i den östra delen som en referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som

återfinns i de äldre kvarteren i de centrala delarna av stenstaden.

Exploatörens vision för bebyggelse, gårdar och allmänplats för kv. Stenbocken 14 och 15.

Genom den föreslagna bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där

husens fasader ligger i liv mot omgivande gator stärker planförslaget gaturummet

på liknande vis som bebyggelsen i den centrala stenstaden.

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - västra delen

1081 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

25

Projektets bruttoarea (BTA) uppdelat på kvarter:

Stenbocken 14

Norra delen: 5100m2 BTA och ca 2900m2 handel (exklusive garage)/ca 51

bostäder.

Södra delen: 8900 m2 BTA och ca 400m2 verksamhetslokaler (exklusive garage)/ca

89 bostäder

Stenbocken 15

Norra delen: 5400m2 BTA (exklusive garage)/ca 54 bostäder.

Södra delen: 6427m2 BTA (exklusive garage)/ca 64 bostäder.

Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad.

Användning

Kv. Stenbocken planeras som innerstadskvarter med en blandning av bostäder och

verksamheter. De strategiska platserna, i korsningarna längs huvudgator och stråk,

ger goda förutsättningar för verksamheter.

Detaljplanen är till stor del flexibel gällande användning och medger bostäder och

centrumändamål. I den norra delen av det östra kvarteret möjliggör detaljplanen för

fortsatt storhandel på en yta om ca 2900m2 i bottenvåning. Mot det föreslagna

torget och i hörnet Västergatan/Västerlånggatan i samma kvarter finns

planbestämmelse som kräver centrumverksamhet i bottenvåningen för att

säkerställa att tillkommande bebyggelse får öppna bottenvåningar som bidrar till

stadens liv och serviceutbud. Det är möjligt att bygga centrumverksamhet även i de

övre våningarna för att skapa förutsättningar för till exempel kontorsetableringar. I

det östra kvarteret finns även planbestämmelse som reglerar att en del av den nya

bebyggelsen blir bostäder för att säkerställa att det blir ett blandat kvarter även om

en stor affär placeras där. Under kvarteren och gränderna finns det möjlighet att

bygga helt eller delvis nergrävda parkeringsanläggningar.

Utformning

Byggnadernas placering regleras genom egenskapsgränser och prickmark.

Takvinklar regleras till 0-30 grader för alla tak förutom radhusen där takvinkeln

medges vara 0-45 grader. Mot gator och torg reglerar plankartan balkonger,

burspråk och loftgång med utformningsbestämmelser för att skapa förutsättningar

för en stadsmässig karaktär där livet i byggnaden också kan bidra till livet på gatan,

vilket förväntas bidra till den upplevda tryggheten i området. För att stödja ett

socialt och levande gaturum ska bebyggelsen också ha genomgående entréer längs

gator, torg och gångstråk.
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Exploatörernas vision är att ge tillkommande bebyggelse en modern karaktär som

speglar sin tid men samtidigt inspireras och relaterar till den äldre befintliga

bebyggelsen och riksintresset för kulturmiljön. Relationen till befintlig bebyggelse

och riksintresset för kulturmiljön regleras genom utformingsbestämmelser mot

huvud- och lokalgator enligt följande:

Bostadsentréer ska vara genomgående så att trapphus kan nås från GATA,

GÅNG, TORG, och C2.

Fasad ska utformas i huvudsak i tegel mot GATA, GÅNG, TORG eller C2.

Loftgång får inte uppföras mot GATA, GÅNG, TORG eller C2.

Balkonger och burspråk mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får placeras

lägst 3,5 meter över marknivå och skjuta ut högst 1,2 meter från fasadliv

och får tillsammans finnas längs med högst 1/3 av fasaden.

Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA,

GÅNG, TORG och C2 utan egen entré ska per trapphusenhet utföras i

genomsnitt minst 0,4 meter över angränsande marknivå. Sockel (överkant

bottenvåningens bjälklag) mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får utföras

högst 1,2 meter i genomsnitt över angränsande marknivå.

Mot omgivande GATA, GÅNG, TORG, och C2 ska särskild vikt läggas

vid utformning av bottenvåning och takfot. Bottenvåningen ska vara tydligt

markerad.

Därigenom baseras gestaltningen på arkitektoniska principer som återfinns i många

av de äldre stadskvarteren i Eslöv.

Husens relation till gatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin

Martinsson Architecture
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Utmed gatorna ska fasaderna vara gjorda av tegel för att knyta an till Eslövs rika

tegelarkitektur och lokala byggnadstradition. Fasaderna planeras varieras i förband

och kulör mellan de olika fasadlängderna. Husen placeras parallellt med

kvartersmarken och i liv med gatan och med tydliga entréer. Trapphusen ska vara

genomgående för att underlätta ett flöde mellan gata, byggnad och gård. En sockel

gör att bostäderna blir något upphöjda, vilket minskar insyn och skapar distans,

men leder ändå till att gatan upplevs som livfull genom att man på distans kan

betrakta gatan eller livet inne i husen.

Exploatering, täthet, höjder

Detaljplanen medger en bebyggelse på mellan två till åtta våningar, vilket regleras

genom högsta tillåtna byggnadshöjd. Denna variation refererar till variationerna i

byggnadshöjd inom den befintliga stenstaden, samtliga föreslagna

bebyggelsehöjder finns representerade i de omgivande kvarteren. Bebyggelsen

föreslås bli som lägst mot sydväst och högre i väster mot Västerlånggatan. I söder

är grannfastigheterna generellt lägre än i planförslaget men mot Västerlånggatan, i

direkt anslutning mot centrum är skalan likartad.

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från

Västergatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson

Architecture
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Utöver byggnadshöjd medges inskjuten takvåning för gemensamhetsanläggning

såsom till exempel gemensamhetslokal, växthus, terrass och för teknikutrymmen.

Takvåningar ska utformas i enhetligt med omgivande taklandskap och med minst

25% planterad yta. Exploateringstalen inom kvarteret Stenbocken är 2,2-2,3 vilket

är samma nivå som delar av Eslövs innerstad.

Jämförelse exploateringstal Stenbocken, Eslövs innerstad.

Planförslaget möjliggör för en tät och relativt hög exploatering för att utnyttja det

strategiska samt centrum- och stationsnära läget.

Gårdsmiljöer, takterrasser och grönska

Då boendeparkering sker i nedsänkt eller delvis nedsänkt parkeringsgarage hamnar

en stor del av innergårdarna på helt eller delvis upphöjda terrassbjälklag. I norra

delen av kvarter 14 blir gården helt upphöjd då den ligger på en bottenvåning med

handel. Södra delen av kvarter 14 ligger i markplan i nivå med omgivande gator. I

kvarter 15 ligger gårdarna i både norra och södra delen delvis upphöjda. Utöver

gårdarna planeras gemensamma takterrasser på samtliga tak.

Ambitionen är att gårdar och terrasser utformas för att ge goda vistelsevärden för

både barn och vuxna och med en stor andel grönska och växtlighet. För att

säkerställa detta regleras förslaget med följande bestämmelser:

f1 - Bostadsgård ska anordnas inom hela egenskapsområdet.

f2- Gemensam takterrass för boende ska uppföras.

f3- Tak ska utformas med minst 25 % planterad yta.

n- bestämmelser som reglerar minsta antal träd samt att träd ska finnas.

n5- Gård ska utformas med minst 50% planterad yta.

n5- Minst 30% av gårdsytan ska underbyggas med planterbart bjälklag med

minst 80 cm djup.

n6- Endast 15% av gårdsytan från användas till cykelparkering.

n6- Lekplats ska anordnas på gård.
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Bostadsgårdarna avses i huvudsak bli gemensamma för de boende inom respektive

kvarter med funktioner som grill- och lekplatser. Närmast fasaderna föreslås en zon

med privata uteplatser. Gårdsmiljöer skyddas från trafik och buller då omgivande

kvarter skärmar av.

Gränden mellan den norra och södra delen i båda kvarteren är tänkt som en bilfri

gårdsyta där barn kan cykla, spela boll och leka fritt, men samtidigt vara under

uppsyn från lägenheternas fönster, balkonger och terrasser. Gränden ligger på

kvartersmark och tillhör de boende, men är tillgänglig för besökare och

förbipasserande. I gränden planeras för öppna kanaler och dammar för

dagvattenhantering. Gränden innehåller också strategiskt placerade gröningar med

träd och växtlighet.

Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut längs den öst/västliga gränden
rakt genom planområdet. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin

Martinsson Architecture.
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Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut på en av bostadsgårdarna Bild:
Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture.

För att träd ska kunna växa på bjälklagen planeras för planteringstråg vars kanter

även kan fungera som sittplatser. Gårdarna kan ha en blandning av hårdgjorda och

gröna ytor. Växtlighet används för att markera gränser mellan privat och offentligt.

Utrymmen för barn att leka finns i de centrala delarna av innergårdarna där

tillsynen och solljuset är som bäst. Vid entréerna finns det cykelparkering för

besökare och de boende.

Torg

Vid entrén till handelskvarteret föreslås allmän plats torg. Torget ska gestaltas och

höjdsättas så att skyfallsvatten kan fördröjas.

Markhöjder

Markhöjder inom planområdet ska ansluta till höjder på omgivande gatumark. Det

säkerställs med planbestämmelse: Marken som ansluter till allmän plats ska

anpassas till den allmänna platsmarkens höjd och utformas i samråd med

kommunen. Plushöjder har inte satts på omgivande gator för att de kommer att

byggas om och exakt höjdsättning inte är fastlagda. Kvartersgränderna och

kvarterstorget är planerade att vara i markplan. Kvartersgårdarna kan vara delvis

upphöjda för att rymma underjordiskt garage. Markhöjderna på gårdarna regleras

med plushöjd i plankartan. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa visuell

kontakt mellan gränd och gård så att utemiljön blir ett sammanhängande rum.
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TRAFIK

Befintliga gator

Ett genomförande av planförslaget innebär inte att kommunen behöver bygga om

befintliga gator i anslutning till kvarteret. Kommunen har planer att på lång sikt

bygga om gatorna runtom kv. Stenbocken. Detta ligger dock inte inom ramen för

planarbetet.

Det centralt belägna kvarterstorget gör att det blir fler anslutningspunkter på

Västergatan. Det ger förutsättningar för att omvandla Västergatan till en

stadsmässig gata på sträckan förbi kv. Stenbocken, istället för dagens karaktär av

en infartsväg.

Träd med biotopskydd längs Repslagaregatan ska ersättas vid fällning. Plantering

av träd säkerställs med planbestämmelse. Träden står idag på kvartersmark,

privatägd mark, och kommer att göra det även i fortsättningen. Det innebär att det

är fastighetsägarna som fortsatt ansvarar för träden längs gatan.

Nya gator och kvarterstorg

I planförslaget föreslår kommunen en ny torgyta på kvartersmark centralt i

planområdet i nord-sydlig riktning. Torgyta kommer att ägas av exploatörerna och

också utformas av dem. Så länge som den nuvarande mataffären finns kvar

planerar exploatörerna att använda stora delar av ytan till tvärställd parkering för

att tillgodose handelns parkeringsbehov.

För att säkerställa allmänhetens tillträde att röra sig genom kvarteret läggs en remsa

GÅNG – gångväg, på allmän plats i den västra kanten av kvarterstorget.

Gångvägen och intilliggande förgårdsmark ska utformas så att den ser ut som en

sammanhängande yta. Fastighetsägarna ansvarar för snöskottning av ytan.

Parkering

Eslövs kommuns parkeringsprogram ska följas. En beräkning av planförslagets

framtida cykel- och bilparkeringsbehov har gjorts utifrån kommunens gällande

parkeringsnorm, Parkeringsnorm 2020 antagen att gälla från 20 april 2021. Den

föreslagna bebyggelsen har sammantaget ett beräknat bilplatsbehov på cirka 175

platser och cykelplatsbehov på 582 platser, enligt framtagen parkeringsutredning.

Parkering ska lösas inom kvartersmark med halvt nedsänkt parkeringsgarage i kv.

15 med cirka 90 bilplatser samt ett underjordiskt parkeringsgarage under kv. 14

som rymmer ca 160 bilplatser.
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En förutsättning för att kunna bebygga planområdet enligt visionen med en stor

matvaruaffär är att parkeringsbehovet för handeln kan tillfredsställas. Längs med

det nord/sydliga kvarterstorget planeras parkeringsplatser avsedda för handel.

Ytterligare parkeringsbehov för handel, samt inlastning, ska ske inom kvartersmark

och ordnas i parkeringsgaragen. In- och utfarterna till källargaragen ska lokaliseras

mot kvarterstorget.

Utmed Västergatan har det tagits fram förslag om att anlägga ett mindre antal

korttidsparkeringsplatser, i likhet med Västergatan öster om Västerlånggatan. Detta

för att stödja korta besök samt angöring i nära anslutning till de lokaler som

planeras i markplan utmed Västergatan. Utbyggnad av korttidsparkering är dock

inte budgeterat för i kommunens budget i dagsläget och de parkeringarna kan inte

räknas in i bedömningen om projektet klarar kommunens krav på antal parkeringar.

Cykelparkering för lastcykel och vanlig cykel ska lösas inom kvartersmark.

Cykelparkeringen kan placeras i garage, på gårdar, på kvarterstorget samt på

förgårdsmark.

NATUR

Planområdet kommer även fortsättningsvis att ha förhållandevis låga naturvärden.

Biotopskyddade träd som behöver tas ned vid utbyggnad av planförslaget ska

ersättas av exploatören. Planområdets naturvärden stärks till viss mån genom att

bostadsgårdarna regleras med flera planbestämmelser för att säkerställa växtlighet.

Ekosystemtjänster

Kommunens plankonsult har analyserat planförslaget med verktyget Ester. Ester är

ett verktyg framtaget av boverket som kartlägger och värderar vilka

ekosystemtjänster som finns på en plats samt analyserar hur befintliga

ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och negativt, av en planerad

åtgärd. Ester utgår från de fyra kategorier man vanligen delar in ekosystemtjänster

i, vilka är; stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster.

Resultatet visar i stora drag på en ökning av ekosystemtjänster inom planområdet

jämfört med i dag.

Att dagens asfaltsparkering omvandlas till bostadskvarter med tillgång till

bostadsgårdar med viss växtlighet och lekytor för barn samt sitt- och

umgängesplatser ger det största tillskottet av ekosystemtjänster. Men även åtgärder

som möjliggör för odling ger poäng såsom planterbara bjälklag och växthus på

taken, gröna tak samt plantering av träd och buskar som ger frukt, bär och nötter.

Det sistnämnda är dock åtgärder som enbart är en vision från exploatörens sida och

kommunen kan inte reglera dem i tvingande bestämmelser.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA

Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar.

Tryckstegring kan komma att behövas till de övre våningarna i de högre husen, för

att uppnå ett fullgott vattentryck. Spillvatten från källarplanet måste pumpas för att

kunna ansluta till kommunens spillvattensystem.

Dagvatten

Planområdet kan anslutas till VA Syds dagvattennät. Eftersom ledningsnätet har

kapacitetsbrist finns krav på att planområdet måste fördröja en del av sitt

dagvatten. Volymen som behöver fördröjas är 200 kubikmeter.

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-04-30 (REV.

2020-05-20)). Utredningen rekommenderar att fördröjning av dagvatten görs i

underjordiska magasin, till exempel rörmagasin eller dagvattenkassetter, i det torg

som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. För att fördröja den volym

som krävs behövs dagvattenkassetter med en bygghöjd på 0,5 meter på en yta om

cirka 450 kvadratmeter. Att fördröjningen av dagvatten genomförs säkerställs med

planbestämmelse i kvarterstorget som anger att dagvattenanläggning som rymmer

minst 200 kubikmeter ska anläggas.

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas

i utredningen att genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt.

Med detta menas t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och

markbetäckning i form av plattor eller sten hellre än asfalt och betong.

Skyfall

Eslöv har idag problem med översvämningar i närheten av planområdet. I

dagsläget finns en lågpunkt i planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer

cirka 175 kubikmeter vatten, men när denna lågpunkt byggs bort måste volymen

kompenseras på annan plats. Detta för att inte områden nedströms planområdet ska

påverkas negativt av ökade flöden och volymer till följd av exploateringen.

Dagvatten- och skyfallsutredningen (SWECO, 2020-04-30 (REV. 2020-05-20))

visar att det finns utrymme inom planområdet och att ytor både på kvartersmark

och allmän plats krävs. Eftersom det kommer att vara ont om plats och dessutom

mycket konstruktioner på bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som

möjligt utförs som nedsänkta ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra

fördröjning.

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - västra delen

1090 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

34

Diagram över dagvatten- och skyfallsåtgärder. Ljusblå visar område som behövs för
dagvattenhantering, lila område som behövs för skyfallshantering.

En del av skyfallsvolymen alstras inom uppströms avrinningsområde och rinner till

planområdet. Yta för fördröjning måste därför placeras så att detta vatten kan rinna

hit, lämpligen i planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. Det

kan göras på allmän plats i öster, till exempel längs trädraden och de två

grönområdena som finns föreslagna.

Resterande skyfallsvolymer kan fördröjas i gränderna som passerar horisontellt

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed det nord-

sydliga kvarterstorget, till exempel genom att sänka parkeringar och grönområden i

förhållande till omgivande mark.

Fördröjningen av skyfall regleras i plankartan med bestämmelserna fördröjning1(på

allmän plats torg) och b3 (på kvarterstorget). Bestämmelserna anger ingen exakt

volym på respektive plats, men total volym som behöver fördröjas inom

planområdet finns med som upplysning bland planbestämmelserna.

Uppvärmning

Byggherren har som ambition att ha ett uppvärmningssystem med bergvärme

kombinerat med solcellsanläggning på tak. Kraftringen har fjärrvärmeledning i

närområdet och möjligheterna att koppla upp sig på nätet är goda.
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El

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt nät, men en ny nätstation måste tillföras

för att tillgodose den nya bebyggelsens behov samt för att ta höjd för framtida

laddningsmöjligheter för elbilar.

Nätstationen ska anläggas i e-område, med minsta måttet 8x8 meter, i södra delen

av nya nord/sydliga kvarterstorget och säkerställs med E1 i plankartan. Förslaget är

att nätstationen ligger vid parkeringsplatserna minst 5 meter från fasad.

Renhållning

Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering och det ska

ske på kvartersmark. Inom planområdet finns det goda möjligheter att ha

underjordisk avfallshantering med upphämtning i kvarterstorget. Kommunen gör

bedömningen att tekniska installationer för hantering av avfall kan byggas under

allmän platsmark gångväg, precis som andra tekniska installationer kan byggas där.

Avfallet kan också hanteras i miljörum i bottenvåningarna på strategiska ställen.

Fastighetsägaren ansvarar för och beslutar system för avfall och källsortering, det

regleras inte i detaljplanen.
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PLANBESTÄMMELSER

Nedan listas detaljplanens samtliga planbestämmelser.
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KONSEKVENSER

MILJÖKONSEKVENSER

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken

Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34

§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför

inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE

Hela planområdet omfattas av Riksintresset för Kulturmiljövården (M 182), se

rubrik Riksintresse ovan.

Enligt översiktsplanen för Eslöv 2035 är ”Kulturmiljön i Eslövs stad är i högsta

grad en levande miljö och däri ligger också en del av dess värde. Det är därför av

stort vikt att välkomna varje generations tillägg till staden för att skapa ett

kulturhistoriskt tidsdjup, läsbarhet och nya värden.”

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas

av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med

bostäder samt lokaler för verksamheter och med gårdsbyggnader i det inre.

Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens

höjder varierar mellan en till åtta våningar och exploateringstalen på kvartersnivå

varierar mellan ca 1,5 – 2,3. Husen som innehåller blandade funktioner såsom

verksamheter och bostäder möter trottoarer med fasadliv vilket aktiverar och

tydliggör gaturummet. Den lokala byggnadstraditionens fasader utgörs

företrädesvis av rött och gult tegel och är ofta utförda med en sockelvåning med

hög detaljeringsnivå.

Planområdet ligger i ytterkanten av riksintresseområdet och gränsar både till

kvarter med låg äldre bebyggelse och kvarter med relativt nya och höga byggnader.

Kvarteret ligger i en korsning mellan Västergatan och Västerlånggatan, två viktiga

infartsvägar till Eslöv. Planområdet är en slags entré till centrala Eslöv och

riksintresseområdet. Många rör sig längs infartsgatorna och flödet av människor

ger planområdet en särskild roll och centrumläge. Detta ger tomten specifika

förutsättningar för sin utveckling och bebyggelse i förhållande till riksintresset för

kulturmiljö.
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En central ambition med planförslaget är att pröva en modern tolkning av

stenstadsbebyggelse i samspel med platsens specifika förutsättningar.

Detaljplaneförslaget har inspirerats av hur den centrala stenstaden är uppbyggd.

Den inspirationen sammanfattas i följande punkter:

Relationen till stadsplanen från år 1913

Stadsplanen från år 1913 genomfördes aldrig för kv. Stenbocken. I stadsplanen

föreslogs att kvarteret skulle delas av en gata som aldrig kom att byggas. Kvarteret

har därför blivit större än den ursprungliga planidén. Genom att anlägga ett

kvarterstorg som ger en passage genom planområdet skapas ungefär de

kvartersmått som fanns i den ursprungliga stadsplanen och kvarteren får storlekar

som påminner om den centrala stenstadens kvartersindelning. Med denna

uppbyggnad blir bebyggelseförslaget ett nutida tillägg till den historiska

stadsplanen och en del av den successivt framvuxna rutnätsplanen.

Relationen till gaturummet och de historiska spåren av vägsträckningar

Befintlig bebyggelse inom planområdet drar sig tillbaka från gatan och parkeringen

saknar helt relation till gaturummet. Detta förhållningssätt bidrar till att denna

sträcka på Västergatan och Västerlånggatan har en svag koppling till de historiska

spåren av vägsträckningar på platsen. Planförslaget stärker gaturummet genom

bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där fasader ligger i liv mot

omgivande gator, vilket är karaktäristiskt för stenstadsbebyggelsen. Genom denna

bebyggelseprincip stärks tydligheten i gaturummet och därmed även de historiska

spåren av vägsträckningar som Västergatan och Västerlånggatan är en del av.

Blandade funktioner

Till skillnad från dagens användning inom kv Stenbocken, med bara verksamheter,

så innehåller planförslaget en blandning av användningar. Det innehåller bostäder

och har centrumverksamhet framför allt i delar av bottenvåningarna.

Centrumverksamheten kan vara handel, kontor, samlingslokaler och andra

verksamheter. Den ökade flexibiliteten innebär att den tillkommande bebyggelsen

väl samspelar med den befintliga stenstadens uppbyggnad och kan ses som en ny

årsring av den centrala staden.

Byggnadshöjd

Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens

höjder varierar mellan en och åtta våningar. Planförslaget varierar i byggnadshöjd i

samma skala som befintlig bebyggelse, mellan två och åtta våningar. Däremot

skiljer sig planförslaget från de äldre stenstadskvarteren genom en större

höjdvariation inom kvarteret och området.
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Planförslaget har bearbetats sedan samrådet för att bättre samspela med höjdskalan

i Eslövs stenstad. Inom fastigheten Stenbocken 15 har bebyggelsen generellt sänkts

ett våningsplan, en volym har lämnats oförändrad och en har sänkts två våningar.

Mitt emot gathusen, längs Västergatan, är den lägsta byggnaden nu tre våningar för

att bättre samspela med de låga gathusen. I kvarterets mitt har den högsta volymen

sänkts till åtta våningar. Inom fastigheten Stenbocken 14 har bebyggelse, i väster

och i norr, sänkts med en till två våningar. Bebyggelsens höjder regleras genom

högsta tillåtna byggnadshöjd.

Diagram över bebyggelsehöjder och fasadindelning I kvarteren I centrala Eslöv

Stadsrytm och entréer

I den befintliga stenstaden ligger entréer till verksamheter och bostäder tätt vilket

ger en rytm och stadsmässig karaktär i gaturummet. Föreslagen bebyggelse

organiseras runt trapphus med genomgående entréer som nås från både gård och

gator. Huvudentréer ska vändas ut mot omgivande gator och torg och ska finnas

med maximalt 30 meters mellanrum, detta regleras genom

utformningsbestämmelse. En normal fasadlängd för ett trapphus och tillhörande

lägenheter är 20-30 meter. Det innebär att kvarterens bostadshus kommer att få en

indelning i längd som motsvarar den traditionella staden. Ett planförslag med

många entréer ut mot omgivande gator bidrar till både stadsbild och stadsliv som

harmonierar med de stadsmässiga centrala delarna i Eslöv.

Hörnfastigheterna längs Västergatan har sedan samrådet justerats till 24 meters

längd och får i stället för en indelning i tre ”hus” en indelning till fyra ”hus” med

egna entréer och trapphus. Detta för att bättre samspela med arkitekturen,

fastighetsindelningen och rytmen längs Västergatan.
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Diagram över entréer och portar I centrala Eslöv samt Stenbocken

Tydliga fram- och baksidor

Planförslaget bygger på kvarterstadens tydliga rumslighet och väl synliga gränser

mellan det privata och det offentliga – en offentlig framsida samt en privat baksida

med bostadsgårdar. På insidan av kvarteren föreslås punkthus och radhus som en

referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som återfinns i de äldre kvarteren i

de centrala delarna av stenstaden.

Detaljerad sockelvåning och takfot

I den traditionella stenstaden är sockelvåningar och takfot ofta väl gestaltade med

en hög detaljeringsnivå. Bebyggelseförslaget följer detta ideal och

utformningsbestämmelse säkerställer att särskild vikt ska läggas vid utformning av

bottenvåning och takfot mot omgivande gator och torg.

Rik tegelarkitektur

Planförslaget tar fasta på den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis

rött och gult tegel. För att återspegla Eslövs rika tegelarkitektur planeras fasader

mot gator och torg utföras i tegel. Det säkerställs med planbestämmelse.
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Diagram över materialitet och kulturmiljö I centrala Eslöv samt Stenbocken

Sockelhöjd

Planförslaget kräver att bostäder mot gator har en hög sockel (0,4-1,2 meter över

angränsande mark), vilket gör att man kan bo på första våningen utan att behöva

dra för gardinerna för att hindra insyn och att livet i de lägenheterna således kan

bidra till livet på gatorna. Den extra sockelhöjden gör också att lokaler och

bostadsentréer, som har golvet i jämnhöjd med marken utanför, får extra hög

takhöjd och blir mer framträdande. Sockeln är en detalj i planförslaget, men är

viktig eftersom den gör bebyggelsen stadsmässig och lik de centrala kvarteren. Det

är också viktigt att sockeln inte blir för hög för då hamnar fönster så högt att

fasaden i ögonhöjd får karaktären av en mur. Att så inte blir fallet säkerställs

genom en högsta höjd på 1,2 meter för sockeln.

Västergatan och gathusen

Längs Västergatan finns en rad gathus, se rubrik Kulturhistoriska byggnader och

miljöer, som utgör en del av Eslövs äldsta bebyggelse och är en värdefull

kulturhistorisk miljö. Den miljön är i direkt anslutning till planområdet.

Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala

stenstadskvarteren som ska vara grunden för utvecklingen på platsen och inte den

småskaliga gathusbebyggelsen. Det är ett angreppssätt som speglar hur städer

historiskt utvecklas när de växer och marken blir dyrare. Det kommer att bli en
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kontrast mellan nytt och gammalt samt mellan stort och litet. Planförslaget är norr

om de låga gathusen och skuggning utgör inte ett problem. På Stenbocken 14 och

15 har det stått liknande gathus som de längs Västergatan, men de revs 1972.

Planförslagets stadsbebyggelse skapar förutsättningar för att omvandla Västergatan

från en gata med karaktären av en infartsväg, på sträckningen söder om Stenbocken

14 och 15, till en stadsgata. Stadsgator har intimare karaktär än infartsvägar, vilket

sannolikt skulle ge gathusen längs Västergatan ett bättre sammanhang än idag och

skulle bidra till att upplevelsen av riksintresseområdet förstärks. Dock finns inga

beslut om att bygga om Västergatan till en stadsgata på sträckningen och

detaljplanens förverkligande innebär inte att gatan behöver göras om.

Kommunens sammanvägda bedömning

Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala

stenstadskvarteren tillsammans med de specifika förutsättningarna på platsen och

dess läge i riksintresseområdet som ska vara grunden för utvecklingen på platsen.

Det är ett angreppssätt som speglar hur städer historiskt utvecklas.

Sammantaget menar kommunen att planförslaget hanterar riksintresset på ett

fullgott sätt genom att planförslaget baseras på många delar som är lånade från

stenstadens traditionella uppbyggnad. Kommunen bedömer att om planförslaget

genomförs så kommer riksintresset att stärkas jämfört med dagens situation.

Planförslaget relaterar till riksintresset på många sätt medan dagens situation,

parkering och handelsbyggnad, inte förhåller sig till riksintresset.

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Luftkvalité

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas.

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för

utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen bedöms inte ge någon

betydande ökning av trafik.

Vattenkvalité

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas.

Planområdet ligger, enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta, inom

avrinningsområdet för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464),

dock avleds vatten inom denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket

och vidare till Krondammen för att slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa

(WA65855704). Saxån: Välabäcken-källa har ekologisk status måttlig och kemisk
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status ej god. Som förklaring till status anges framför allt förekomsten av

näringsämnen och urban markanvändning som diffus föroreningskälla.

Planområdet sammanfaller också med avrinningsområde för

grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724) som har god kvantitativ

och kemisk status.

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för

vatten.

DAGVATTEN

En dagvattenutredning har tagits fram och föreslagen lösning beskrivs under

planförslag. Dagvattnet inom planområdet kommer att fördröjas inom

kvartersmark, vilket säkerställs genom planbestämmelser.

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL

Planområdet kommer även efter exploatering att rymma lika stora volymer vid

skyfall som idag, det säkerställs i plankartan.

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Då planområdet idag är hårdgjort i stor utsträckning och används för

storhandelsändamål och parkering bedöms planförslaget ha en positiv effekt på den

biologiska mångfalden. Bedömningen grundar sig på att innergårdarna ska utföras

med planteringsbart bjälklag som möjliggör för växtlighet samt gemensam lek- och

umgängesytor. I planförslaget säkerställs planteringen på gårdarna genom

planbestämmelser.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE

Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. Samtliga

trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås ersättas med nya

träd. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av alléträden med följande

villkor:

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.

3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan.
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I planförslaget säkerställs att trädrader återplanteras genom planbestämmelse.

MARKRADON

Marken inom planområdet klassas enligt aktuella riktvärden som

normalradonmark. För byggande på normalradonmark krävs radonskyddande

åtgärder vilket säkerställs i planen med planbestämmelse.

MARKFÖRORENINGAR

Miljöteknisk markundersökning har genomförts. Då markföroreningar påträffats på

fastigheten får startbesked för byggnad inte ges för ändrad markanvändning förrän

markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom sanering av förorenad

mark. Det säkerställs med planbestämmelse.

Halterna är vanligt förekommande i fyllning i tätbebyggda områden. De påvisade

halterna medför ingen risk för människors hälsa vid nuvarande markanvändning,

motsvarande MKM. Inga förhöjda föroreningshalter har påvisats i naturligt avsatt

jord. Urschaktad fyllning behöver hanteras som avfall med halter över KM men

under MKM.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Att utvidga centrum i Eslöv och förtäta med nya bostäder på kollektivtrafiknära

lägen är god markhushållning. På så vis kan natur- och jordbruksmark i andra delar

av kommunen sparas.

STADSBILD

Planförslaget innebär att stadsbilden kommer att förändras. En låg byggnad och

asfalterad markparkering ersätts av täta stadskvarter. Den nya bebyggelsen hämtar

inspiration från stadsbilden i centrala Eslöv och varierar i höjd, mellan två till åtta

våningar, för att skapa variation, utblickar och ansluta till byggnaderna i det direkta

närområdet. För mer information se under rubrik Påverkan på riksintresse.

ARKEOLOGI

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. I det fall fornlämningar

påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§

kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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SOLFÖRHÅLLANDEN

Solljus

Den föreslagna bebyggelsen kommer delvis att påverka ljusinstrålningen på

kvarteren i väster (kv. Valpen) och i norr (kv. Sebran). Solstudier har gjorts och

analyser av dem har legat till grund för hur bebyggelsen har placerats.

Gentemot kv. Valpen i väster är kvarteret öppet i sin form samt något lägre än i

övriga delar, 3-5 våningar, för att begränsa skuggbildningen. Det är 11-15 meter

mellan fasaderna på kv. Valpen och kv. Stenbocken och det är byggnader på 60 %

av sträckan längs kv. Stenbockens gräns mot kv. Valpen, och resterande del utgörs

av öppna gårdar. Valpen har de flesta balkonger (60 av 64) och uteplatser (alla

utom en) vända åt andra håll. Den föreslagna bebyggelsen på kv. Stenbocken

kommer att skymma morgonsolen för delar av byggnaderna på kv. Valpen, men

bedömningen är att de anpassningar som är gjorda är tillräckliga och att påverkan

på solljuset är rimlig med tanke på det centrala läget i Eslöv.

Studierna visar att den nya bebyggelsen har viss påverkar på Kv. Sebran vid

vårdagjämning. Vid sommarsolstånd påverkas inte Kv. Sebran alls av den nya

bebyggelsen.

Analys skuggtimmar kl. 9:00-17:00, 20:e mars vårdagjämning, framtagen av exploatören.
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Solstudierna visar att de nya bostadsgårdarna till blir skuggiga stora delar av dagen.

Gemensamma uteplatser har i förslaget placerats på de lägen där solförhållandena

är som mest gynnsamma. Planförslaget har gemensamma uteplatser på taken med

mycket goda solljusförhållanden som kompletterar bostadsgårdarna.

Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR) och

kontrolleras framför allt i bygglovsskedet. Dagsljusförhållandena har studerats

övergripande i planarbetet och bedömningen har gjorts att det går att klara

dagsljuskraven inom den föreslagna bebyggelsen.

TRAFIK

En trafik och parkeringsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-02-02). Den

visar att trafikalstringen från området beräknas öka vid ett genomförande av

planförslaget och bedöms ligga inom spannet 1050–1250 fordon per dygn. All

trafik är dock inte ny eftersom befintliga verksamheter alstrar ett trafikflöde redan i

dagsläget, vilket leds ut mot Repslagaregatan norr om kvarteret.

Trafikutredningen visar att befintlig gatustruktur har kapacitet att hantera framtida

trafik och att ett nytt kvarterstorg kan kopplas på mot Västergatan och

Repslagaregatan.

Trafikutredningen föreslår även att befintliga gator omgestaltas och byggs om för

att ge bättre tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Kommunen har visioner

om att på lång sikt bygga om gatorna runtom kv. Stenbocken. Detta ligger dock

inte inom ramen för planarbetet.

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING

Befintlig dagvattenledning behöver flyttas för att detaljplaneförslaget ska kunna

realiseras. Det bekostas av exploatör/fastighetsägare.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller

En bullerutredning har tagits fram (Buller utredning kv. Stenbocken, SWECO,

2021-04-12). Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen för

planområdet år 2040 i full utbyggnad. Utredningen tar hänsyn till buller från väg

och närliggande järnvägsspår.
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Bedömningsgrunder och riktvärden

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse

före-/efter den 1 juli 2017, gäller riktvärdena nedan för trafikbuller vid

bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken.

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och

innehåller därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då

inomhusmiljön regleras av Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden

som ska gälla vid detaljplanering.

30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)

45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR)

60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids

bör:

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida

där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA

maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal

ljudnivå 70 dBA ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10

dB fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65

dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Den primära uteplatsen ska

klara gällande riktlinjer för buller, denna uteplats kan vara en balkong eller en

gemensam uteplats som är tillgänglig för alla lägenhetsinnehavare. Om varje

lägenhet har tillgång till en primär uteplats som innehåller riktvärden för buller

tillåts sekundära uteplatser där riktvärden överskrids.

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - västra delen

1106 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

50

Beräkningar

Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer.

Beräkningsresultaten visar att riktvärdena klaras för de norra delarna av kvarter 14

och 15. I de södra delarna av kvarteren överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent

ljudnivå för fasader som vetter mot Västergatan och Västerlånggatan. För bostäder

som har över 60 dBA vid fasad ska principen om dämpad sida tillämpas. Det

innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild lägenhet ska vara

vända mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida klaras för fasader som vetter

mot innergård i bullerstörda lägen.

Vid samtliga fasader som vetter mot en gata överskrids riktvärdet för uteplats.

Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter mot innergården samt

på samtliga innergårdar. Uteplatser kan därmed anläggas på fasader som vetter mot

innergård och gemensamma uteplatser kan anläggas i markplan på samtliga gårdar.

Kvarter 15

Kvarter 14
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Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer.

Risk

Risker bör identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys för nyexploatering

inom 150 meter från järnvägen. Då planområdet ligger cirka 300 meter från

Stambanan och Marieholmsbanan har bedömningen gjorts att ingen riskutredning

krävs.

SOCIALA KONSEKVENSER

God bebyggd miljö

Ett genomförande av planförslaget innebär att en centralt belägen plats, som idag

tillhandahåller storhandel och parkering blir bebyggd med kvartersstad som

innehåller både bostäder och verksamheter. Eslövs centrum utvidgas med en ny

årsring och kommunen får ett tillskott av ca 260 bostäder samt verksamheter i ett

stationsnära läge. Föreslagen bebyggelse ska ha en tydlig kontakt och relation till

omgivande gator och stråk samt verksamheter i strategiska lägen.

Kvarter 15, södra delen

Kvarter 14, norra delen

Kvarter 15, norra delen

Kvarter 14, södra delen
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Rekreativ miljö

Inom planområdet finns idag möjlighet till rekreation inomhus i form av gym och

padelbanor. Ambitionen med planförslaget är att funktionerna ska kunna rymmas

inom planområdet även efter om- och nybyggnationer. Genom att tillföra

bostadsgårdar med växtlighet och lek- och umgängesplatser ökar områdets

rekreativa värden utomhus.

Befolkning och service

Detaljplanen möjliggör för att tillföra området ca 260 nya bostäder samt möjlighet

till centrumverksamhet och service. På så sätt stärks Eslövs innerstad till följd av

en ökad befolkning och en bebyggelsestruktur som ger sammanhängande urbana

stråk. Besöksunderlaget för befintlig handel stärks av fler invånare.

I dagsläget är förskoleplatserna i Eslöv i balans med efterfrågan och det finns viss

brist på platser i grundskolan. Kommunen planerar att bygga ut Norrevångsskolan

för att hantera bristen och kommande elevökning i närområdet.

Förskoleverksamheten i Eslövs planeras få ökad kapacitet för att möta ett ökat

behov till följd av fler boende med barn i området. Kommunen bedömer att

tillkommande behov med anledning av planförslaget ryms inom planeringen för

skolor och förskolor.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga,

däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling och planförslaget har

studerats med ett barnperspektiv.

Planförslaget innebär tätt bebyggda stadskvarter och solljusstudierna visar att flera

gårdar blir skuggiga. För att säkerställa bostadsgårdar med vistelsekvaliteter finns

planbestämmelser som reglerar utformningen av gårdarna. De reglerar att

bostadsgårdar ska finnas, att det blir grönska och träd på gårdarna och att lekplats

ska finnas på varje gård. Kvartersgränderna ger bilfria lekmiljöer i närmiljön.

Planförslaget innehåller även takterrasser på alla byggnader som kompletterar

gårdsmiljöerna och ger värdefulla utemiljöer med sol och utsikt för de boende.

Planförslaget möjliggör för fler boende och därmed fler barn i området. Detta ger

ett ökat behov av lekplatser och grönområden i närområdet då friytor, gårds- och

lekmiljöer för barn är begränsade inom planförslaget. Inom 250 meter finns en

grönyta och två lekplatser.

Tillgänglighet

Vid framtagning av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader)
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och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses prövas i samband med

byggnads- och markprojekteringen vid kommande bygglovsprövning.

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

Säkerhet och trygghet

Planförslaget syftar till att skapa ny stadsbebyggelse, förbättra infrastrukturen i

anslutning till gång- och cykelbanor samt stärka omgivande stråk med tydliga

entréer och lokaler för verksamheter i bottenvåningar. Planförslaget möjliggör även

för fler boende i området och därmed en större dygnet-runt befolkning, vilket ger

förutsättningar för en ökad upplevd trygghet i området.
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GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för Stenbocken 14 och

15 vinner laga kraft upphävs i dag gällande plan.

Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före

genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande

detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).

Huvudmannaskap

Eslövs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.

Tillståndsprövning och dispenser

Inom planområdet finns ett antal biotopskyddade träd. Träden omfattas av

biotopskydd avseende allé och ligger i förgårdsmark längs med Repslagaregatan.

Då genomförande kräver fällning av träden har fastighetsägarna ansökt om dispens

för fällning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av

alléträden med följande villkor:

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan.

Tidplan

Tidplanen är att detaljplanen är beräknad att kunna antas av kommunfullmäktige

under det fjärde kvartalet 2021.

Planområdet kommer att byggas ut i två etapper. Den första etappen innebär en

nybyggnation av två stadskvarter (Stenbocken 15), då ligger handelsområdet

(Stenbocken 14) kvar. I en andra etapp bebyggs även Stenbocken 14 med två

kvarter. Det beräknas dock dröja ca 10 år, då de nuvarande hyresgästernas kontrakt

löper ut.
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Ansvarsfördelning

Eslövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Allmän plats som

ansluter till och är en förutsättning för privata intressen bekostas av exploatören.

Utbyggnad inom kvartersmark bekostas och utförs av respektive

fastighetsägare/exploatör. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga

tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas.

Inom detaljplaneområdet finns en dagvattenledning som kommer att behöva flyttas.

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar flytt.

TEKNISKA FRÅGOR

Brandvattenförsörjning bedöms som god då det finns brandposter i

tillfredsställande omfattning i gatunätet runt fastigheten.

Området ligger inom normal insatstid (10 min).

Tillträde för räddningstjänstens fordon har utretts i samråd med räddningstjänsten

under planens granskningsskede.

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband

med bygglovsansökan.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras

ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherrarna

bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens

framtagande och genomförande.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan

detaljplanen antas. Kostnader för de allmänna anläggningarna, erforderlig

fastighetsbildning etcetera som behövs för planens genomförande regleras i

exploateringsavtalet.

Även flytt av dagvattenledning bör regleras i exploateringsavtalet. Här regleras att

projektering, materialval och utförande ska granskas och godkännas av VA SYD.

Efter utförs ledningsomläggning ska en övertagningsbesiktning genomföras, då VA

SYD tar över ledningen. Vid övertagning ska filmning, eventuellt

provningsprotokoll och relationshandlingar överlämnas till VA SYD.

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - västra delen

1112 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

56

Andra avtal

Innan nätstation och nya matarkablar uppförs i området ska servitutsavtal för dessa

tecknas med markägarna och Kraftringen. I servitutet kan det även behöva regleras

rätten till tillfart till E-området.

Även vad det gäller eventuell fiberdragning inom de allmänna utrymmena på

kvartersmarken önskar Kraftringen teckna servitutsavtal innan ledningarna anläggs.

Exploatering

Följande kostnader kan delvis komma att belasta kommunen:

Utbyggnad av allmän plats torg och gångbana

Utbyggnad av fördröjning av skyfall

Drift av allmän plats torg och gångbana

Fördelning av kostnaderna kommer fastställas i exploateringsavtalet.

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms enligt reglerna i

expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER

Fastighetsbildningsåtgärder

Markområden som läggs ut som allmän plats (torg och gångväg) ska överföras till

kommunalägd intilliggande fastighet. Kvartersmark ska avstyckas eller justeras

genom fastighetsreglering till lämpliga fastigheter. Avstyckning och

fastighetsreglering prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen

(1970:988). Om mer än två fastigheter ska finnas inom kvartersmarken krävs dock

nybildande av fastighet.

Avstyckning

Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra egna fastigheter.

Fastighetsreglering

Fastighetsregleringar, marköverföringar, som ska utföras för ett genomförande av

detaljplanen redovisas i karta nedan.
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Kartan visar vilka delar
(markerade i gult) av
fastigheterna Stenbocken 14
och 15 som övergår i

kommunal ägo.

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan är planlagd som allmän plats

utan att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är

skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14

kap. 14 § PBL).

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning ska bildas för kvartersmark märkt C2 i plankartan. Den

är tänkt som ett gemensamt kvarterstorg. Området kommer även att hantera

fördröjning av dagvatten och skyfall. Detta prövas i lantmäteriförrättning enlighet

anläggningslagen (1973:1149).

Ledningsåtgärder

Vid behov ansöker tekniska verken om och bekostar erforderliga

ledningsrätter/servitut för de allmänna ledningarna fram till gränsen för respektive

fastighet.

Flytt av dagvattenledning som krävs för att möjliggöra exploateringen bekostas av

exploatör/fastighetsägare.

Ansökan om fastighetsbildning

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka

om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller

upplåtelse av ledningsrätt.

Servitut

Avtalsnyttjanderätt för gångväg finns inom planområdet.
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Sammanfattning 

 
Kvarteret Stenbocken i Eslöv är i dagsläget en till största del hårdgjord yta som 

innefattar en Coop Extra-affär med tillhörande parkering. Kvarteret ska byggas om för 

att istället innefatta nytt bostadsområde, underjordiska garage och kvartersmark. En 

dagvattenutredning har gjorts för att bedöma förutsättningarna för hantering och 

fördröjning av dagvatten inom planområdet. 

Planområdet är i dagsläget mycket flackt och dess närområde kan anses relativt ofta 

drabbas av översvämningar. Anpassad höjdsättning av nytt kvarter är därför av stor 

relevans för att undvika att dagvatten ansamlas på olämpliga ställen, t.ex. i de 

underjordiska garagen. Det högsta tillåtna värde som anges för utflöde av dagvatten 

från planområde till befintligt dagvattensystem som finns är mycket högt. VA-

huvudman VA Syd önskar att man fördröjer dagvattenflöden så mycket som möjligt, 

vilket också föreskrivs i Eslövs kommuns översiktsplan. Dagvattenutredningen har 

visat på att flöde kan fördröjas ner till en femtedel av högsta tillåtna flöde. 

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas att 

genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt. Med detta menas 

t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och markbetäckning i form av 

plattor eller sten hellre än asfalt och betong. 

För fördröjning av dagvatten rekommenderas att detta görs i underjordiskt magasin i 

den gångfartsgata som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. Erforderliga 

200 m3 dagvatten kan fördröjas i exempelvis ett rörmagasin eller i dagvattenkassetter 

och möjlighet finns att det under vägen hit renas i regnbäddar. 

Även skyfall måste kunna fördröjas inom planområdet. I dagsläget finns en lågpunkt i 

planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer cirka 175 m3 vatten men när 

denna lågpunkt byggs bort måste volymen kompenseras på annan plats. Då det inom 

planområdet kommer att vara ont om plats och dessutom mycket konstruktioner på 

bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som möjligt utförs som nedsänkta 

ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra fördröjning. Även parkeringsplatser 

utmed gångfartsgatan genom planområdet bör utformas något nedsänkt för att ge 

möjlighet till extra fördröjning av dagvatten vid skyfall. 
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1 Inledning 

Sweco har den 2020-03-13 fått i uppdrag av Scanbygg att ta fram en dagvattenutredning 

för arbete med detaljplan för kvarteret Stenbocken i Eslöv. En revidering av rapporten har 

gjorts efter att geoteknisk undersökning är genomförd och dokumenterad. 

 

1.1 Uppdrag och syfte 

Uppdragets omfattning utgörs av: 

 Insamling av data samt bearbetning och genomgång av denna. 

 Upprättande av höjdmodell i GIS för framtagande av avrinningsområden samt 

modellering av naturliga avrinningsvägar vid ytlig avrinning. 

 Översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden för vidare bedömning av infiltration 

med hjälp av SGU:s kartvisare. 

 Beräkning av dagvattenflöden och uppskattning av volymer vid olika regn, före och 

efter exploatering. Med ledning av P110 dimensioneras erforderliga 

fördröjningsvolymer. 

 Redovisning av eventuellt fördröjningsbehov efter exploatering tillsammans med 

åtgärdsförslag och förslag på placering av fördröjningsåtgärder. 

 Framtagande av PM/rapport. 

 

1.2 Organisation 

Beställare  Scanbygg 

Uppdragsledare Richard Andersson 

Handläggare  Nathalie Roos 

Kvalitetsgranskare  Erik Magnusson  
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2 Riktlinjer för planering av dagvatten 

I arbetet med dagvattenutredningen för den aktuella detaljplanen har ett antal dokument 

varit ledande vid bedömningar av dagvattensituationen och för de förslag på åtgärder 

som anges i denna utredning. De underlagsmaterial som sätter ramarna för de 

principförslag som tas fram i denna dagvattenutredning utgörs bland annat av dokument 

framtagna av kommun och VA-huvudman. Även de miljökvalitetsnormer som 

vattenmyndigheten tagit fram (presenterade i avsnitt 0) sätter ramar för vilka förslag på 

åtgärder som är lämpliga för omhändertagande av det aktuella planområdets dagvatten. 

2.1 Ledande dokument 

En dagvattenstrategi för Eslövs kommun finns i dagsläget ej ännu utan är under 

framtagande, därför används istället underlag från Lunds och Malmös kommuner vilka 

har samma VA-huvudman, VA-Syd. Nedan angivna dokument innehåller mål och riktlinjer 

för hantering av dagvatten: 

 Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 2018-05-28 (Eslövs 

Kommun 2018). 

I översiktsplanen står beskrivet att det ska planeras för öppna dagvattenlösningar 

och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur ska planeras för att möjliggöra 

avrinning och fördröjning av dagvatten och det förespråkas att dagvatten ska 

renas så nära källan som möjligt för att undvika belastning på recipient. 

Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och åtgärdsplan för skyfall och 

dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster om det aktuella 

planområdet (markerat med orange pil) fyller viktiga funktioner som rinnvägar och 

för fördröjande åtgärder, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Strategi- och åtgärdsplan för skyfall och dagvatten hämtad ur Eslövs 
kommuns översiktsplan (Eslövs Kommun 2018). 
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 Dagvattenstrategi för Malmö (Malmö Stad 2008). 

Utmärkande i Malmö Stads dagvattenstrategi är ett stycke som beskriver 

hanteringen av förorenat dagvatten. Rening ska ske innan infiltration av förorenat 

vatten och mycket förorenade ytor ska renas med avskiljare innan infiltration.  

 Dagvattenplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22 

(Lunds Kommun, VA-Syd 2018). 

Dagvattenplanen för Lunds kommun är något mer detaljerad än 

dagvattenstrategin för Malmö Stad. Bland annat står beskrivet att 

dagvattenplanen ska bidra till att hydrologisk och ekologisk status hos recipient 

förbättras, att hållbara lösningar ska väljas som möjliggör för expansion samt att 

Vattendirektivets krav ska uppnås och att dagvatten ska vara en naturlig del av 

stadsmiljön. De viktigaste effekterna som dagvattenåtgärder ska uppnå är: 

Minskad föroreningsbelastning 

Minskad flödesbelastning 

Dämpning och utjämning av flöden och buffrande förmåga i 

dagvattensystem 

Minskade risker för översvämning av befintlig och planerad bebyggelse. 

 

En övergripande andel riktlinjer är gemensamma för både Lunds och Malmös kommun 

och eftersom samtliga kommuner har samma VA-huvudman så förutsätts att liknande 

riktlinjer kommer att presenteras i den dagvattenstrategi som planeras för Eslövs 

kommun: 

- Utformning av dagvattensystem ska ske så att skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn undviks. 

- Föroreningar i dagvatten ska avskiljas under vattnets väg till recipient, helst så 

nära källan som möjligt, och tillförsel av föroreningar till dagvattensystemet 

ska så långt som möjligt begränsas. 

- Dagvatten ska ses som en positiv resurs. 

- Dagvattensituationen ska hanteras hållbart genom att långsiktigt hållbara 

system skapas. Förutsättningar för detta ska ges redan i planarbetet. 

- Öppen hantering av dagvatten förespråkas. 
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2.2 Förslag till riktvärden för dagvatten 

En klassificering av dagvatten och reningsbehov, samt förslag på typ av rening, 

presenteras i Malmö Stads dagvattenstrategi och återges i Figur 2-2 nedan. 

 

Figur 2-2. Dagvattenklassificering hämtad ur Malmö Stads dagvattenstrategi (Malmö Stad 2008). 

2.3 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 

exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och 

bebyggelse (Svenskt Vatten 2016). Huvudbudskapen i P110 är övergripande krav och 

förutsättningar för samhällens avvattning, dimensionering och utformning av nya 

dagvattenledningar, dimensionering och utformning av nya spillvattenledningar, och hur 

vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte att ta hänsyn till 

framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten ska ökas 

med 25 % i beräkningar då utredning av dagvattenfrågan sker. Ledningssystemen ska 

även, som ett minimikrav, dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 

år vid fylld ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån för tät bostadsbebyggelse. Då nya 

dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 

byggnader inte översvämmas då kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 

Därmed är det viktigt att ta hänsyn till hur byggnader höjdsätts så att ytligt rinnande 

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. 
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3 Områdesbeskrivning 

Aktuellt planområde kvarteret Stenbocken ligger i centrala Eslöv, se Figur 3-1 nedan. 

 

Figur 3-1. Aktuellt planområdes placering i Eslöv (Google Maps 2020-03-18). 

3.1 Befintligt område 

I Eslövs kommuns fördjupade översiktsplan är aktuellt planområde angivet som 

stadsbebyggelse och många huvudstråk för bil-, kollektiv- samt gång- och cykeltrafik går 

längs med kvartersgränsen. I dagsläget består planområdet av en Coop Extra-affär med 

tillhörande parkering, se Figur 3-2. 

Befintligt område är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda 

ytor med vissa inslag av grönytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt 

skiljer endast 2,12 meter. 

 

Figur 3-2. Befintligt område innefattande en Coop Extra-affär med parkering. 
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3.2 Efter exploatering 

Efter exploatering är planområdet tänkt att användas för flerbostadshus, eventuellt med 

inslag av handelskvarter. Ombyggnad ska göras i två etapper där etapp 1 innebär 

anläggning av en genomfartsväg mellan södra och norra delen av området samt 

ombyggnad av parkeringsplats i västra delen till flerbostadshus. Etapp 2 innebär 

ombyggnad av östra delen av planområdet till flerbostadshus (och eventuellt 

handelskvarter) samt en minskning av genomgående vägs bredd, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Övergripande indelning av kvarteret och de två etapperna i vilka ombyggnad ska utföras 
(Martin Martinsson Architecture 2020-02-13). 

De nya kvarteren kommer att innefatta många grönområden i form av gröna tak och 

innergårdar, majoriteten av innergårdar kommer dock att anläggas på bjälklag över 

underjordiska garage och detta begränsar därmed möjligheten till infiltration av dagvatten 

genom mark. Med en sådan situation blir hanteringen av dagvatten än viktigare och det 

måste säkerställas att dagvatten kan ledas och tas om hand där det inte riskerar att 

orsaka skada för allmänheten eller på konstruktioner. 

Figur 3-4 och Figur 3-5 nedan visar hur kvartersmarken är tänkt att användas efter 

ombyggnation. De grönytor som inte ligger på bjälklag är endast de omgivande 

grönområden i de yttre kanterna samt de grönområden som anläggs i anslutning till 

genomgående passager. 
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Figur 3-4. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-10-
25). 

 
Figur 3-5. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-11-
27). 
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4 Förutsättningar 

4.1 Flödesvägar och lågpunkter 

Utifrån befintlig höjdsättning har en analys av flödesvägar och lågpunkter utförts. Vatten 

som rinner in i området och blir ståendes vid kraftiga regn kommer huvudsakligen 

söderifrån från ett relativt stort avrinningsområde, cirka 6 ha (Figur 4-2). Ur Figur 4-1 kan 

utläsas att maximalt vattendjup som kan komma att uppstå inom området i nuläget ligger 

på mellan 1,0 och 1,5 meter men att den översvämmade ytan övergripande har ett 

vattendjup på 0,4 - 1,0 meter. 

 

Figur 4-1. Lågpunkter i området där vattendjup vid kraftiga regn överstiger 0,2 m. 

Jämförelse av Figur 4-2 och Figur 4-1 tyder på att lämplig, ny höjdsättning av 
planområdets nordöstra hörn kan förhindra att vatten blir stående här och att dagvatten 
istället kan rinna längs väg som det är tänkt enligt översiktsplanen (Figur 2-1). Alternativt 
kan den nordöstra hörnan utnyttjas till öppen dagvattenlösning. 
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Figur 4-2. Naturliga flödesvägar vid ytlig avrinning. 
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4.2 Befintligt VA-ledningsnät och anslutningspunkter 

Befintligt ledningsnät för VA visas i Figur 4-3 nedan. Två servisledningar för dagvatten 

finns till planområdet, en ungefär i mitten av områdets norra gräns och en strax öster om 

mitten av områdets södra gräns. Den norra servisledningens läge under befintlig mark är 

cirka 3 meter medan den södra servisledningens läge under befintlig mark är cirka 2 

meter. 

Enligt angivelse från VA-huvudman, VA Syd, ska befintligt dagvattensystem vara 

dimensionerat för ett 2-årsregn. Till följd av förtätning av staden med en större andel 

hårdgjorda ytor så stämmer inte detta överens med systemets verkliga kapacitet i 

dagsläget vilken är odefinierad men betydligt mindre. 

 

Figur 4-3. Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd). 
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4.3 Övriga ledningar 

Övriga ledningar som kan komma att påverka arbetet vid ombyggnation av planområdet 

visas i Figur 4-4 nedan. Bland annat Kraftringen och Skanova har ledningar innanför 

fastighetsgräns. 

 

Figur 4-4. Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av 

planområde. 

4.4 Översvämningsrisker 

Efter kontakt med VA-huvudman VA Syd kan konstateras att för centrumområdet (främst 

runt Kanalgatan som ligger parallellt med Västerlånggatan) rapporterades att flera 

fastigheter upplevde problem vid skyfallen i augusti 2017. Underlag från VA Syd visar 

dock att under de senaste 20 åren har fastigheten mitt emot Stenbocken, på 

Repslagaregatan, endast upplevt totalt två registrerade källaröversvämningar medan det 

för Stenbocken inte finns registrerat någon information om problem vid skyfall. I och med 

att ombyggnaden av fastigheten medför byggnation av underjordiskt garage, samt till följd 

av fastighetens placering intill två utsedda huvudstråk för ytlig avrinning vid skyfall, så 

görs antagandet att fastigheten efter ombyggnation kommer att löpa större risk för 

översvämningsproblem vid skyfall. Åtgärder bör vidtas för att skydda underjordiskt garage 

och förhindra översvämning vid skyfall. 
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4.5 Grundvatten och geologi  

Ur Figur 4-5 kan utläsas att marken i hela planområdet och dess närområde består av 

fyllnadsmassor. Den geotekniska undersökning som gjorts (Sweco 2020) visar att 

fyllnadsmassorna i de övre jordlagren utgörs av till största del grusig sand med 

varierande innehåll av tegel, humus och i östra delen även trä och flis. Mäktigheterna 

varierar mellan 0,5 till 2 meter med störst fyllnadsmäktigheter i den södra och den östra 

delen av fastigheten. 

Fyllningsmassorna vilar på naturligt lagrad friktionsjord av sandmorän eller sand, vilka har 

goda dränerande egenskaper och möjliggör för infiltration inom planområdet. Lermorän, 

som har sämre infiltrationsförmåga, har påträffats på djupet men antas inte försämra 

infiltrationsmöjligheterna genom genomsläpplig beläggning på ytan vid nybyggnation. 

 
Figur 4-5. Jordarter inom planområdet (SGU 2020). 

Planområdet innefattas av avrinningsområdet till grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge. 

Då området övergripande är väldigt flackt så antyder variationen i jorddjup att 

grundvattenströmningen har en sydvästlig riktning, detta är dock endast ett antagande 

och ytterligare geohydrologiska utredningar bör genomföras för att säkerställa detta. 

Den geotekniska undersökningen påträffade fri vattenyta i provtagningshålen på nivåer 

cirka 2,5 – 2,6 m under markytan vid mättillfällena. Nivåerna kan förväntas ligga mellan 

2,0 – 2,5 m under marknivå vilket måste tas i beaktande vid planering av eventuella 

underjordiska magasin för flödesutjämning. 
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4.6 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta ligger planområdet inom avrinningsområdet 

för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464), dock avleds vatten inom 

denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket vidare till Krondammen för att 

slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa (WA65855704). Planområdet sammanfaller 

också med avrinningsområde för grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724). 

4.6.1 Saxån: Välabäcken-källa 

Vattendraget är av naturlig härkomst och sträcker sig cirka 34 km. Dess ekologiska status 

är graderad som måttlig med MKN att status till 2027 ska uppnå ”god ekologisk status” 

medan dess kemiska status uppnår ”ej god” med MKN att uppnå god status med 

undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver (VISS 2020a). 

Framförallt är det förekomsten av näringsämnen i vattnet samt dess hydromorfologiska 

egenskaper som bidrar till dess måttliga ekologiska status medan kemisk status främst 

beror på bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Bland annat 

urban markanvändning pekas ut som en diffus källa för förorening men det bedöms att 

aktuellt planområde inte kommer att ha någon större inverkan på vattendragets status då 

dagvatten efter exploatering kommer att vara relativt rent samt troligtvis hinna infiltrera i 

mark innan det når recipient. 

4.6.2 Eslöv-Flyinge 

Eslöv-Flyinge grundvattenförekomst är en sedimentär bergförekomst med en bedömd 

uttagsmöjlighet på 20 000 – 60 000 l/h (VISS 2020b). Dess kvantitativa och kemiska 

status är god och miljökvalitetsnormer enligt VISS är att status ska vara fortsatt god. 

Problem med miljögifter för vattentäkten finns och riskerar att täkten ej ska uppnå god 

kemisk status 2027. Bland annat har höga halter av bekämpningsmedlet atrazindesetyl 

(idag förbjudet att använda) och höga halter av nitrat till följd av jordbruk påträffats i 

täkten. Höga halter av klorid till följd av saltning av vägar riskerar att påverka grundvattnet 

och misstanke om att täkten är påverkad av PFAS finns då tre brandövningsplatser finns 

inom tillrinningsområdet. 

Det bedöms inte att exploatering av planområdet i någon märkbar utsträckning kommer 

att bidra till försämring av grundvattentäktens status. 

4.6.3 Krondiket/Krondammen 

Enligt anvisning från Eslövs kommun kan det anses att Krondiket och Krondammen är en 

del av dagvattensystemet i Eslöv. Inga speciella riktlinjer eller krav finns för utsläpp till 

dessa recipienter.  
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5 Beräkningar 

För beräkning av de flöden som uppstår inom planområdet har den rationella metoden 

använts. Vid användning av den rationella metoden beräknas flöden utifrån 

regnintensitet, områdets storlek samt en avrinningskoefficient som varierar med typ av 

yta och som baseras på ytans infiltrationsförmåga. Formeln för den rationella metoden är 

följande: 

푞 = 푖 ∙ 휑 ∙ 퐴 

där 

qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i = regnintensitet [l/(s, ha)] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = area [ha] 

Regnintensiteten varierar med återkomsttid och regnvaraktighet och beräknas med hjälp 

av Dahlströms ekvation. För det aktuella fallet används Dahlströms ekvation gällande för 

regnvaraktigheter upp till 24 timmar: 

푖Å = 190 ∙ Å ∙
ln(푇 )

푇 ,
+ 2 

där 

iÅ = regnintensitet [l/(s, ha)] 

TR = regnvaraktighet [min] 

Å = återkomsttid [månader] 

Den dagvattenvolym som uppstår inom planområdet beräknas genom att multiplicera det 

dimensionerande flödet med regnvaraktigheten. Volymen av det dagvatten som måste 

fördröjas inom området bestäms av tillåtet utflöde från planområde. 

5.1 Dimensionerande förutsättningar 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Från VA-huvudman finns 

anvisning om att befintligt dagvattensystem är dimensionerat för flöde upp till och med ett 

2-årsregn, varför detta flöde således används som högsta tillåtna flöde från planområde. 

Dock så menar också VA-huvudman på att detta flöde i praktiken är alldeles för stort för 

ledningarna i och med förtätning av staden och önskar därför att utflödet från 

planområde, om möjligt, hålls ner. Flödet vid ett 2-årsregn beräknas utifrån planområdets 

avrinning i dagsläget, innan exploatering. 

För den intilliggande fastigheten ”Timmermannen 16” anges i detaljplanen att dagvatten 

ska fördröjas så att maximalt 20 l/(s, ha) släpps till kommunens ledningar. För jämförelse 

av olika alternativ till dagvattenlösningar kommer även detta värde även används vid 

dimensionering. 

I Svenskt Vattens publikation P110 anges att dimensionerande återkomsttid för VA-

huvudmans ansvar för trycklinje i centrum- och affärsområden uppgår till 30 år och därför 
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används denna återkomsttid vid beräkningar av flödesutjämningsvolym. För 

dimensionering av ledningar inom mindre, urbana områden anses en regnvaraktighet på 

10 minuter vara dimensionerande. 

För dagvattenberäkningar där VA Syd är huvudman används en klimatkompenserande 

faktor på 1,3 för att ta höjd för kommande klimatförändringar. 

5.2 Markanvändning 

I Tabell 5-1 visas markanvändningen för planområdet i nuläget, planerad 

markanvändning efter exploatering utifrån det underlag som presenterats av arkitekt samt 

föreslagen markanvändning för ytterligare reducering av den area som bidrar till 

ytavrinning. För att ta fram ett första så kallat ”worst case scenario” har det antagits att 

alla ytor i marknivå som enligt arkitekts förslag inte utgörs av grönytor, utgörs av asfalt 

eller betong med hög avrinningskoefficient. En del av dessa ytor har sedan enligt förslag 

från Sweco ersatts med bland annat markbetäckning i form av betongplattor eller 

gräsarmering som bidrar till att minska ytavrinning i området. 

Tabell 5-1. Markanvändning inom planområde före och efter exploatering. 

Yta 
φ Area före 

exp. [ha] 

Area efter 

exp. [ha] 

Area enl. 

förslag [ha] 

Tak 0,9 0,53 0,39 0,39 

Gröna tak* 0,4  0,24 0,24 

Asfalt 0,8 0,94 0,45 0,32 

Markbetäckning 

(plattsättning) 
0,68   0,09 

Markbetäckning på 

bjälklag 
0,68  0,12 0,12 

Grönområde 0,1 0,1 0,07 0,06 

Grönområde på 

bjälklag* 
0,4  0,31 0,31 

Gräsarmering 0,4   0,05 

Sammanvägd φ  0,79 0,66 0,61 

Total yta  1,57 1,57 1,57 

Total reducerad yta  1,24 1,03 0,96 

* För gröna tak samt grönytor på bjälklag har värde på avrinningskoefficient antagits ur Tabell 7-1 i kommande 
kapitel.  
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6 Resultat 

Resultaten är framtagna med hjälp av givna förutsättningar från föregående kapitel och 

baserar sig på det underlag som delgivits av arkitekt. 

6.1 Dagvattenflöden 

Beräkning av dimensionerande flöden vid olika återkomsttider presenteras nedan i Tabell 

6-1. Dimensionerande återkomsttid vid fylld ledning, och således dimensionerande flöde 

för ledningar inom planområde, är enligt Svenskt Vattens P110 10 år. 

Flödesutjämningsvolymen ska dimensioneras för ett 30-årsregn medan flödena för ett 

100-årsregn motsvarar de förväntade flöden som uppstår vid skyfall. 

Tabell 6-1. Dimensionerande dagvattenflöden för ett regn med olika återkomsttid. 

Återkomsttid 

[år] 

Flöde [l/s] 

Innan exp. Efter exp. Enl. förslag 

10 366,1 305,2 283,9 

30 526,6 439,0 408,4 

100 785,1 654,5 608,8 

Vid så kallat skyfall, regn med återkomsttid 100 år eller mer, förväntas inte 

dagvattensystemet kunna hantera de stora regnmängder som bildas och för flöden likt 

dessa bör speciella rinnvägar planeras där vattnet kan ta sig fram utan att riskera att 

orsaka skada på byggnader eller översvämningar på olämpliga platser. 

6.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Erforderlig fördröjningsvolym beräknas med hänsyn till regn med den dimensionerande 
återkomsttid som VA-huvudman enligt P110 är ansvarig att hantera, i detta fall 30 år. 
Fördröjningsbehovet har vidare beräknats med avseende på två olika tillåtna utflöden 
från planområde: 

 166 l/s, vilket är det flöde som uppstår vid ett 2-årsregn för befintlig yta och som 
befintligt dagvattensystem enligt VA-huvudman ska kunna hantera. 

 31,4 l/s, vilket är det flöde som tillåts om Stenbocken, liksom sin grannfastighet 
Timmermannen, har ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha). 

 
Erforderlig fördröjningsvolym bestäms som den största möjliga volym som uppstår för 
regn med olika varaktighet. Resultatet presenteras i Tabell 6-2 där det blir tydligt att ett 
mindre tillåtet utflöde från planområde kräver att en betydligt större dagvattenvolym 
måste fördröjas. Det blir också tydligt att en ökad andel genomsläppliga ytor bidrar till en 
mindre erforderlig fördröjningsvolym.  
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Tabell 6-2. Erforderlig fördröjningsvolym i m3 vid regn med återkomsttid 30 år och olika utflöde. 

Varaktighet 

[min] 

Utflöde 166 l/s Utflöde 31,4 l/s 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

5 167,7 131,5 118,9 208,0 171,8 159,2 

10 216,5 164,0 145,6 297,1 244,6 226,2 

15 226,1 163,6 141,9 347,0 284,5 262,7 

20 219,3 149,7 125,4 380,5 310,9 286,6 

25 203,4 128,2 101,9 404,9 329,7 303,4 

30 181,7 101,8 73,9 423,5 343,6 315,7 

35 155,9 72,1 42,8 438,0 354,2 324,9 

40 127,2 39,9 9,4 449,6 362,3 331,8 

45 96,3 5,8 -25,8 459,0 368,5 336,9 

50 63,5 -29,8  466,5 373,2 340,6 

55 29,2   472,5 376,6 343,2 

60 -6,3   477,3 379,1 344,8 

120 
 

  483,3 365,2 324,0 
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7 Systemlösning 

Från föregående kapitel blir det tydligt att behovet av flödesutjämning av dagvatten 

kommer att minska i och med exploatering av planområdet, det kommer dock fortfarande 

att finnas ett behov av att fördröja dagvatten om VA-huvudman ska kunna uppfylla de 

krav som ställs i P110. 

Ur resultatet kan utläsas att erforderlig fördröjningsvolym i hög grad bestäms av tillåtet 

utflöde från planområde. Med högsta tillåtna utflöde, ett flöde motsvarande ett 2-årsregn 

för område innan exploatering, blir erforderlig fördröjningsvolym cirka 146 - 164 m3 

beroende på vilken typ av markbeklädnad som väljs. Om utflöde från planområde 

däremot begränsas till 20 l/(s, ha) så blir erforderlig fördröjningsvolym mer än dubbelt så 

stor och dagvattenhanteringen inom ett redan ganska så komplext område blir därför 

också mer komplex. 

Nedan ges förslag på lämpliga systemlösningar för att minska ytligt dagvattenflöde inom 

planområde samt för att flödesutjämna överskottsvatten. Vidare i kapitel 9 ges mer 

detaljerade förslag på hur dagvatten och skyfall kan hanteras inom planområdet. I kapitel 

0 diskuteras konsekvenserna av val av dimensionerande utflöde från planområde samt 

vilka faktorer som kan spela in i val av systemlösning. 

7.1 Gröna tak 

Gröna tak innebär att takytor täcks av vegetation. Dagvatten som uppkommer här fördröjs 

och magasineras i jorden och växtligheten och avrinningen blir därför mindre. Hur mycket 

vatten som kan magasineras i växtbädden beror bland annat på avrinningshastighet och 

dräneringshastighet samt på djupet på växtbädden. Djupet kan variera med valet av 

växter men också med den tänkta användningen av taket. Gröna tak kan utföras som allt 

från extensiva tak som endast kräver årlig tillsyn, till intensiva tak som är tänkta att vistas 

på och användas för rekreation och som i regel kräver en högre skötselnivå. Anläggandet 

av gröna tak medför en belastning på den underliggande konstruktionen som inte bara 

måste bära upp växtbädden med eventuella rekreationskonstruktioner, utan även det 

vatten som fördröjs och magasineras i växtbädden. Det är viktigt att tätskiktet mellan 

konstruktionen och det gröna taket är garanterat tätt. 

I Tabell 7-1 anges olika värden för avrinningskoefficienten för gröna tak och det är tydligt 

att en djupare växtbädd som genererar större magasineringsvolym också bidrar till att 

avrinningen av dagvatten blir mindre intensiv och att behovet av annan flödesutjämning 

därför minskar. 

  

Bilaga 5 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - västra delen

1139 ( 1317 )



  

   

 
 

19(30) 
 

DAGVATTENUTREDNING 

2020-04-30 (REV. 2021-05-17) 

DAGVATTENUTREDNING FÖR  KV. STENBOCKEN 

 

 

RN \\sekaafs001\projekt\21233\13010826\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\dagvattenutredning stenbocken_rev2021-05-17.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

Tabell 7-1. Avrinning från grönt tak vid kraftigt regn (Vinnova 2017). 

Djup (mm) Avrinningskoefficient (φ) 

 15º lutning >15º lutning 

>500 0,1 - 

250-500 0,2 - 

150-250 0,3 - 

100-150 0,4 0,5 

60-100 0,5 0,6 

40-60 0,6 0,7 

20-40 0,7 0,8 

 

7.2 Genomsläppliga beläggningar/permeabla ytor 

Ett enkelt sätt att minska dagvattenflödet är att öka andelen permeabla ytor, alltså ytor 

med högre genomsläpplighet än till exempel asfalt som har dålig genomsläpplighet. 

Sådana ytor kan bland annat utgöras av gågator belagda med gatsten eller plattor där 

fogarna medger att ytan får en större infiltrationsförmåga än en tät yta. Parkeringsplatser 

kan utformas med gräsarmering istället för asfalt vilket ökar infiltrationsförmågan markant 

och dessutom bidrar till en trivsam, grön miljö. Förslagsvis kan samtliga parkeringsplatser 

utomhus inom planområdet utföras med gräsarmering och gågata mellan kvarteren kan 

anläggas med markbetäckning av plattor. 

 

Figur 7-1. Parkeringsplats för bil utförd med gräsarmering som möjliggör för högre infiltration och 
mindre dagvattenavrinning (Benders 2019). 

Figur 7-1 visar förslag på hur en gräsarmerad parkeringsplats kan se ut. Förutom 

fördröjning av dagvattenflöde så bidrar en sådan systemlösning också till rening av 

dagvatten i tre steg: sedimentation, filtrering samt fastläggning. Reningskapaciteten beror 

på materialets förmåga att binda föroreningar samt genomsläpplighetsgraden. 

Bilaga 5 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - västra delen

1140 ( 1317 )



   

 
 

 

20(30) 
 
DAGVATTENUTREDNING 

2020-04-30 (REV. 2021-05-17) 

 

DAGVATTENUTREDNING FÖR KV. STENBOCKEN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

RN \\sekaafs001\projekt\21233\13010826\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\dagvattenutredning stenbocken_rev2021-05-17.docx 
 

 

7.3 Regnbäddar 

I förslag från arkitekt finns redan regnbäddar och dammar för fördröjning av dagvatten 

utritat. Dessa har markerats med blått i Figur 7-2 nedan. Den totala arealen för de 

blåmarkerade ytorna är ungefär 230 m2. Regnbäddar fördröjer cirka 20 mm regn vilket 

innebär att dagvattenvolymen som kan fördröjas i redan planerade regnbäddar är cirka 

46 m3. Om istället alla grönområden som inte anläggs på bjälklag kan utföras som 

regnbäddar så blir den totala arealen som kan fördröja vatten istället 627 m2, vilket ger en 

fördröjningsvolym på cirka 125 m3 (markerat som orange-skrafferat i Figur 7-2). Om man 

förhåller sig till högsta tillåtna utflöde från planområde så innebär detta alltså att nästan 

all fördröjning kan ske i regnbäddar och att endast en mindre volym måste fördröjas i 

magasin. 

Regnbäddar kan också utföras som upphöjda regnbäddar ovan mark (Figur 7-3). De kan 

då förslagsvis placeras utmed väggarna längs gångstråken och där bidra till att fördröja 

dagvatten från ytor på bjälklag samtidigt som de skapar ekologiskt värde och sköna 

miljöer. Upphöjda regnbäddar kan även placeras på ytor ovan bjälklag men hänsyn 

måste då tas till den extra vikt detta utsätter den underliggande konstruktionen för. 

Rening sker genom att merparten av partikelbundna föroreningar, och även lösta 

föroreningar, fastnar på regnbäddens filtermaterial. Valet av filter- samt växtmaterial 

påverkar reningsgraden och bäddens ytskikt behöver regelbundet bytas för att förhindra 

att bundna föroreningar frigörs när bäddens organiska material bryts ned. 

 

Figur 7-2. Föreslagen placering av regnbäddar efter exploatering. 
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Figur 7-3. Upphöjd regnbädd ovan mark som även kan användas för till exempel plantering eller 

odling (Bara Mineraler 2019). 

7.4 Underjordiskt magasin 

Då utrymme avsevärt begränsar eller helt omöjliggör möjligheten för öppna 

dagvattenlösningar så kan underjordiska magasin vara en lämplig lösning. Dessa kan 

utformas på olika sätt efter olika principer. 

Skelettjord är en bra magasineringslösning som även möjliggör för plantering av bland 

annat träd i stadsmiljö. Skelettjord utgörs av urschaktade utrymmen som fylls med 

makadam där dagvatten kan magasineras i porvolymen och dessutom till viss del renas 

då det filtrerar genom de olika lagerna. Skelettjord där jord vattnas ner i porutrymmet har 

en mindre tillgänglig volym för magasinering av dagvatten medan en luftig skelettjord 

bestående av endast makadam har en högre magasineringsförmåga. Skelettjord med 

nedvattnad jord i porerna bidrar till en större rening av lösta föroreningar i dagvattnet 

medan en luftig skelettjord har sämre reningsförmåga. I det aktuella området, där 

mängden föroreningsalstrande trafik är mycket begränsad men behovet av magasinering 

är stort, rekommenderas av dessa två en luftig skelettjord. För lösningen förutsätts dock 

att vatten kan infiltrera fritt i mark och att inte grundvattennivån är allt för hög. 

Om inte skelettjord är en passande lösning så kan även så kallade dagvattenkassetter 

användas för utjämning av dagvattenflöde. Dessa moduler kan kombineras på höjden, 

längden eller bredden efter önskemål och således anpassas efter aktuellt område och 

aktuella rådande markförhållanden. Dagvattenkassetter samlar upp dagvatten och låter 

det sedan infiltrera till omgivande mark. Täckningsgraden över kassetterna beror på 

vilken typ av mark eller konstruktion som ska anläggas ovanpå. 

Även kassetter påverkas av grundvattennivån och om denna är allt för hög kan inte 

dagvatten infiltrera till mark, snarare så kan det bli så att grundvatten infiltrerar till 

magasin och således tar bort dess funktion som fördröjningsmagasin. Om 

grundvattennivån är hög måste kassetterna tätas för att förhindra infiltration och utflöde 

sker endast till dagvattensystemet. 

Ett tredje alternativ är underjordiska magasin i form av rörmagasin, tunnlar eller kulvertar 

anslutna till dagvattennätet.   
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8 Skyfallsanalys 

En förenklad skyfallsanalys visar var vatten vid extrema regn kommer att bli stående samt 

vilka ungefärliga nivåer det kommer att uppgå till. För analysen görs vissa antaganden: 

- Analysen begränsas till projektområdets gränser, inget vatten kommer in eller tar 

sig ut genom projektområdesgränsen. 

- Inget vatten infiltrerar i mark. Den överskottsvolym av dagvatten som bildas vid ett 

100-årsregn, jämfört med den volym som magasin rymmer, utgör 

översvämningsvolymen som hamnar ovan mark. 

- Uppskattad översvämningssituation uppstår då ledningssystem och 

flödesutjämningsmagasin är fulla. 

- Analysen baseras på befintliga höjdförhållanden. 

8.1 Skyfallskartering och vattennivåer 

Skyfallskartering görs för de två olika situationerna med olika värden på utflöde från 

planområde. Respektive översvämningsvolym samt nivå återges i Tabell 8-1. 

Tabell 8-1. Beräknad volym och nivå av dagvatten vid skyfall inom planområde. 

Utflöde 166 l/s 31,4 l/s  

Översvämningsvolym 156 269 [m3] 

Nivå +61,62 +61,73 [m] 

 

I Figur 8-1 visas var översvämning sker för de olika fallen att fördröjningsmagasin 

dimensioneras för ett utflöde på 166 respektive 34,1 l/s, baserat på befintliga höjder inom 

planområdet. 

 

Figur 8-1. Översvämningskartering för olika tillåtna utflöden från planområde. 
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8.2 Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar 

En korrekt höjdsättning av planområdet är en förutsättning för att minimera risken för att 

skador på bebyggelse ska uppstå vid händelse av kraftiga regn, speciellt i det aktuella 

fallet där underjordiska garage planeras och man måste förhindra att dagvatten tar sig 

ner i garagen. Det blir tydligt i Figur 8-1 att det är den nordöstra hörnan av planområdet 

som är det mest utsatta området och höjdsättning här bör därför beakta den vattennivå 

som anges i föregående avsnitt. 

Med en planerad höjdsättning kan det säkerställas att vattnet inom området kan ställa sig 

på platser där det orsakar minst skada vid extrema nederbördshändelser och placeringen 

av byggnaderna måste tillåta att vattnet kan ta sig bort från området utan att instängda 

områden skapas. Skapas instängda områden kan, vid kraftiga regn, djupa 

översvämningar skapas. Vid skyfall ska vattnet från planområdet kunna ledas på gator 

och grönstråk och kunna styras så att hus nedströms planområdet inte skadas. Inom 

planområdet behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid extremregn leds bort 

från byggnaderna. För att inte vatten ska skada byggnaderna rekommenderas att dessa 

anläggas minst 0,3 meter högre än angränsande gata, alternativt 0,1 m över den högsta 

vattennivå som beräknas uppnås vid skyfall. 

Då dagvattensystemen och även det kommunala dagvattennätet är fulla, och med de 

rådande höjdförhållandena på omgivande vägar, föreslås att höjdsättning görs så att de 

sekundära avrinningsvägarna följer pilar enligt Figur 8-2 nedan. 

 

 

Figur 8-2. Förslag på sekundära rinnvägar vid skyfall. 
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Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas enligt Figur 8-3. Detta motsvarar en 

utkastare på cirka 20 centimeter samtidigt som marken närmast fasad hårdgörs i syfte att 

undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 

2 procent de första tre metrarna från utkastaren och därefter cirka 1–3 procent för att inte 

riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden. Höjdsättning av marken kring infarterna till 

parkeringsgaragen måste säkerställas så att vattnen vid kraftiga regn inte kan rinna in. 

 

 
Figur 8-3. Principiell höjdsättning enligt Alm och Pirard (2014). 
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9 Hantering och fördröjning av dagvatten och skyfall 

Efter samråd med kommun och VA-huvudman har det beslutats att det inom planområdet 

ska fördröjas en dagvattenvolym om 200 m3 men att också skyfall måste kunna fördröjas. 

I och med exploatering av området och bortbyggnad av befintlig lågpunkt i det nordöstra 

hörnet så måste det säkerställas att den skyfallsvolym som idag ansamlas inom området 

(cirka 175 m3) även efter exploatering ska kunna fördröjas inom området. Detta för att 

inte områden nedströms planområdet ska påverkas negativt av ökade flöden och volymer 

till följd av exploateringen. 

Sammanfattningsvis har exploatören beslutat om två alternativ för dagvattenhantering 

samt för vilka ytor som ska utgöra ytor där skyfallshantering kan ske. Ytorna framgår av 

Figur 9-1. En närmare redogörelse för de olika alternativen samt hur vattnet bör hanteras 

ges nedan. 

 
Figur 9-1. Ytbehov för dagvatten- och skyfallshantering (Martin Martinsson Architecture 2021-04-
19). Ljusblå ytor utgör ytbehov vid dagvattenmagasinering i kassetter medan gul linje visar var 

dagvatten kan magasineras i rörmagasin. Lila ytor utgör ytor avsedda för skyfallshantering. 
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9.1 Dagvatten 

Som nämnt tidigare i kapitel 7.3 så finns redan enligt förslag från arkitekt en yta om cirka 

230 m2 utritad för mindre dammar och/eller regnbäddar. Den volym som kan fördröjas här 

uppgår till cirka 46 m3. Om den totala dagvattenvolymen på 200 m3 ska kunna fördröjas i 

regnbäddar innebär det att ytbehovet istället uppgår till ungefär 1 000 m2. En mer 

yteffektiv fördröjning skulle då vara att istället magasinera dagvatten under marken, 

exempelvis i rörmagasin eller i dagvattenkassetter. Bland annat dagvattenkassetter finns 

av typer som är fullt körbara och kan därför placeras både under parkeringsplatser och 

under vägar. 

Gåfartsgatan mellan det västra och det östra kvarteret är cirka 100 meter lång och upptar 

en yta på ungefär 690 m2. Genom anläggning av ett rörmagasin med diameter 1,6 meter 

längs med sträckan skulle 200 m3 dagvatten kunna fördröjas i ett sådant magasin. Om 

istället dagvattenkassetter väljs, exempelvis med en bygghöjd på 0,5 meter, så skulle det 

räcka med en yta om cirka 450 m2 för att fördröja erforderlig volym, eller hälften av ytan 

om modulerna istället kan ha en bygghöjd på 1 meter. Modulerna kan byggas ihop så att 

de till exempel kan utgöra ett enhetligt magasin under gatan, alternativt placeras under 

parkeringsplatserna och utgöra flera mindre magasin. 

För en effektiv och kompakt fördröjning inom planområdet rekommenderas i första hand 

rörmagasin längs med gåfartsgatan och i andra hand dagvattenkassetter. Om det 

underjordiska magasinet utformas för att kunna hantera den totala erforderliga 

dagvattenvolymen försvinner behovet av övriga fördröjningsåtgärder ovan mark och de 

dammar/regnbäddar som ändå byggs kan istället främst bidra med rening av dagvatten 

och som en extra säkerhet mot översvämning. 

Vilket alternativ som är mest lämpligt för dagvattenhanteringen (rörmagasin eller 

kassetter) bör kontrolleras mot bland annat framtida markhöjder samt mot 

grundvattennivåerna för att se vilket som är lämpligast. 

9.2 Skyfall 

Beträffande skyfall så uppstår översvämningar i lågpunkter då det befintliga 

dagvattennätet går fullt och då ledningskapaciteten inte är tillräcklig, därför måste 

skyfallsvolymen om 175 m3 kunna fördröjas inom planområdet ovan mark på ett sådant 

sätt att det inte orsakar skada på eller olägenheter för konstruktioner och människor. 

Eftersom den befintliga lågpunkten där skyfallsvatten i dagsläget ansamlas kommer att 

byggas bort i och med exploateringen så innebär detta att andra ytor måste kunna 

utnyttjas för samma ändamål. Dessa ytor måste dessutom vara placerade på ett sådant 

sätt att vattnet faktiskt rinner hit då de annars inte skulle uppfylla sitt syfte. 

Som framgår av Figur 4-2 i avsnitt 4.1 så påverkas planområdet av ett mycket större 

avrinningsområde uppströms, cirka 6 hektar stort. Dagvatten som flödar ovan mark 

härifrån ansamlas idag delvis i den befintliga lågpunkt som finns i planområdets nordöstra 

hörn och för att påverkan nedströms inte ska förvärras behöver därför en del av 

översvämningsytan placeras så att den kan ta emot vatten här ifrån. Av kapitel 8.1 

framgår att skyfallsvolymen som bildas inom planområdet (och som därför också kan 
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hanteras inom planområdet oberoende av flöden från uppströms avrinningsområde) 

uppgår till cirka 156 m3. Resterande volym av de 175 m3 som erfordras fördröjas, alltså 

19 m3, kan därför anses komma från uppströms avrinningsområde och yta för fördröjning 

av dessa 19 m3 måste därför placeras så att detta vatten kan rinna hit, lämpligen i 

planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. 

I planområdets östra del, utmed Västerlånggatan, finns en utritad trädrad samt två 

grönområden med utritade dagvattendammar. Om trädraden och de två grönområdena 

kan utföras som nedsänkningar i förhållande till omgivande mark, avskild exempelvis med 

kantsten med öppningar för vatten att rinna genom, så kan dessa ytor nyttjas för 

skyfallshantering. Om nivåskillnaden är 0,2 meter kan en skyfallsvolym på cirka 50 m3 

fördröjas här, vilket är mer än de 19 som erfordras i detta läge. 

Resterande 125 m3 kan förslagsvis fördröjas i gränderna som passerar horisontellt 

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed gångfartsgatan. Den 

totala ytan som utgörs av parkeringar uppgår till cirka 460 m2 och den totala ytan av 

grönområden som finns planerade i gränderna uppgår till cirka 380 m2. Tillsammans kan 

dessa ytor, om de sänks med cirka 0,2 meter i förhållande till omgivande mark, fördröja 

nästan 170 m3 vatten. 

Totalt finns alltså möjlighet att hantera en skyfallsvolym om cirka 220 m3 vatten inom 

planområdet varav minst 20 m3 bör utgöras av del av det vatten som alstras inom 

uppströms avrinningsområde och som rinner till planområdet. Av övriga föreslagna ytor 

för skyfallshantering kan antingen delar av dem anpassas så att endast erforderlig volym 

fördröjs eller så att maximal volym fördröjs. 
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10 Slutsats 

Maximalt tillåtet utflöde från planområde motsvaras av ett 2-årsregn för befintlig mark, 

alltså ett flöde på cirka 166 l/s. Detta tillåtna utflöde medför att endast cirka 150 m3 

dagvatten behöver fördröjas inom planområdet och att resten i teorin kan släppas till 

befintligt dagvattensystem. VA Syd som är VA-huvudman har dock påpekat att detta flöde 

i verkligheten är allt för stort för att befintligt system ska kunna hantera allt vatten och de 

har uttryckt en önskan om att utflöde från planområde därför i största möjliga mån ska 

hållas ned och fördröjas, vilket också ligger i fas med kommunens översiktsplan och de 

dagvattenpolicys som gäller i andra kommuner där VA Syd är VA-huvudman. 

För det aktuella planområdet är brist på utrymme en av de främsta faktorerna som 

påverkar utformningen och valet av systemlösning. Denna utredning har visat att med 

största tillåtna utflöde från område så kan större delen av dagvattenvolymen hanteras i 

regnbäddar om så önskas, dock måste även skyfallsvolymen på 175 m3 kunna tas om 

hand och detta måste ske ovan mark. Det rekommenderas att erforderlig dagvattenvolym 

om 200 m3 i största möjliga mån magasineras under mark, exempelvis i rörmagasin, så 

att så mycket plats som möjligt ovan mark frigörs för att kunna hantera och fördröja 

ytterligare volymer vid skyfall. En relativt stor yta finns tillgänglig för anläggning av 

underjordiskt magasin och det rekommenderas därför att detta utrymme i största möjliga 

mån utnyttjas för just flödesutjämning och på så vis bidrar till att minska belastningen på 

dagvattennätet. 

Utredningen har visat att för ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha) 

(motsvarande 34,1 l/s) vilket endast är cirka en femtedel av tillåtet maxflöde, så ökar 

erforderlig fördröjningsvolym med en faktor 2,3. Med det utrymme som finns tillgängligt 

för underjordisk magasinering kan denna volym fortfarande troligen fördröjas inom 

planområdet men belastningen på befintligt dagvattennät blir endast en femtedel av den 

belastning det orsakar att släppa största tillåtna flöde. 

11 Förslag till etapputbyggnad 

Då ombyggnation ska ske i två etapper bör det säkerställas att dagvattensystemet för 

etapp 1, den västra delen av planområdet, kan fungera självständigt utan att dagvatten 

orsakar skada på den östra delen av planområdet innan ombyggnation här är färdigställd. 

Om fördröjning av dagvatten väljs att göras med rörmagasin/kassetter under 

gångfartsvägen kan dessa läggas på plats redan när vägen byggs i etapp 1. Magasinet 

kommer under en period att vara överdimensionerat under tiden som endast det västra 

kvarteret avrinner hit men det utgör inte något problem utan är ger istället en extra 

säkerhet. Under tiden som etapp 1 pågår kommer det östra kvarteret att stå kvar som det 

gör idag och utnyttja det befintliga dagvattensystemet på samma sätt som det gör idag. 

Det förväntas alltså ingen försämring av läget under tiden på byggnation pågår. 

Eftersom det östra kvarteret byggs om sist innebär detta att befintlig lågpunkt för 

skyfallshantering kommer att finnas kvar under hela etapp 1 och därmed inte behöva 

kompenseras.  
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12 Globala hållbarhetsmål 

Sweco strävar efter att hjälpa våra kunder att efterleva FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.  

I detta uppdrag ser vi att projektet har beaktat följande mål: 

 

 
 6.3 Till 2030 förbättra 

vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera 

andelen obehandlat avloppsvatten 

och väsentligt öka återvinningen 

och en säker återanvändning 

globalt. 

Genom att rena dagvatten 

förhindrar vi att föroreningar når 

till våra sjöar, vattendrag och 

grundvatten. Både för att 

förhindra att förorena våra 

nuvarande och framtida 

dricksvattentäkter, men även för 

att skydda vattenlevande djur 

och växter. 

 13.1 Stärka motståndskraften mot 

och förmågan till anpassning till 

klimatrelaterade faror och 

naturkatastrofer i alla länder. 

Dagvattenhanteringen bidrar till 

att öka samhällets motstånds-

kraft vid häftiga skyfall och 

anpassning till ett förändrat 

klimat. Detta genom att redovisa 

lösningar på hur dagvattnet kan 

hanteras på ett tryggt och säkert 

sätt. 

 15.9 Senast 2020 integrera 

ekosystemens och den biologiska 

mångfaldens värden i nationella 

och lokala planerings- och 

utvecklingsprocesser, strategier 

för fattigdomsminskning samt 

räkenskaper. 

Vi har i projektet undersökt 

möjligheten att använda 

ekosystemtjänster vid 

projektering av dagvattenrening 

då detta skulle främja både oss 

människor och andra 

organismer. 
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Exploateringsavtal 

för detaljplan gällande Stenbocken 14 och 15 i Eslövs kommun 

 

PARTER  

Eslövs kommun (org.nr. 212000-1173), 241 80 Eslöv, nedan kallad Kommunen  

Eslöv Stenbocken 14 AB (org.nr. 559120-0687), Vattenverksvägen 64, 212 43 

Malmö, som ägare av fastigheten Stenbocken 14, nedan kallad Exploatören. 

BAKGRUND 

Ägarna till fastigheterna Stenbocken 14 och 15 har ansökt om en ny detaljplan för 

bostadsbebyggelse och Eslövs kommun har påbörjat planarbetet. Planområdet är cirka 

1,6 hektar stort och är idag bebyggt med ett köpcentrum och parkeringsytor. 

Området är planerat att exploateras i etapper, där den västra delen omfattande 

Stenbocken 15 och del av Stenbocken 14 ska exploateras först. I ett senare skede ska 

den östra delen av området exploateras och köpcentret rivas. Den nya byggnationen på 

det östra området är dock tänkt att fortsatt inrymma en livsmedelsbutik. Med 

anledning av att området ska exploateras i etapper upprättas tre exploateringsavtal: ett 

för Stenbocken 15 och två för Stenbocken 14. 

Eftersom Stenbocken 14 och 15 har olika ägare är en förutsättning i projektet att den 

västra delen av Stenbocken 14 överlåts till ägaren till Stenbocken 15 samt att ett 

begränsat område av östra delen av Stenbocken 15 överlåts till ägaren av Stenbocken 

14. Detta exploateringsavtal omfattar den östra delen av Stenbocken 14 (”Östra 

Stenbocken 14”) som ska exploateras i ett senare skede. I bilaga 1 visas en principiell 

uppdelning mellan de olika områdena med streckad blå linje. Den verkliga 

uppdelningen kan komma att skilja sig från den redovisade. 

 DETALJPLAN OCH TIDIGARE AVTAL 

 Detaljplan / Exploateringsområde 

Syftet med exploateringsavtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av 

detaljplan för Stenbocken 14 och 15, se plankarta i bilaga 1 och planbeskrivning i 

bilaga 2. Området som omfattas av detaljplanen kallas nedan Planområdet. 
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Exploatören är ägare till fastigheten Eslöv Stenbocken 14, nedan kallad Fastigheten, 

och avser att låta uppföra bebyggelse för bostäder i upp till åtta våningar inom det 

område som nedan kallas Exploateringsområdet. Exploateringsområdet är markerat 

med heldragen begränsningslinje på plankartan, se bilaga 1.  

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen har parterna träffat 

detta avtal, nedan kallat Exploateringsavtalet. 

 Tidigare avtal 

Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören 2019-02-28. 

 MARKÖVERLÅTELSER OCH 
LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 

 Marköverlåtelser mellan kommunen och Exploatören 

Exploatören överlåter mark för allmänna platser till kommunen 

Exploatören överlåter utan ersättning de delar av Östra Stenbocken 14 som ligger 

inom Exploateringsområdet och som i detaljplanen utgör allmän plats till Kommunen, 

se markering på bilaga 3. Överlåtelse av mark längs Västergatan ska göras omedelbart. 

Överlåtelse av mark längs Västerlånggatan ska göras i samband med exploatering av 

Östra Stenbocken 14. 

 Fastighetsbildning 

Kommunen ansvarar för att ansöka om erforderlig fastighetsbildning enligt § 2.1. 

Samtliga fastighetsbildningskostnader kopplade till Fastigheten bekostas av 

Exploatören. 

 Tillträde och nyttjanderätt 

Tillträde enligt § 2.1 sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

 Servitut för gång- och cykelvägar m.m.  

Avtalsservitut 

Exploatören ansvarar för och bekostar dödning av inskrivningen av 

avtalsnyttjanderätten med aktnummer 82/12615 på Fastigheten. Kommunen förbinder 

sig att medge att avtalsservitutet upphävs. 

 Ledningsrätt 

Nybildning av ledningsrätt 

Exploatören medger att ledningsrätt upplåts utan ersättning för nya kommunala VA-

ledningar med tillhörande anläggningar, som behövs för exploateringen, till förmån för 

VA SYD. 
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Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar tillgängligheten till 

ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom dessa. 

VA SYD ansöker om ledningsrätt för kommunala VA-anläggningar. Exploatören ska 

ge VA SYD möjlighet att ansöka om ledningsrätt i samband med övrig 

fastighetsbildning enligt § 2.2. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ALLMÄNNA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 

För att genomföra detaljplanen krävs ny- och ombyggnad av allmän plats. Exploatören 

ska projektera, utföra och bekosta de åtgärder som beskrivs i denna paragraf. 

Gångväg mellan Västergatan och Repslagaregatan 

Om det inte har utförts i samband med exploateringen av västra delen av Planområdet 

ska anläggande av gångväg genom exploateringsområdet från Västergatan till 

Repslagaregatan utföras. Gångvägen ska utföras med en utformning som ansluter till 

utformningen på omgivande gång- och cykelvägar. Anslutningar till Västergatan och 

Repslagaregatan ska utföras på ett trafiksäkert sätt. 

Gång- och cykelväg längs Västergatan 

Om det inte har utförts i samband med exploateringen av västra delen av Planområdet 

ska ombyggnad och breddning av befintlig gång- och cykelväg samt tillhörande ytor 

på norra sidan av Västergatan längs med hela Planområdet (det vill säga fram till 

korsningen Västergatan/Västerlånggatan) utföras. Gång- och cykelvägen ska utföras 

med en utformning som ansluter till utformningen på omgivande gång- och 

cykelvägar. Trädplantering av smala träd eller mindre buskträd ska utföras i väl 

tilltagna planteringsytor alternativt raingardens. Cykelparkering ska ordnas längs med 

Västergatan. 

Allmän plats på västra sidan av Västerlånggatan 

Nybyggnad av allmän plats på västra sidan av Västerlånggatan. Den allmänna platsen 

ska utgöras av torg samt gång- och cykelväg med tillhörande ytor på västra sidan av 

Västerlånggatan längs med hela Planområdet. Utformningen av den allmänna platsen 

ska ansluta till utformningen på omgivande allmän plats. Inom område märkt TORG 

fördröjning1 i plankartan, bilaga 1, ska skyfallsmagasin och teknisk lösning för 

fördröjning av skyfall uppföras. 

Exploatören ska projektera, utföra och bekosta de anläggningar och åtgärder som 

beskrivs ovan. Projektering och utförande ska ske i samråd med Kommunen. Om det 

krävs bygglov, marklov eller andra tillstånd ansvarar Exploatören för att dessa erhålls. 

Innan anläggningsarbetena får påbörjas ska Kommunen ha godkänt 

projekteringshandlingar som ligger till grund för arbetena. Kommunen ska beredas 
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möjlighet att delta i projekteringsmöten och besiktningar för byggnads- och 

anläggningsarbetena. Utformning och utförande ska ske i enlighet med vid tidpunkten 

gällande VGU (Vägar och gators utformning) och AMA (Allmän material- och 

arbetsbeskrivning). 

Fram till dess att de allmänna anläggningarna är utförda och överlämnande till 

Kommunen är Exploatören gentemot allmänheten ansvarig för säkerhet, funktion, drift 

och underhåll av anläggningarna. 

Anläggningsarbetena ska vara slutbesiktigade och tillgängliga för övertagande av 

Kommunen senast till det månadsskifte som infaller närmast efter erhållet slutbesked 

för berörd byggnation inom Östra Stenbocken 14. Exploatörens åtaganden beträffande 

utförande av arbetena ska anses vara fullgjorda när anläggningsarbetena godkänns vid 

slutbesiktning enligt AB04 eller ABT06 och Kommunen tillgodogörs 

entreprenadgarantier motsvarande vad som följer av AB04 eller ABT06. 

 Allmänna, kommunala VA-anläggningar 

VA SYD är huvudman för allmänna VA-anläggningar. Ersättning för anslutning till 

allmänna VA-anläggningar erläggs av Exploatören till VA SYD enligt gällande taxa. 

 UTFÖRANDE OCH BEKOSTANDE AV ÖVRIGA 
ANLÄGGNINGAR 

 Allmänt om byggnation på kvartersmark 

Exploatören ansvarar för och bekostar att utbyggnaden på kvartersmark inom Östra 

Stenbocken 14 under pågående arbete utformas så att de boende som flyttar in i 

området kan nå allmän plats. 

Exploatören ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av anslutnings- 

och återställandearbeten som behöver göras på intilliggande fastigheter som en följd 

av Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanför Östra Stenbocken 

14 ska projektering och återställande utföras i samråd med berörd fastighetsägare. Om 

Exploatörens bygg- och anläggningsarbeten orsakar skada på anlagd gång- och 

cykelväg med tillhörande ytor på norra sidan av Västergatan ska återställning göras så 

att gång- och cykelvägen med tillhörande ytor längs hela Planområdet återställs till en 

enhetlig utformning. 

Länsstyrelsen har beviljat dispens för avverkning av biotopskyddade träd inom 

Fastigheten, se bilaga 4. Exploatören ansvarar för och bekostar kompensationsåtgärder 

i enlighet med dispensen. Kompensationsåtgärderna ska utföras inom 

Exploateringsområdet. 

Exploatören ansvarar för och bekostar lekplats på kvartersmark inom Östra 

Stenbocken 14. 
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 Gemensamhetsanläggningar på kvartersmark 

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för erforderlig dagvatten- och skyfallshantering 

på kvartersmark, samt för del av den yta som är märkt C2E2 i plankartan, bilaga 1. Det 

noteras att parkeringar på ytan som är märkt C2E2 inte ska ingå i 

gemensamhetsanläggningar där fastigheter väster om den mark som är märkt C2E2 är 

deltagare. Exploatören ska bekosta och ansöka om gemensamhetsanläggningar på 

kvartersmark i samråd med exploatören av fastigheten Stenbocken 15. 

 Dagvatten och skyfall 

Dagvatten och skyfall ska hanteras inom kvartersmark enligt dagvattenutredning, se 

bilaga 5. Exploatören ansvarar för och bekostar anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall inom kvartersmark i samråd med exploatören av fastigheten 

Stenbocken 15. 

Senast då den första bostaden inom Exploateringsområdet är inflyttningsklar ska 

dagvattenanläggning som rymmer minst 200 kubikmeter vara anlagd inom område 

märkt C2E2 på plankartan, bilaga 1. 

Exploatören ansvarar för att samordna utbyggnad av anläggningar för hantering av 

dagvatten och skyfall inom Planområdet så att tillräcklig mängd vatten kan hanteras 

enligt dagvattenutredning, bilaga 5. Lösningar för dagvatten- och skyfallshantering ska 

godkännas skriftligen av VA SYD innan de anläggs. Exploatören ansvarar för att 

inhämta godkännande. 

 Avfallshantering 

Exploatören ska lösa avfallshantering inom Östra Stenbocken 14 i enlighet med 

MERAB:s föreskrifter om avfallshantering för Eslövs kommun. Vägar på 

kvartersmark och inom fastigheter ska anläggas så att de är farbara med sedvanliga 

avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig yta i 

anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon. 

 Parkering 

Exploatören ska anlägga parkering enligt Eslövs kommuns aktuella parkeringsnorm. 

 Ledningar för el, telekommunikationer, fjärrvärme  

Exploatören ska i samråd med ledningssägare och berörda kommunala förvaltningar 

svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som krävs 

för exploateringens genomförande. Exploatören bekostar sådan ledningsomläggning 

som är nödvändig till följd av exploateringen. 

Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga för berörda ledningsägare under 

byggtiden. 
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 VILLKOR UNDER BYGGTIDEN/GENOMFÖRANDE 

 Tidplan 

Exploatören ska, efter samråd med Kommunen, upprätta en huvudtidplan för hela 

exploateringen. Om avvikelse sker eller riskerar att ske mot huvudtidplanen ska 

Exploatören informera Kommunen om detta utan fördröjning. 

 Samordning 

Exploatören ska tillse att såväl projektering som arbeten för genomförande av 

detaljplanen samordnas mellan Parterna. Resultatet av samordningen ska 

dokumenteras och finnas tillgänglig för Parterna under projektering och 

genomförande. 

Granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av Kommunen i 

samråd med Exploatören. Kommunen är skyldig att granska handlingar inom skälig 

tid. 

 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har 

kostnadsansvaret för sanering av de markföroreningar inom Östra Stenbocken 14 som 

erfordras för genomförande av detaljplanen. 

Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 

Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören bekostar anmälan. 

Exploatören utför och bekostar sanering av den allmänna platsmark som kräver 

utbyggnad för att detaljplanen ska kunna genomföras och som Exploatören ansvarar 

för enligt § 3.1 ovan. 

 Fornlämningar 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark inom Östra 

Stenbocken 14 ansvarar Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet samt 

bekostar de åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva. 

Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med ombyggnad av allmän plats ansvarar 

Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. Exploatören utför och bekostar 

de åtgärder som krävs till följd av arkeologiskt fynd inom allmän platsmark som 

kräver utbyggnad för att detaljplanen ska kunna genomföras och som Exploatören 

ansvarar för enligt § 3.1 ovan. 

 Byggtrafik och störningar 

Byggtrafik till och från Exploateringsområdet ska ske så att störningarna begränsas i 

möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa trafikavstängningar och andra 

åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. Hänsyn ska tas till säkra och 
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funktionella allmänna gång- och cykelstråk, busshållplatser mm under byggtiden. 

Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner samt 

säkerställer att dessa görs i god tid och att de är godkända innan avstängning. 

Exploatören ska ansöka om polistillstånd för användande av offentlig plats. 

 Skador under byggtiden och skydd av befintliga värden 

Exploatören ansvarar för återställande av skador på Kommunens egendom. Innan skada 

åtgärdas ska godkännande inhämtas från Kommunen. Om Exploatören inte efter anmodan 

och inom skälig tid återställer skadan har Kommunen rätt att på bekostnad av Exploatören 

själv reparera skadan. 

Parterna ska överenskomma om de etableringsområden som byggande inom Östra 

Stenbocken 14 respektive allmän plats kommer att behöva. Exploatören ska ansöka 

om polistillstånd för användande av offentlig plats. Kommunen tar ut en avgift för 

användande av marken. 

Innan byggstart ska parterna gemensamt inspektera markanläggningar, träd och annan 

vegetation inom och invid etableringsområdena. Vid denna inspektion ska status och 

eventuella skyddsåtgärder säkerställas. 

Om Exploatören tar bort eller skadar träd eller annan vegetation i samband med 

byggnation på kvartersmark eller på allmän plats ska Exploatören göra en värdering av 

trädet eller vegetationen samt betala en ersättning till Kommunen enligt 

trädvärderingsmetoden Alnarpsmodellen. Detta gäller dock inte träd för vilka 

Länsstyrelsen har beviljat dispens för avverkning, se bilaga 4, eller för träd/vegetation 

som Exploatören och Kommunen är överens om ska avverkas med anledning av 

utbyggnad av allmän plats, för vilka ingen ersättning ska betalas. 

 ADMINISTRATIVA KOSTNADER,  SÄKERHET, 
MEDFINANSIERINGSERSÄTTNING 

 Administrativa kostnader 

Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med 

projektstyrning och uppföljning av frågor kopplade till plangenomförandet och detta 

avtal. Beloppet faktureras löpande och beräknas totalt inom Planområdet uppgå till 

80 000 kronor. 

 Säkerhet 

Moderbolagsborgen ska lämnas för Exploatören om denne inte är koncernmoder. 
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 ÖVRIGT 

 Relationshandlingar 

Exploatören svarar för att relationshandlingar upprättas gällande åtgärder enligt § 3.1. 

Relationshandlingarna ska utföras av sakkunnig och ska överlämnas till Kommunen 

utan ersättning senast en vecka innan slutbesiktning av området. Handlingarna ska 

följa Kommunens koordinatsystem och format så att de lätt kan inordnas i den digitala 

primärdatabasen. 

 Tillstånd, lov, godkännanden 

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännanden söks och 

följs. 

 Information, marknadsföring 

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera 

allmänheten med skyltar om pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har 

samband med genomförandet av detaljplanen.  

 Överlåtelse av detta avtal till utomstående 

Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan 

part, eller vid sådan överlåtelse av aktierna i Exploatören att borgensmannen inte 

längre är moderbolag till Exploatören, äga rätt att tillse att annan tillräcklig säkerhet 

utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 6.2 ovan. Kommunen avgör vad som utgör 

tillräcklig säkerhet. 

Exploatören får efter Kommunens skriftliga medgivande frånträda hela eller delar av 

detta avtal genom att överlåta tillämpliga delar på den nya ägaren. 

 Tvist 

Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 

detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol och Lunds Tingsrätt är första instans. 

 Giltighet 

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte 

dels  kommunfullmäktige antar detaljplanen genom beslut som senare vinner laga 

kraft, 

dels  kommunfullmäktige godkänner detta Exploateringsavtal genom beslut som 

senare vinner laga kraft. 

_____________ 

(Sida för signaturer följer) 
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Signaturer 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Ort och datum __________________________________ 

  

För Eslövs kommun  För Eslöv Stenbocken 14 AB 

genom dess kommunstyrelse 

 

__________________________ __________________________ 

 Mårten Mårtensson 

 

__________________________  

 

Bevittnas: Bevittnas: 

 

__________________________ __________________________ 

 

 

__________________________ __________________________ 
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Moderbolagsborgen: För Eslöv Stenbocken 14 ABs rätta fullgörande av detta avtal 

går undertecknade, MIMS Invest Aktiebolag (org.nr. 

556644-2421), härmed i borgen som för egen skuld 

gentemot Eslövs Kommun. 

 

Ort och datum ___________________________________ 

 

MIMS Invest Aktiebolag 

 

 

______________________  

Mårten Mårtensson 
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Bilagor 

Exploateringsavtalet utgörs av detta exploateringsavtal (detta dokument) samt följande 

bilagor: 

Bilaga 1  Plankarta för detaljplanen, med Exploateringsområdet och principiell 

uppdelning i delområden markerat 

Bilaga 2 Planbeskrivning för detaljplanen 

Bilaga 3  Karta med markering av den mark som ska överlåtas från Exploatören till 

Kommunen 

Bilaga 4 Dispens för avverkning av träd 

Bilaga 5  Dagvattenutredning  
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PLANBESKRIVNING

Detaljplanen för Stenbocken 14 och 15,

i Eslöv, Eslövs kommun
Granskningshandling

Diarienummer: KS.2017.0411

Upprättad: Utkast 2021-04-23

Handlingar som tillhör detaljplanen:
- Plankarta
- Planbeskrivning
- Illustrationsplan
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Trafik och parkeringsutredning, Sweco, 2020-02-03 ( rev. 2021-03-26)
- Bullerutredning Kv. Stenbocken, Sweco, 2021-04-12
- Dagvattenutredning för kv. Stenbocken, Sweco, 2020-04-30 (rev. 2020-05-20)
- Översiktlig projekterings PM Geoteknik, Sweco, 2020-04-21 (rev. 2020-06-01)
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Relement, 2021-04-07

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - östra delen

1166 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

2

Standardförfarande:

VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen

exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera

placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är

juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan.

Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för

plankartans innebörd.

PLANPROCESSEN

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett

förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda

intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för

sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter.

KSAU har beslutat (2021-XX-XX) att detaljplanen ska hållas tillgänglig för

granskning till och med XX XX 2021.
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INLEDNING
SYFTE

Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa

förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och

centrumverksamheter i ett historiskt strategiskt läge i Eslöv.

Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum. De

ska vara en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område

som är av riksintresse för kulturmiljön. Allmänheten ska kunna röra sig genom

området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska

fungera för etappvis utbyggnad och utveckling.

SAMMANFATTNING

Kv. Stenbocken är beläget i skärningspunkten mellan tre karaktärsområden i

utkanten av centrala Eslöv. Två av kvarterets sidor angränsar till huvudgatorna

Västergatan och Västerlånggatan, som är historiska stråk i staden. Områdets

sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar

varandra vilket gör detta till en strategisk entréplats till centrala Eslöv.

Fastigheterna är i dagsläget bebyggd med en COOP-butik och en större

markparkering. Fastighetsägarna önskar gemensamt utveckla fastigheterna med

målet att kvarteret ska bli en ny attraktiv del av Eslövs centrum med blandade

funktioner såsom bostäder och centrumverksamhet.

Planförslaget möjliggör ca 29 000 kvm BTA i bebyggelse om två till åtta våningar,

ca 260 nya bostäder, 3 200 kvm lokalyta, privata gårdar och gemensamma

takterrasser samt parkering i delvis eller helt nedgrävt garage. Bebyggelsen har ett

aktivt förhållande till riksintresset som ligger till grund för projektets utformning

samt materialval. Bebyggelseförslaget har en hög arkitektonisk ambitionsnivå

vilken säkerställs genom utformningsbestämmelser i plankartan. Planförslagets

genomförande innebär en förtätning och utvidgning av innerstaden som väl

överensstämmer med kommunens mål om att utveckla Eslövs centrum för att skapa

en levande innerstad med fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen.

Utöver mindre justeringar sedan samrådet föreslås att:

Bebyggelsen har anpassats till riksintresset för kulturmiljö genom sänkta
våningsantal och utvecklad gestaltning som relaterar till kvalitéer inom
Eslövs befintliga stenstad.
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Utveckling och precisering av gemensamma miljöer såsom gårdar,
gränder och terrasser med syfte att öka vistelsevärden för både barn och
vuxna.

Ett av radhusen har tagits bort för att få mer friytor och dess position
justerats för att utöka de gemensamma gårdsrummen.

Läge och utbredning för nätstation, samt dagvatten- och skyfallshantering
har bestämts.

Dags-och solljusförhållanden har studerats vidare med avseende på
påverkan på omgivande bebyggelse samt förhållanden på gårdar.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

PLANDATA

Lägesbestämning

Kvarteret Stenbocken är beläget norr om Västergatan och väster om

Västerlånggatan ca 300 meter från Stora Torg i centrala Eslöv. Kvarteret ligger

precis utanför Eslövs centrum.

Kvarteret Stenbocken 14 och 15 med omgivning

Areal och Markägoförhållanden

Planområdet är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Fastigheterna kallas i den fortsatta texten för kvarteret (kv.) Stenbocken.

Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och

Byggsystem Öresund.

Plansituation och angränsande fastigheter

För planområdet finns en gällande detaljplan från 1971. Planområdet omgärdas av

fastigheten Eslöv 53:4 som utgörs av gatumark samt gång- och cykelväg.
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Informationsruta

Information och statistik Stenbocken och Eslövs kommun

Avstånd till skola, planområdet – Inom ca 1 km finns Grundsärskola,
Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.

Avstånd till förskola, planområdet - 3 förskolor finns inom ca 300 meter.

Avstånd till grönyta, planområdet – Stallhagen inom ca 300 meter.

Avstånd till lekplats, planområdet – Två lekplatser inom ca 300 meter.

Befolkningsstruktur, Eslövs kommun. - 24 % är 0 – 18 år, 57 % är i
arbetsför ålder, 19 – 64 år. 15 % är 65–80 år och 4 % är 81 år eller äldre.

Hushållsstorlek andel, Eslövs kommun – 1 rum 36%, 2 rum 30%, 3 rum
13 %, 4 rum 14%, 5 rum eller större 7%.

Barn per hushåll, Eslövs kommun –
o 10 428 hushåll har 0 barn i åldern 6 - 18 år, 12 701 hushåll har 0

barn i åldern 0 – 5 år.
o 1 563 hushåll har 1 barn i åldern 6 - 18 år. 1 271 hushåll har 1

barn i åldern 0 – 5 år.
o 1816 hushåll har 2 barn i åldern 6 – 18 år och 526 hushåll har 2

barn i åldern 0 – 5 år.
o 551 hushåll har 3 barn i åldern 6 – 18 år och 55 hushåll har 3

barn i åldern 0 - 5 år.
o 142 hushåll har 4 barn i åldern 6 – 18 år och 5 hushåll har 4 barn

i åldern 0 – 5 år
o 59 hushåll har 5 eller fler barn i åldern 6 – 18 år och 1 hushåll

har 5 eller fler barn i åldern 0 – 5 år

Bilinnehav per hushåll, Eslövs kommun. – 41% av hushållen har ej bil,
47% av hushållen har 1 bil, 10% av hushållen har 2 bilar, 2% av hushållen
har 3 eller fler bilar.

Upplåtelseform andel, Eslövs kommun. – 51% av hushållen är
äganderätt, 16% är bostadsrätt och 32% är hyresrätter.
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Befintlig stadsbild och markanvändning

Kvarteret utgörs i dag av en låg, bred och djup byggnad inrymd för handel och

verksamheter i en våning (två våningar utmed Västerlånggatan). Västra delen

utgörs av en stor markparkeringsplats. Innan dagens handel och parkeringsyta

bestod kvarteret av låg gathusbebyggelse med bostäder och verksamheter som revs

1972 för att ge plats åt Domus. Området är sedan dess i huvudsak hårdgjort men

kantas mot omgivande gator av trädrader i norr och söder samt av enstaka träd i

öster.

I Stadsbyggnadsprogram för Eslöv redovisas en stadsbildsanalys som tydliggör

bebyggelsekaraktärerna. Den visar att kv. Stenbocken ligger strategiskt i

skärningspunkten mellan tre karaktärsområden, där tre av kvarterets sidor

angränsar till de stora infartsgatorna till Eslöv. Två av gatorna, Västergatan och

Västerlånggatan är huvudgator och strategiska stråk i staden. Kv. Stenbockens

sydöstra hörn möter gaturummet där Västergatan och Västerlånggatan korsar

varandra vilket gör detta till en betydande entréplats till centrala Eslöv.

I öster finns stenstaden vars stildrag härstammar från 1870 - 1930. Stenstaden

domineras av bebyggelse om 2 till 5 våningar i kvartersstruktur där husen har en

tydlig och direkt koppling till omgivande gator. Fasaderna är i stor utsträckning

utförda i tegel eller puts.

Sydväst om kv. Stenbocken ligger Trollsjöområdet. Här finns ett varierat bestånd

av fristående bostadshus med många större villor från 1910 - 1920-tal. Gatorna i

den norra delen av Trollsjöområdet är i stor utsträckning rätvinkliga och de stora

tomterna rymmer grönskande trädgårdar som bidrar till områdets karaktär. Västerut

bortom kv. Valpen, domineras bebyggelsen längs Västergatan av gathus.
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Ortofoto från 1975. Tidigare bebyggelse är nu riven och för att ge plats åt storhandel med

omgivande parkering. Söder om Västergatan ligger den äldre gathusbebyggelsen kvar.

Historik

Erik Bülow-Hubes stadsplan från år 1913 omfattade planområdet och föreslog en

norr-södergående gata som gick genom området som delade upp det i två kvarter,

denna gata genomfördes dock aldrig. På platsen fanns gathus i likhet med

omgivande bebyggelse längs Västergatan.

Stadsplan över Eslöv 1913, planområdet streckad ring i mitten.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan

Planområdet ingår i Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige

2018-05-28. Översiktsplanen redovisar följande förslag till markanvändning: Inom

västra Eslövs befintliga struktur tillkommer upp till 600 nya bostäder fram till 2035

genom förtätning i lämpliga lägen. Ny bebyggelse ska komplettera och stärka

befintliga värden. Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar särskilt till

vattenhantering, buller, grönstruktur och kulturmiljö, samt riksintresse för

kommunikationer och riksintresse för kulturmiljö.

I översiktsplanen står vidare beskrivet att vid exploatering i Eslöv gäller planering

för öppna dagvattenlösningar och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur

ska planeras för att möjliggöra avrinning och fördröjning av dagvatten och det

förespråkas att dagvatten ska renas så nära källan som möjligt för att undvika

belastning på recipient. Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och

åtgärdsplan för skyfall och dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster

om det aktuella planområdet fyller viktiga funktioner som rinnvägar och för

fördröjande åtgärder.

Planförslaget för Stenbocken 14 och 15 bedöms vara förenligt med gällande

översiktsplan Eslöv 2035.

Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring

av stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”, kommunens

planbeteckning är S. 151 och planbeteckning hos Lantmäteriet är 12-ESL-199.

Detaljplanen vann laga kraft 1971-03-19. I gällande detaljplan är fastigheterna

planlagda för Område för handelsändamål och medger bebyggelse i två våningar.
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Gällande detaljplan för fastigheten Stenbocken 14 och 15 är ”Förslag till ändring av
stadsplan för kvarteren 109 Hinden och 110 Stenbocken i Eslöv”

Angränsande detaljplaner

1. 1285-P283, Detaljplan – för bostäder i centrala Eslöv. Del av kv.
Valpen

2. 12-ESL-259, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 111
Sebran i Eslöv.

3. 12-ESL-294, Förslag till ändring av stadsplan för centrala Eslöv.
4. 12-ESL-301, Förslag till stadsplaneändring för området kring

föreningstorget.
5. 12-ESL- 370, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21

Timmermannen i Eslöv.
6. 12-ESL-376, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 106

Kronhjorten och 104 Isbjörnen i Eslöv.
7. 12-ESL-377, Förslag till ändring av stadsplan för kvarteret 22

Stenhuggaren i Eslöv.
8. 12-ESL-386, Förslag till ändring av stadsplanen för område kring

Föreningstorget i Eslöv.
9. 12-ESL-471, Förslag till ändring av stadsplanen för Eslövs

ytterområde.
10. 12-ESL-492, Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteret 21

Timmermannen i Eslöv.
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11. 1285-P19, Del av kv. Druvan Eslöv, Eslövs kommun, Malmöhus
län.

12. 1285-P98_174, Detaljplan för skola och handel, del av kv. Valpen-
Stenbocken.

13. E296_E308, Ändring genom tillägg till detaljplan för
Timmermannen 16 med flera i Eslöv.

14. 1285-P19, Förslag till ändring av stadsplan ”Del av kv. Druvan”,
Eslövs kommun.

Angränsande detaljplaner och gällande plan

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - östra delen

1178 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

14

Bostadsförsörjningsprogram

Enligt kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram präglas

bostadsmarknaden i regionen av brist på billiga hyreslägenheter och bostadsbristen

har blivit särskilt allvarlig för grupper med lägre inkomster. Behovet av hyresrätter

är stort i kommunen men betalningsförmågan för nyproduktion är låg. Flyttkedjor

behövs därför för att frigöra billiga lägenheter till hushåll med lägre inkomster. För

äldre med eget kapital är även bostadsrätt ett alternativ. Utbudet av studentbostäder

är begränsat. För att undvika boendesegregation och för att skapa flexibilitet på

bostadsmarknaden bör enligt bostadsförsörjningsprogrammet framtida bebyggelse

ske med varierade upplåtelseformer och hustyper. Ett ökat antal äldre och minskat

antal sjukvårdsplatser i kommunen ställer ökade krav på att bostäder anpassade

efter äldres behov finns i kommunens bostadsbestånd.

Det pågår arbete med att revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Sedan det nu

gällande bostadsförsörjningsprogrammet antogs har andelen hyresrätter ökat i

kommunen och inflyttningen har ändrat karaktär varför bedömningen av läget och

behoven kan komma att se annorlunda ut.

Planuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2017-11-28 att ge positivt

planbesked och planuppdrag för detaljplan för Kv. Stenbocken 14 och 15.

Riksintressen

Hela planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården med

beteckning M182 med motiveringen:

”Stadsmiljö -järnvägsstad - som visar järnvägens och industrialismens betydelse för den

moderna tätortsutvecklingen, hur en hållplats på den rena landsbygden successivt

utvecklades till planmässigt uppbyggt stationssamhälle och så småningom stad. Uttryck för

riksintresset: Spår av vägsträckningar, markanvändning och bebyggelse från tiden före

järnvägens tillkomst och det nya samhällets tidigaste skeden. Den successivt framvuxna

rutnätsplanen med tomtstruktur, platsbildningar och gaturum. Bebyggelsen och dess täta,

stadsmässiga, men relativt småskaliga karaktär. De kringbyggda kvarteren med bostäder

och lokaler för handel och hantverk samt ekonomibyggnader och bakgårdar. Offentliga

byggnader med bland annat den nygotiska kyrkan (1891) som givit upphov till begreppet

"Eslövsgotik". Järnvägsmiljön med stationshuset från 1913, industribyggnader och andra

till järnvägen knutna byggnader och anläggningar. Den lokala byggnadstraditionen med

hus i företrädesvis rött och gult tegel. Inslag av parker och grönska. Det tidiga 1900-talets

utvidgningsområden, med tidstypisk terränganpassad plan och villor på stora, grönskande

tomter. Medborgarhuset, ritat av H Asplund, från 1957 och annan bebyggelse som visar

den fortsatta utvecklingen under 1900-talet.”
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MILJÖBALKEN

Biotopskydd

Eslövs kommun har gjort en trädinventering som visar att det i norra delen av

planområdet, på Repslagaregatans södra sida, finns en trädrad om totalt 15

naverlönnar som har biotopskydd. Söder om kv. Stenbocken längs Västergatan

finns mindre avenboksträd i rad med biotopskydd. Inventeringen visar även att

rönnträden planterade i fastighetsgräns mot kvarteret Valpen innefattas av

biotopskydd.

KULTURMILJÖ

Kulturhistoriska byggnader och miljöer

Inom planområdet finns ingen kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Planområdet

ingår dock i riksintresset för kulturmiljövården som inkluderar hela centrala Eslöv

där ett karaktärsområde är stråket längs Västergatan där bebyggelsen domineras av

gathus. Detta område började bebyggas på 1860-talet. Särskilt utmärkande är

gathusen längs Västergatan, Vångavägen och Karlavägen. Gathusen är små, 1 - 1½

våning och individuellt utformade. Husen är placerade längsmed gatorna med

trädgårdar på baksidan. Fasaderna är utförda i tegel eller puts och entréer ligger

mot gatan. Gatans sträckning och gathusens placering utgör historiska spår som

berättar om Eslövs framväxt.

Ortofoto 1960. Gathusbebyggelse i liv med gatan och trädgårdar på baksidan
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Arkeologi/Fornlämningar

Området innehåller inga kända fornlämningar.

SERVICE

I planområdet idag finns en livsmedelsbutik, restaurang, café, gym och padelhall.

Byggnaden har nyligen genomgått ombyggnation och flera olika verksamheter har

flyttat in. Området ligger i direkt anslutning till Eslövs centrum, där det finns ett

relativt stort utbud av butiker, restauranger och annan service.

Inom ca 300 meter finns tre förskolor. Inom ca 1 km finns Grundsärskola,

Resursskola, tre F-6 skolor samt två skolor med årskurserna 7 – 9.

TRAFIK

Planområdet ligger norr om Västergatan och väster om Västerlånggatan i

anslutning till Eslövs centrum och på 10 minuters gångavstånd eller 4 minuters

cykelavstånd till Eslövs station (ca 800 meter). Förutsättningarna att arbeta och bo

inom kvarteret utan bil är goda med hänsyn till närheten till centrum, befintligt

utbud av handel och service samt närheten till hållplatser för stadsbuss, regionbuss

och tåg.

Övergripande gatustruktur

Västergatan och Västerlånggatan är huvudgator och ingår i det övergripande

gatunätet i Eslöv. Västergatan går i väst/östlig riktning genom de centrala delarna

av Eslöv. Gatan fortsätter västerut som Trollenäsvägen och ansluter till väg 17 norr

om Eslöv. Västergatan övergår till Östergatan/Ringsjövägen öster om järnvägen
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och ansluter till väg 17/väg 113 öster om tätorten. Längs Västergatan går ett viktigt

cykelstråk för cyklande in mot centrum och stationen.

Västerlånggatan går i nord/sydlig riktning genom de centrala delarna av Eslöv. I

söder ansluter gatan till Solvägen/Trehäradsvägen och vid Föreningstorget byter

gatan namn till Smålandsvägen och ansluter till väg 17 och väg 113 norr om

tätorten.

Gång- och cykelvägar

Utmed Västergatans norra sida finns gångbana och cykelbana vilka sträcker sig

vidare både mot väster och öster. På Västergatans södra sida finns trottoar.

Cykelbanan utmed Västergatan är del i ett huvudcykelstråk i öst-västlig riktning. I

nordsydlig riktning går även ett cykelstråk väster om kvarteret Stenbocken, vilket

ansluter till stråket utmed Västergatan.

Trottoarer finns längs Västerlånggatans båda sidor. Längs södra delen av

Västerlånggatan finns även enkelriktade cykelbanor på vardera sidan av gatan. I

höjd med Villavägen upphör cykelbanorna och cyklande hänvisas till blandtrafik

norrut mot Västergatan/kvarter Stenbocken.

Kollektivtrafik

Västerlånggatan trafikeras av busslinje 2 med hållplatsläge vid kv. Stenbocken.

Längs Västergatan, går busslinje 1 med hållplats i höjd med Coops parkering.

Linjerna har en turtäthet på mellan 20 - 30 minuter dagtid på vardagar och båda går

till Stora torget samt Eslövs station.

Biltrafik och gatustruktur

Enligt kommunens trafikmätningar från 2020 trafikeras Västergatan av cirka 5 550

fordon per vardagsmedeldygn med 4,2 % tung trafik. På morgonen fördelar sig

trafiken 60% österut och 40% västerut. På eftermiddagen är förhållandet det

omvända. Västerlånggatan trafikeras av 6 580 fordon per vardagsmedeldygn med

5,5% tung trafik. Mätpunkterna ligger i direkt anslutning till kvarteret Stenbocken.

Repslagaregatan trafikeras av cirka 1 700 fordon per vardagsmedeldygn med 4%

tung trafik.

Parkering

Inom planområdet finns i dag en stor markparkering tillhörande COOP-butiken

med plats för nästan 200 parkeringsplatser. Längsgående parkering finns inte runt

kvarteret i dag.
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Den 6 april antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm

(Parkeringsnorm 2020) för kommunen. Parkeringsnorm 2020 antogs att gälla från

den 20 april 2021. Nuvarande parkeringsnorm upphör att gälla i samband med att

den nya parkeringsnormen börjar gälla.

Enligt parkeringsnorm 2020 höjs p-talet för bil i den centrala zonen i Eslöv från 3

till 6 parkeringsplatser /1000 m2 BTA och för övriga staden från 6 till 8

parkeringsplatser per 1000 m2 BTA. Den centrala zonen utökas både österut och

västerut till följd av att Eslövs centrum växer.

Parkeringsnormen för cykel utökas med platser för lastcykel men hålls i övrigt

oförändrad. Utökningen av den centrala zonen innebär att Kv Stenbocken 14 och

15 från den 20 april 2020 räknas till den centrala zonen. P-talet för bil är dock

oförändrat då Stenbocken 14 och 15 definierades ligga utanför den centrala zonen

tidigare medan den i Parkeringsnorm 2020 anses ligga inom den centrala zonen.

NATUR

Natur, park och rekreation

Området är bebyggt sedan länge och marken är i huvudsak hårdgjord. Endast

mindre zoner med träd, gräs och buskar finns närmast den omgärdande

gatumarken. Området har i dag tre olika trädrader med biotopskydd och i övrigt

låga naturvärden.

Närmaste grönyta finns inom ca 150 meter från planområdet, Stallhagen som är ett

mindre grönområde på ca 1,7 ha. Här finns även lekplatsen Vallarevägen.

Tabell Parkering cykel/ 1000 m2 BTA

Centrala zonen Övriga staden och kommunen

Cykel Lastcykel Cykel Lastcykel

Flerbostadshus 20 2 20 2

Småhus På egen fastighet

Verksamheter 20 4 20 4

Tabell Parkering bil/ 1000 m2 BTA

Centrala zonen Övriga staden och kommunen

Flerbostadshus 6 8

Småhus På egen fastighet

Verksamheter 6 8
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Ytterligare en lekplats Glasgränd med ett stort aktivitetsutbud ligger ca 250 meter

åt öster i Badhusparken.

Topografi

Planområdet är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda

ytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt skiljer endast 2,1 meter.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har tagits fram (Sweco 2020-06-01). De ytliga jordlagren

utgörs enligt SGU:s digitala jordartskarta av fyllning. Jorddjupet bedöms vara

mellan 20 - 30 m enligt SGU:s jorddjupskarta.

Utförd undersökning visar att de övre jordlagren, under de hårdgjorda ytorna,

utgörs av fyllning med varierande mäktigheter om ca 0,5 - 2,0 m. Fyllningen

utgörs i huvudsak av grusig sand med varierande innehåll av tegel, humus och i

östra delen även trä och flis. I den östra delen av fastigheten förekommer sandig

humusjord om ca 0,5 m närmast markytan. Störst fyllnadsmäktigheter har

påträffats i södra och östra delen av fastigheten. Fyllningens relativa fasthet

varierar över fastigheterna, men är generellt låg till medelhög.

Utredningen visar att grundläggningsförutsättningar generellt är mycket goda under

förutsättning att förekommande fyllningar tas bort före grundläggning.

Markföroreningar

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts (Översiktlig miljöteknisk

markundersökning, Relement, 2021-04-07). Utredningen klargör förutsättningarna

för byggnation av bostäder på fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Analysresultaten av jordproven har jämförts med Naturvårdsverkets generella

riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning

(MKM). Nuvarande markanvändning på fastigheten bedöms bäst motsvara MKM

enligt Naturvårdsverkets definition, men vid en omställning till bostadshus bedöms

KM bli gällande.

Undersökningen visar att det ställvis förekommer förhöjda halter främst PAH-H i

fyllning inom undersökningsområdet. De förhöjda halterna förekommer slumpvis i

fyllningen över hela området och det bedöms inte vara möjligt att avgränsa

föroreningen i detalj utifrån nu genomförd undersökning.

På nuvarande Stenbocken 15 har Preem tidigare drivit en drivmedelsanläggning.

Anläggningen var i drift från ca 1984 till årsskiftet 2007/2008. I samband med

avvecklingen av drivmedelsanläggningen genomfördes en markundersökning.
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Markundersökningen visade på spår av tunga alifatiska kolväten i en av fyra

provpunkter. De påvisade halterna underskred Naturvårdsverkets riktvärde för

känslig markanvändning (KM) och ett uttaget grundvattenprov visade inte på

någon förekomst av oljeföroreningar. Cisternen grävdes upp och skrotades i

samband med avetableringen, i övrigt vidtogs inga saneringsåtgärder.

Markradon

Markradonmätning har gjorts i samband med den geotekniska utredningen. Den

uppmätta markradonhalten är 5 - 15 kBq/m3. Marken inom aktuell fastighet klassas

enligt aktuella riktvärden som normalradonmark, 10 - 50 kBq/m3.

Luftföroreningar

Luften i Eslöv bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i

länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från

väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från

jordbruket.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. VA Syd är huvudman.

Kartan visar befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. En

dagvattenledning går idag genom planområdets sydvästra hörn.

Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd)
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Fjärrvärme

Kraftringen ansvarar för fjärrvärmeledningar i närområdet. Området lämpar sig väl

för fjärrvärmeanslutning med tanke på nätets placering och dimensioner.

El

Kartan visar befintligt ledningsnät. Kraftringen är huvudman för el i området.

Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av planområde.

Fiber och tele

Fiber och teleledningar finns i området.

Dagvatten

VA Syd är huvudman för VA och planområdet kan anslutas till dagvattennätet.

Befintligt dagvattensystem är dimensionerat för ett 2-årsregn, men har

kapacitetsbrist och rymmer betydligt mindre. Dagvattennätet är hårt belastat bland

annat på grund av förtätningar i centrala Eslöv.

Skyfall

Kommunens skyfallskartering (Tyréns 2016 - 2019) visar att vattenmassor vid

skyfall blir stående i planområdets nordöstra del. Omgivningens lutning gör att

vattnet sedan fortsätter vidare mot nordväst mot Föreningstorget. I det området

finns idag problem med översvämningar vid skyfall.

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - östra delen

1186 ( 1317 )



KS 2017.0411 den 7 maj 2021

22

Kommunens skyfallskartering
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PLANFÖRSLAG
PLANANSÖKAN

Scanbygg i Ystad AB har ansökt om att få göra detaljplan för Stenbocken 15 och

Byggsystem Öresund har ansökt för Stenbocken 14. Bebyggelseförslag har tagits

fram av Johan Sundberg Arkitektur AB i Lund i samarbete med Martin Martinsson

Architecture.

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD

Stadsbyggnadsidé

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas

av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med

bostäder, lokaler och gårdsbyggnader i det inre. En central vision med

planförslaget är att pröva en modern tolkning av denna struktur i samspel med

platsens nuvarande specifika förutsättningar.

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från sydost.

Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture

Ambitionen med bebyggelseförslaget är att skapa goda boendemiljöer i ett modernt

stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvaliteter. Variation i

byggnadshöjd ska ge utblickar, goda solljusförhållanden och samtidigt relatera till

den omgivande bebyggelsens höjdskala.

Ett nytt kvarterstorg i nord-sydlig riktning delar planområdet i två mindre kvarter

som i storlek överensstämmer med de kvartersmått som fanns i stadsplanen från
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1913. Kvarteren får en indelning som i stort påminner om den centrala stenstadens

kvarterensindelning. Allmänheten säkerställs tillträde genom att allmän plats

gångväg löper parallellt med kvarterstorget. De två kvarteren delas även i öst-

västlig riktning av en gränd på kvartersmark. Kvarterstorget, gångvägen och

gränden möjliggör tillsammans en ökad finmaskighet i området.

Bebyggelse

Planförslaget har en bebyggelsestruktur som delar in området i två kvarter med en

höjdvariation på mellan två till åtta våningar. Förslaget bygger på kvarterstadens

tydliga rumslighet och väl synliga gränser mellan det privata och det offentliga –

en offentlig framsida samt en privat baksida med bostadsgårdar. Förslaget innebär

att kvarteren är slutna mot omgivande gator, men i de delar av kvarter som inte

ligger mot gator ska det finnas öppningar mellan husen för att få in ljus och luft.

I kvarterens inre delar medger detaljplanen punkthus i den västra delen och radhus

i den östra delen som en referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som

återfinns i de äldre kvarteren i de centrala delarna av stenstaden.

Exploatörens vision för bebyggelse, gårdar och allmänplats för kv. Stenbocken 14 och 15.

Genom den föreslagna bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där

husens fasader ligger i liv mot omgivande gator stärker planförslaget gaturummet

på liknande vis som bebyggelsen i den centrala stenstaden.
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Projektets bruttoarea (BTA) uppdelat på kvarter:

Stenbocken 14

Norra delen: 5100m2 BTA och ca 2900m2 handel (exklusive garage)/ca 51

bostäder.

Södra delen: 8900 m2 BTA och ca 400m2 verksamhetslokaler (exklusive garage)/ca

89 bostäder

Stenbocken 15

Norra delen: 5400m2 BTA (exklusive garage)/ca 54 bostäder.

Södra delen: 6427m2 BTA (exklusive garage)/ca 64 bostäder.

Bruttoarean är den sammanlagda arean av alla våningsplan i en byggnad.

Användning

Kv. Stenbocken planeras som innerstadskvarter med en blandning av bostäder och

verksamheter. De strategiska platserna, i korsningarna längs huvudgator och stråk,

ger goda förutsättningar för verksamheter.

Detaljplanen är till stor del flexibel gällande användning och medger bostäder och

centrumändamål. I den norra delen av det östra kvarteret möjliggör detaljplanen för

fortsatt storhandel på en yta om ca 2900m2 i bottenvåning. Mot det föreslagna

torget och i hörnet Västergatan/Västerlånggatan i samma kvarter finns

planbestämmelse som kräver centrumverksamhet i bottenvåningen för att

säkerställa att tillkommande bebyggelse får öppna bottenvåningar som bidrar till

stadens liv och serviceutbud. Det är möjligt att bygga centrumverksamhet även i de

övre våningarna för att skapa förutsättningar för till exempel kontorsetableringar. I

det östra kvarteret finns även planbestämmelse som reglerar att en del av den nya

bebyggelsen blir bostäder för att säkerställa att det blir ett blandat kvarter även om

en stor affär placeras där. Under kvarteren och gränderna finns det möjlighet att

bygga helt eller delvis nergrävda parkeringsanläggningar.

Utformning

Byggnadernas placering regleras genom egenskapsgränser och prickmark.

Takvinklar regleras till 0-30 grader för alla tak förutom radhusen där takvinkeln

medges vara 0-45 grader. Mot gator och torg reglerar plankartan balkonger,

burspråk och loftgång med utformningsbestämmelser för att skapa förutsättningar

för en stadsmässig karaktär där livet i byggnaden också kan bidra till livet på gatan,

vilket förväntas bidra till den upplevda tryggheten i området. För att stödja ett

socialt och levande gaturum ska bebyggelsen också ha genomgående entréer längs

gator, torg och gångstråk.
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Exploatörernas vision är att ge tillkommande bebyggelse en modern karaktär som

speglar sin tid men samtidigt inspireras och relaterar till den äldre befintliga

bebyggelsen och riksintresset för kulturmiljön. Relationen till befintlig bebyggelse

och riksintresset för kulturmiljön regleras genom utformingsbestämmelser mot

huvud- och lokalgator enligt följande:

Bostadsentréer ska vara genomgående så att trapphus kan nås från GATA,

GÅNG, TORG, och C2.

Fasad ska utformas i huvudsak i tegel mot GATA, GÅNG, TORG eller C2.

Loftgång får inte uppföras mot GATA, GÅNG, TORG eller C2.

Balkonger och burspråk mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får placeras

lägst 3,5 meter över marknivå och skjuta ut högst 1,2 meter från fasadliv

och får tillsammans finnas längs med högst 1/3 av fasaden.

Sockel (överkant bottenvåningens bjälklag) för bostäder mot GATA,

GÅNG, TORG och C2 utan egen entré ska per trapphusenhet utföras i

genomsnitt minst 0,4 meter över angränsande marknivå. Sockel (överkant

bottenvåningens bjälklag) mot GATA, GÅNG, TORG och C2 får utföras

högst 1,2 meter i genomsnitt över angränsande marknivå.

Mot omgivande GATA, GÅNG, TORG, och C2 ska särskild vikt läggas

vid utformning av bottenvåning och takfot. Bottenvåningen ska vara tydligt

markerad.

Därigenom baseras gestaltningen på arkitektoniska principer som återfinns i många

av de äldre stadskvarteren i Eslöv.

Husens relation till gatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin

Martinsson Architecture
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Utmed gatorna ska fasaderna vara gjorda av tegel för att knyta an till Eslövs rika

tegelarkitektur och lokala byggnadstradition. Fasaderna planeras varieras i förband

och kulör mellan de olika fasadlängderna. Husen placeras parallellt med

kvartersmarken och i liv med gatan och med tydliga entréer. Trapphusen ska vara

genomgående för att underlätta ett flöde mellan gata, byggnad och gård. En sockel

gör att bostäderna blir något upphöjda, vilket minskar insyn och skapar distans,

men leder ändå till att gatan upplevs som livfull genom att man på distans kan

betrakta gatan eller livet inne i husen.

Exploatering, täthet, höjder

Detaljplanen medger en bebyggelse på mellan två till åtta våningar, vilket regleras

genom högsta tillåtna byggnadshöjd. Denna variation refererar till variationerna i

byggnadshöjd inom den befintliga stenstaden, samtliga föreslagna

bebyggelsehöjder finns representerade i de omgivande kvarteren. Bebyggelsen

föreslås bli som lägst mot sydväst och högre i väster mot Västerlånggatan. I söder

är grannfastigheterna generellt lägre än i planförslaget men mot Västerlånggatan, i

direkt anslutning mot centrum är skalan likartad.

Visionsbild från exploatören av hur den nya bebyggelsen skulle kunna se ut från

Västergatan. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson

Architecture
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Utöver byggnadshöjd medges inskjuten takvåning för gemensamhetsanläggning

såsom till exempel gemensamhetslokal, växthus, terrass och för teknikutrymmen.

Takvåningar ska utformas i enhetligt med omgivande taklandskap och med minst

25% planterad yta. Exploateringstalen inom kvarteret Stenbocken är 2,2-2,3 vilket

är samma nivå som delar av Eslövs innerstad.

Jämförelse exploateringstal Stenbocken, Eslövs innerstad.

Planförslaget möjliggör för en tät och relativt hög exploatering för att utnyttja det

strategiska samt centrum- och stationsnära läget.

Gårdsmiljöer, takterrasser och grönska

Då boendeparkering sker i nedsänkt eller delvis nedsänkt parkeringsgarage hamnar

en stor del av innergårdarna på helt eller delvis upphöjda terrassbjälklag. I norra

delen av kvarter 14 blir gården helt upphöjd då den ligger på en bottenvåning med

handel. Södra delen av kvarter 14 ligger i markplan i nivå med omgivande gator. I

kvarter 15 ligger gårdarna i både norra och södra delen delvis upphöjda. Utöver

gårdarna planeras gemensamma takterrasser på samtliga tak.

Ambitionen är att gårdar och terrasser utformas för att ge goda vistelsevärden för

både barn och vuxna och med en stor andel grönska och växtlighet. För att

säkerställa detta regleras förslaget med följande bestämmelser:

f1 - Bostadsgård ska anordnas inom hela egenskapsområdet.

f2- Gemensam takterrass för boende ska uppföras.

f3- Tak ska utformas med minst 25 % planterad yta.

n- bestämmelser som reglerar minsta antal träd samt att träd ska finnas.

n5- Gård ska utformas med minst 50% planterad yta.

n5- Minst 30% av gårdsytan ska underbyggas med planterbart bjälklag med

minst 80 cm djup.

n6- Endast 15% av gårdsytan från användas till cykelparkering.

n6- Lekplats ska anordnas på gård.
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Bostadsgårdarna avses i huvudsak bli gemensamma för de boende inom respektive

kvarter med funktioner som grill- och lekplatser. Närmast fasaderna föreslås en zon

med privata uteplatser. Gårdsmiljöer skyddas från trafik och buller då omgivande

kvarter skärmar av.

Gränden mellan den norra och södra delen i båda kvarteren är tänkt som en bilfri

gårdsyta där barn kan cykla, spela boll och leka fritt, men samtidigt vara under

uppsyn från lägenheternas fönster, balkonger och terrasser. Gränden ligger på

kvartersmark och tillhör de boende, men är tillgänglig för besökare och

förbipasserande. I gränden planeras för öppna kanaler och dammar för

dagvattenhantering. Gränden innehåller också strategiskt placerade gröningar med

träd och växtlighet.

Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut längs den öst/västliga gränden
rakt genom planområdet. Bild: Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin

Martinsson Architecture.
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Visionsbild från exploatören av hur det skulle kunna se ut på en av bostadsgårdarna Bild:
Scanbygg i Ystad, Johan Sundberg Arkitektur AB, Martin Martinsson Architecture.

För att träd ska kunna växa på bjälklagen planeras för planteringstråg vars kanter

även kan fungera som sittplatser. Gårdarna kan ha en blandning av hårdgjorda och

gröna ytor. Växtlighet används för att markera gränser mellan privat och offentligt.

Utrymmen för barn att leka finns i de centrala delarna av innergårdarna där

tillsynen och solljuset är som bäst. Vid entréerna finns det cykelparkering för

besökare och de boende.

Torg

Vid entrén till handelskvarteret föreslås allmän plats torg. Torget ska gestaltas och

höjdsättas så att skyfallsvatten kan fördröjas.

Markhöjder

Markhöjder inom planområdet ska ansluta till höjder på omgivande gatumark. Det

säkerställs med planbestämmelse: Marken som ansluter till allmän plats ska

anpassas till den allmänna platsmarkens höjd och utformas i samråd med

kommunen. Plushöjder har inte satts på omgivande gator för att de kommer att

byggas om och exakt höjdsättning inte är fastlagda. Kvartersgränderna och

kvarterstorget är planerade att vara i markplan. Kvartersgårdarna kan vara delvis

upphöjda för att rymma underjordiskt garage. Markhöjderna på gårdarna regleras

med plushöjd i plankartan. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa visuell

kontakt mellan gränd och gård så att utemiljön blir ett sammanhängande rum.
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TRAFIK

Befintliga gator

Ett genomförande av planförslaget innebär inte att kommunen behöver bygga om

befintliga gator i anslutning till kvarteret. Kommunen har planer att på lång sikt

bygga om gatorna runtom kv. Stenbocken. Detta ligger dock inte inom ramen för

planarbetet.

Det centralt belägna kvarterstorget gör att det blir fler anslutningspunkter på

Västergatan. Det ger förutsättningar för att omvandla Västergatan till en

stadsmässig gata på sträckan förbi kv. Stenbocken, istället för dagens karaktär av

en infartsväg.

Träd med biotopskydd längs Repslagaregatan ska ersättas vid fällning. Plantering

av träd säkerställs med planbestämmelse. Träden står idag på kvartersmark,

privatägd mark, och kommer att göra det även i fortsättningen. Det innebär att det

är fastighetsägarna som fortsatt ansvarar för träden längs gatan.

Nya gator och kvarterstorg

I planförslaget föreslår kommunen en ny torgyta på kvartersmark centralt i

planområdet i nord-sydlig riktning. Torgyta kommer att ägas av exploatörerna och

också utformas av dem. Så länge som den nuvarande mataffären finns kvar

planerar exploatörerna att använda stora delar av ytan till tvärställd parkering för

att tillgodose handelns parkeringsbehov.

För att säkerställa allmänhetens tillträde att röra sig genom kvarteret läggs en remsa

GÅNG – gångväg, på allmän plats i den västra kanten av kvarterstorget.

Gångvägen och intilliggande förgårdsmark ska utformas så att den ser ut som en

sammanhängande yta. Fastighetsägarna ansvarar för snöskottning av ytan.

Parkering

Eslövs kommuns parkeringsprogram ska följas. En beräkning av planförslagets

framtida cykel- och bilparkeringsbehov har gjorts utifrån kommunens gällande

parkeringsnorm, Parkeringsnorm 2020 antagen att gälla från 20 april 2021. Den

föreslagna bebyggelsen har sammantaget ett beräknat bilplatsbehov på cirka 175

platser och cykelplatsbehov på 582 platser, enligt framtagen parkeringsutredning.

Parkering ska lösas inom kvartersmark med halvt nedsänkt parkeringsgarage i kv.

15 med cirka 90 bilplatser samt ett underjordiskt parkeringsgarage under kv. 14

som rymmer ca 160 bilplatser.
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En förutsättning för att kunna bebygga planområdet enligt visionen med en stor

matvaruaffär är att parkeringsbehovet för handeln kan tillfredsställas. Längs med

det nord/sydliga kvarterstorget planeras parkeringsplatser avsedda för handel.

Ytterligare parkeringsbehov för handel, samt inlastning, ska ske inom kvartersmark

och ordnas i parkeringsgaragen. In- och utfarterna till källargaragen ska lokaliseras

mot kvarterstorget.

Utmed Västergatan har det tagits fram förslag om att anlägga ett mindre antal

korttidsparkeringsplatser, i likhet med Västergatan öster om Västerlånggatan. Detta

för att stödja korta besök samt angöring i nära anslutning till de lokaler som

planeras i markplan utmed Västergatan. Utbyggnad av korttidsparkering är dock

inte budgeterat för i kommunens budget i dagsläget och de parkeringarna kan inte

räknas in i bedömningen om projektet klarar kommunens krav på antal parkeringar.

Cykelparkering för lastcykel och vanlig cykel ska lösas inom kvartersmark.

Cykelparkeringen kan placeras i garage, på gårdar, på kvarterstorget samt på

förgårdsmark.

NATUR

Planområdet kommer även fortsättningsvis att ha förhållandevis låga naturvärden.

Biotopskyddade träd som behöver tas ned vid utbyggnad av planförslaget ska

ersättas av exploatören. Planområdets naturvärden stärks till viss mån genom att

bostadsgårdarna regleras med flera planbestämmelser för att säkerställa växtlighet.

Ekosystemtjänster

Kommunens plankonsult har analyserat planförslaget med verktyget Ester. Ester är

ett verktyg framtaget av boverket som kartlägger och värderar vilka

ekosystemtjänster som finns på en plats samt analyserar hur befintliga

ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och negativt, av en planerad

åtgärd. Ester utgår från de fyra kategorier man vanligen delar in ekosystemtjänster

i, vilka är; stödjande, reglerande, försörjande och kulturella ekosystemtjänster.

Resultatet visar i stora drag på en ökning av ekosystemtjänster inom planområdet

jämfört med i dag.

Att dagens asfaltsparkering omvandlas till bostadskvarter med tillgång till

bostadsgårdar med viss växtlighet och lekytor för barn samt sitt- och

umgängesplatser ger det största tillskottet av ekosystemtjänster. Men även åtgärder

som möjliggör för odling ger poäng såsom planterbara bjälklag och växthus på

taken, gröna tak samt plantering av träd och buskar som ger frukt, bär och nötter.

Det sistnämnda är dock åtgärder som enbart är en vision från exploatörens sida och

kommunen kan inte reglera dem i tvingande bestämmelser.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA

Planområdet bedöms kunna anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar.

Tryckstegring kan komma att behövas till de övre våningarna i de högre husen, för

att uppnå ett fullgott vattentryck. Spillvatten från källarplanet måste pumpas för att

kunna ansluta till kommunens spillvattensystem.

Dagvatten

Planområdet kan anslutas till VA Syds dagvattennät. Eftersom ledningsnätet har

kapacitetsbrist finns krav på att planområdet måste fördröja en del av sitt

dagvatten. Volymen som behöver fördröjas är 200 kubikmeter.

En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-04-30 (REV.

2020-05-20)). Utredningen rekommenderar att fördröjning av dagvatten görs i

underjordiska magasin, till exempel rörmagasin eller dagvattenkassetter, i det torg

som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. För att fördröja den volym

som krävs behövs dagvattenkassetter med en bygghöjd på 0,5 meter på en yta om

cirka 450 kvadratmeter. Att fördröjningen av dagvatten genomförs säkerställs med

planbestämmelse i kvarterstorget som anger att dagvattenanläggning som rymmer

minst 200 kubikmeter ska anläggas.

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas

i utredningen att genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt.

Med detta menas t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och

markbetäckning i form av plattor eller sten hellre än asfalt och betong.

Skyfall

Eslöv har idag problem med översvämningar i närheten av planområdet. I

dagsläget finns en lågpunkt i planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer

cirka 175 kubikmeter vatten, men när denna lågpunkt byggs bort måste volymen

kompenseras på annan plats. Detta för att inte områden nedströms planområdet ska

påverkas negativt av ökade flöden och volymer till följd av exploateringen.

Dagvatten- och skyfallsutredningen (SWECO, 2020-04-30 (REV. 2020-05-20))

visar att det finns utrymme inom planområdet och att ytor både på kvartersmark

och allmän plats krävs. Eftersom det kommer att vara ont om plats och dessutom

mycket konstruktioner på bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som

möjligt utförs som nedsänkta ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra

fördröjning.
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Diagram över dagvatten- och skyfallsåtgärder. Ljusblå visar område som behövs för
dagvattenhantering, lila område som behövs för skyfallshantering.

En del av skyfallsvolymen alstras inom uppströms avrinningsområde och rinner till

planområdet. Yta för fördröjning måste därför placeras så att detta vatten kan rinna

hit, lämpligen i planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. Det

kan göras på allmän plats i öster, till exempel längs trädraden och de två

grönområdena som finns föreslagna.

Resterande skyfallsvolymer kan fördröjas i gränderna som passerar horisontellt

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed det nord-

sydliga kvarterstorget, till exempel genom att sänka parkeringar och grönområden i

förhållande till omgivande mark.

Fördröjningen av skyfall regleras i plankartan med bestämmelserna fördröjning1(på

allmän plats torg) och b3 (på kvarterstorget). Bestämmelserna anger ingen exakt

volym på respektive plats, men total volym som behöver fördröjas inom

planområdet finns med som upplysning bland planbestämmelserna.

Uppvärmning

Byggherren har som ambition att ha ett uppvärmningssystem med bergvärme

kombinerat med solcellsanläggning på tak. Kraftringen har fjärrvärmeledning i

närområdet och möjligheterna att koppla upp sig på nätet är goda.
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El

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt nät, men en ny nätstation måste tillföras

för att tillgodose den nya bebyggelsens behov samt för att ta höjd för framtida

laddningsmöjligheter för elbilar.

Nätstationen ska anläggas i e-område, med minsta måttet 8x8 meter, i södra delen

av nya nord/sydliga kvarterstorget och säkerställs med E1 i plankartan. Förslaget är

att nätstationen ligger vid parkeringsplatserna minst 5 meter från fasad.

Renhållning

Fastighetsägarna ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering och det ska

ske på kvartersmark. Inom planområdet finns det goda möjligheter att ha

underjordisk avfallshantering med upphämtning i kvarterstorget. Kommunen gör

bedömningen att tekniska installationer för hantering av avfall kan byggas under

allmän platsmark gångväg, precis som andra tekniska installationer kan byggas där.

Avfallet kan också hanteras i miljörum i bottenvåningarna på strategiska ställen.

Fastighetsägaren ansvarar för och beslutar system för avfall och källsortering, det

regleras inte i detaljplanen.
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PLANBESTÄMMELSER

Nedan listas detaljplanens samtliga planbestämmelser.
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KONSEKVENSER

MILJÖKONSEKVENSER

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken

Kommunen bedömer med vägledning av förordningen om

miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande

miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34

§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför

inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.

PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE

Hela planområdet omfattas av Riksintresset för Kulturmiljövården (M 182), se

rubrik Riksintresse ovan.

Enligt översiktsplanen för Eslöv 2035 är ”Kulturmiljön i Eslövs stad är i högsta

grad en levande miljö och däri ligger också en del av dess värde. Det är därför av

stort vikt att välkomna varje generations tillägg till staden för att skapa ett

kulturhistoriskt tidsdjup, läsbarhet och nya värden.”

Eslövs centrala delar består av en stenstadsbebyggelse. Stenstadens struktur präglas

av en succesivt framvuxen rutnätsstad med täta och kringbyggda kvarter med

bostäder samt lokaler för verksamheter och med gårdsbyggnader i det inre.

Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens

höjder varierar mellan en till åtta våningar och exploateringstalen på kvartersnivå

varierar mellan ca 1,5 – 2,3. Husen som innehåller blandade funktioner såsom

verksamheter och bostäder möter trottoarer med fasadliv vilket aktiverar och

tydliggör gaturummet. Den lokala byggnadstraditionens fasader utgörs

företrädesvis av rött och gult tegel och är ofta utförda med en sockelvåning med

hög detaljeringsnivå.

Planområdet ligger i ytterkanten av riksintresseområdet och gränsar både till

kvarter med låg äldre bebyggelse och kvarter med relativt nya och höga byggnader.

Kvarteret ligger i en korsning mellan Västergatan och Västerlånggatan, två viktiga

infartsvägar till Eslöv. Planområdet är en slags entré till centrala Eslöv och

riksintresseområdet. Många rör sig längs infartsgatorna och flödet av människor

ger planområdet en särskild roll och centrumläge. Detta ger tomten specifika

förutsättningar för sin utveckling och bebyggelse i förhållande till riksintresset för

kulturmiljö.
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En central ambition med planförslaget är att pröva en modern tolkning av

stenstadsbebyggelse i samspel med platsens specifika förutsättningar.

Detaljplaneförslaget har inspirerats av hur den centrala stenstaden är uppbyggd.

Den inspirationen sammanfattas i följande punkter:

Relationen till stadsplanen från år 1913

Stadsplanen från år 1913 genomfördes aldrig för kv. Stenbocken. I stadsplanen

föreslogs att kvarteret skulle delas av en gata som aldrig kom att byggas. Kvarteret

har därför blivit större än den ursprungliga planidén. Genom att anlägga ett

kvarterstorg som ger en passage genom planområdet skapas ungefär de

kvartersmått som fanns i den ursprungliga stadsplanen och kvarteren får storlekar

som påminner om den centrala stenstadens kvartersindelning. Med denna

uppbyggnad blir bebyggelseförslaget ett nutida tillägg till den historiska

stadsplanen och en del av den successivt framvuxna rutnätsplanen.

Relationen till gaturummet och de historiska spåren av vägsträckningar

Befintlig bebyggelse inom planområdet drar sig tillbaka från gatan och parkeringen

saknar helt relation till gaturummet. Detta förhållningssätt bidrar till att denna

sträcka på Västergatan och Västerlånggatan har en svag koppling till de historiska

spåren av vägsträckningar på platsen. Planförslaget stärker gaturummet genom

bebyggelsens tydliga och aktiva förhållande till gatan där fasader ligger i liv mot

omgivande gator, vilket är karaktäristiskt för stenstadsbebyggelsen. Genom denna

bebyggelseprincip stärks tydligheten i gaturummet och därmed även de historiska

spåren av vägsträckningar som Västergatan och Västerlånggatan är en del av.

Blandade funktioner

Till skillnad från dagens användning inom kv Stenbocken, med bara verksamheter,

så innehåller planförslaget en blandning av användningar. Det innehåller bostäder

och har centrumverksamhet framför allt i delar av bottenvåningarna.

Centrumverksamheten kan vara handel, kontor, samlingslokaler och andra

verksamheter. Den ökade flexibiliteten innebär att den tillkommande bebyggelsen

väl samspelar med den befintliga stenstadens uppbyggnad och kan ses som en ny

årsring av den centrala staden.

Byggnadshöjd

Stenstaden har en stadsmässig men relativt småskalig karaktär där bebyggelsens

höjder varierar mellan en och åtta våningar. Planförslaget varierar i byggnadshöjd i

samma skala som befintlig bebyggelse, mellan två och åtta våningar. Däremot

skiljer sig planförslaget från de äldre stenstadskvarteren genom en större

höjdvariation inom kvarteret och området.
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Planförslaget har bearbetats sedan samrådet för att bättre samspela med höjdskalan

i Eslövs stenstad. Inom fastigheten Stenbocken 15 har bebyggelsen generellt sänkts

ett våningsplan, en volym har lämnats oförändrad och en har sänkts två våningar.

Mitt emot gathusen, längs Västergatan, är den lägsta byggnaden nu tre våningar för

att bättre samspela med de låga gathusen. I kvarterets mitt har den högsta volymen

sänkts till åtta våningar. Inom fastigheten Stenbocken 14 har bebyggelse, i väster

och i norr, sänkts med en till två våningar. Bebyggelsens höjder regleras genom

högsta tillåtna byggnadshöjd.

Diagram över bebyggelsehöjder och fasadindelning I kvarteren I centrala Eslöv

Stadsrytm och entréer

I den befintliga stenstaden ligger entréer till verksamheter och bostäder tätt vilket

ger en rytm och stadsmässig karaktär i gaturummet. Föreslagen bebyggelse

organiseras runt trapphus med genomgående entréer som nås från både gård och

gator. Huvudentréer ska vändas ut mot omgivande gator och torg och ska finnas

med maximalt 30 meters mellanrum, detta regleras genom

utformningsbestämmelse. En normal fasadlängd för ett trapphus och tillhörande

lägenheter är 20-30 meter. Det innebär att kvarterens bostadshus kommer att få en

indelning i längd som motsvarar den traditionella staden. Ett planförslag med

många entréer ut mot omgivande gator bidrar till både stadsbild och stadsliv som

harmonierar med de stadsmässiga centrala delarna i Eslöv.

Hörnfastigheterna längs Västergatan har sedan samrådet justerats till 24 meters

längd och får i stället för en indelning i tre ”hus” en indelning till fyra ”hus” med

egna entréer och trapphus. Detta för att bättre samspela med arkitekturen,

fastighetsindelningen och rytmen längs Västergatan.
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Diagram över entréer och portar I centrala Eslöv samt Stenbocken

Tydliga fram- och baksidor

Planförslaget bygger på kvarterstadens tydliga rumslighet och väl synliga gränser

mellan det privata och det offentliga – en offentlig framsida samt en privat baksida

med bostadsgårdar. På insidan av kvarteren föreslås punkthus och radhus som en

referens till de gårdshus och ekonomibyggnader som återfinns i de äldre kvarteren i

de centrala delarna av stenstaden.

Detaljerad sockelvåning och takfot

I den traditionella stenstaden är sockelvåningar och takfot ofta väl gestaltade med

en hög detaljeringsnivå. Bebyggelseförslaget följer detta ideal och

utformningsbestämmelse säkerställer att särskild vikt ska läggas vid utformning av

bottenvåning och takfot mot omgivande gator och torg.

Rik tegelarkitektur

Planförslaget tar fasta på den lokala byggnadstraditionen med hus i företrädesvis

rött och gult tegel. För att återspegla Eslövs rika tegelarkitektur planeras fasader

mot gator och torg utföras i tegel. Det säkerställs med planbestämmelse.
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Diagram över materialitet och kulturmiljö I centrala Eslöv samt Stenbocken

Sockelhöjd

Planförslaget kräver att bostäder mot gator har en hög sockel (0,4-1,2 meter över

angränsande mark), vilket gör att man kan bo på första våningen utan att behöva

dra för gardinerna för att hindra insyn och att livet i de lägenheterna således kan

bidra till livet på gatorna. Den extra sockelhöjden gör också att lokaler och

bostadsentréer, som har golvet i jämnhöjd med marken utanför, får extra hög

takhöjd och blir mer framträdande. Sockeln är en detalj i planförslaget, men är

viktig eftersom den gör bebyggelsen stadsmässig och lik de centrala kvarteren. Det

är också viktigt att sockeln inte blir för hög för då hamnar fönster så högt att

fasaden i ögonhöjd får karaktären av en mur. Att så inte blir fallet säkerställs

genom en högsta höjd på 1,2 meter för sockeln.

Västergatan och gathusen

Längs Västergatan finns en rad gathus, se rubrik Kulturhistoriska byggnader och

miljöer, som utgör en del av Eslövs äldsta bebyggelse och är en värdefull

kulturhistorisk miljö. Den miljön är i direkt anslutning till planområdet.

Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala

stenstadskvarteren som ska vara grunden för utvecklingen på platsen och inte den

småskaliga gathusbebyggelsen. Det är ett angreppssätt som speglar hur städer

historiskt utvecklas när de växer och marken blir dyrare. Det kommer att bli en
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kontrast mellan nytt och gammalt samt mellan stort och litet. Planförslaget är norr

om de låga gathusen och skuggning utgör inte ett problem. På Stenbocken 14 och

15 har det stått liknande gathus som de längs Västergatan, men de revs 1972.

Planförslagets stadsbebyggelse skapar förutsättningar för att omvandla Västergatan

från en gata med karaktären av en infartsväg, på sträckningen söder om Stenbocken

14 och 15, till en stadsgata. Stadsgator har intimare karaktär än infartsvägar, vilket

sannolikt skulle ge gathusen längs Västergatan ett bättre sammanhang än idag och

skulle bidra till att upplevelsen av riksintresseområdet förstärks. Dock finns inga

beslut om att bygga om Västergatan till en stadsgata på sträckningen och

detaljplanens förverkligande innebär inte att gatan behöver göras om.

Kommunens sammanvägda bedömning

Planförslaget har tagit utgångspunkt i att det är karaktären från de centrala

stenstadskvarteren tillsammans med de specifika förutsättningarna på platsen och

dess läge i riksintresseområdet som ska vara grunden för utvecklingen på platsen.

Det är ett angreppssätt som speglar hur städer historiskt utvecklas.

Sammantaget menar kommunen att planförslaget hanterar riksintresset på ett

fullgott sätt genom att planförslaget baseras på många delar som är lånade från

stenstadens traditionella uppbyggnad. Kommunen bedömer att om planförslaget

genomförs så kommer riksintresset att stärkas jämfört med dagens situation.

Planförslaget relaterar till riksintresset på många sätt medan dagens situation,

parkering och handelsbyggnad, inte förhåller sig till riksintresset.

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Luftkvalité

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas.

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för

utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där

miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen bedöms inte ge någon

betydande ökning av trafik.

Vattenkvalité

Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas.

Planområdet ligger, enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta, inom

avrinningsområdet för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464),

dock avleds vatten inom denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket

och vidare till Krondammen för att slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa

(WA65855704). Saxån: Välabäcken-källa har ekologisk status måttlig och kemisk
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status ej god. Som förklaring till status anges framför allt förekomsten av

näringsämnen och urban markanvändning som diffus föroreningskälla.

Planområdet sammanfaller också med avrinningsområde för

grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724) som har god kvantitativ

och kemisk status.

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.

Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för

vatten.

DAGVATTEN

En dagvattenutredning har tagits fram och föreslagen lösning beskrivs under

planförslag. Dagvattnet inom planområdet kommer att fördröjas inom

kvartersmark, vilket säkerställs genom planbestämmelser.

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL

Planområdet kommer även efter exploatering att rymma lika stora volymer vid

skyfall som idag, det säkerställs i plankartan.

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

Då planområdet idag är hårdgjort i stor utsträckning och används för

storhandelsändamål och parkering bedöms planförslaget ha en positiv effekt på den

biologiska mångfalden. Bedömningen grundar sig på att innergårdarna ska utföras

med planteringsbart bjälklag som möjliggör för växtlighet samt gemensam lek- och

umgängesytor. I planförslaget säkerställs planteringen på gårdarna genom

planbestämmelser.

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE

Inom planområdet finns tre trädrader som innefattas av biotopskydd. Samtliga

trädrader med biotopskydd påverkas av planförslaget och föreslås ersättas med nya

träd. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av alléträden med följande

villkor:

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.

3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan.
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I planförslaget säkerställs att trädrader återplanteras genom planbestämmelse.

MARKRADON

Marken inom planområdet klassas enligt aktuella riktvärden som

normalradonmark. För byggande på normalradonmark krävs radonskyddande

åtgärder vilket säkerställs i planen med planbestämmelse.

MARKFÖRORENINGAR

Miljöteknisk markundersökning har genomförts. Då markföroreningar påträffats på

fastigheten får startbesked för byggnad inte ges för ändrad markanvändning förrän

markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom sanering av förorenad

mark. Det säkerställs med planbestämmelse.

Halterna är vanligt förekommande i fyllning i tätbebyggda områden. De påvisade

halterna medför ingen risk för människors hälsa vid nuvarande markanvändning,

motsvarande MKM. Inga förhöjda föroreningshalter har påvisats i naturligt avsatt

jord. Urschaktad fyllning behöver hanteras som avfall med halter över KM men

under MKM.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Att utvidga centrum i Eslöv och förtäta med nya bostäder på kollektivtrafiknära

lägen är god markhushållning. På så vis kan natur- och jordbruksmark i andra delar

av kommunen sparas.

STADSBILD

Planförslaget innebär att stadsbilden kommer att förändras. En låg byggnad och

asfalterad markparkering ersätts av täta stadskvarter. Den nya bebyggelsen hämtar

inspiration från stadsbilden i centrala Eslöv och varierar i höjd, mellan två till åtta

våningar, för att skapa variation, utblickar och ansluta till byggnaderna i det direkta

närområdet. För mer information se under rubrik Påverkan på riksintresse.

ARKEOLOGI

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. I det fall fornlämningar

påträffas i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§

kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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SOLFÖRHÅLLANDEN

Solljus

Den föreslagna bebyggelsen kommer delvis att påverka ljusinstrålningen på

kvarteren i väster (kv. Valpen) och i norr (kv. Sebran). Solstudier har gjorts och

analyser av dem har legat till grund för hur bebyggelsen har placerats.

Gentemot kv. Valpen i väster är kvarteret öppet i sin form samt något lägre än i

övriga delar, 3-5 våningar, för att begränsa skuggbildningen. Det är 11-15 meter

mellan fasaderna på kv. Valpen och kv. Stenbocken och det är byggnader på 60 %

av sträckan längs kv. Stenbockens gräns mot kv. Valpen, och resterande del utgörs

av öppna gårdar. Valpen har de flesta balkonger (60 av 64) och uteplatser (alla

utom en) vända åt andra håll. Den föreslagna bebyggelsen på kv. Stenbocken

kommer att skymma morgonsolen för delar av byggnaderna på kv. Valpen, men

bedömningen är att de anpassningar som är gjorda är tillräckliga och att påverkan

på solljuset är rimlig med tanke på det centrala läget i Eslöv.

Studierna visar att den nya bebyggelsen har viss påverkar på Kv. Sebran vid

vårdagjämning. Vid sommarsolstånd påverkas inte Kv. Sebran alls av den nya

bebyggelsen.

Analys skuggtimmar kl. 9:00-17:00, 20:e mars vårdagjämning, framtagen av exploatören.
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Solstudierna visar att de nya bostadsgårdarna till blir skuggiga stora delar av dagen.

Gemensamma uteplatser har i förslaget placerats på de lägen där solförhållandena

är som mest gynnsamma. Planförslaget har gemensamma uteplatser på taken med

mycket goda solljusförhållanden som kompletterar bostadsgårdarna.

Dagsljus

Tillgång till dagsljus inomhus regleras i Boverkets byggregler (BBR) och

kontrolleras framför allt i bygglovsskedet. Dagsljusförhållandena har studerats

övergripande i planarbetet och bedömningen har gjorts att det går att klara

dagsljuskraven inom den föreslagna bebyggelsen.

TRAFIK

En trafik och parkeringsutredning har tagits fram (SWECO, 2020-02-02). Den

visar att trafikalstringen från området beräknas öka vid ett genomförande av

planförslaget och bedöms ligga inom spannet 1050–1250 fordon per dygn. All

trafik är dock inte ny eftersom befintliga verksamheter alstrar ett trafikflöde redan i

dagsläget, vilket leds ut mot Repslagaregatan norr om kvarteret.

Trafikutredningen visar att befintlig gatustruktur har kapacitet att hantera framtida

trafik och att ett nytt kvarterstorg kan kopplas på mot Västergatan och

Repslagaregatan.

Trafikutredningen föreslår även att befintliga gator omgestaltas och byggs om för

att ge bättre tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter. Kommunen har visioner

om att på lång sikt bygga om gatorna runtom kv. Stenbocken. Detta ligger dock

inte inom ramen för planarbetet.

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING

Befintlig dagvattenledning behöver flyttas för att detaljplaneförslaget ska kunna

realiseras. Det bekostas av exploatör/fastighetsägare.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Buller

En bullerutredning har tagits fram (Buller utredning kv. Stenbocken, SWECO,

2021-04-12). Syftet med utredningen är att kartlägga bullersituationen för

planområdet år 2040 i full utbyggnad. Utredningen tar hänsyn till buller från väg

och närliggande järnvägsspår.
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Bedömningsgrunder och riktvärden

Enligt 3 § Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader lydelse

före-/efter den 1 juli 2017, gäller riktvärdena nedan för trafikbuller vid

bedömningar enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken.

Förordningen syftar till att underlätta för bostadsbyggande i bullriga miljöer och

innehåller därmed vissa lättnader. Dock endast för utomhusmiljöer då

inomhusmiljön regleras av Boverkets byggregler (BBR). Nedan listas de riktvärden

som ska gälla vid detaljplanering.

30 dBA ekvivalentnivå inomhus (BBR)

45 dBA maxnivå inomhus nattetid (BBR)

60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Om 60 dBA överskrids

bör:

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida

där 55 dBA ej överskrids vid fasad, och

2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA

maximal ljudnivå ej överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad.

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Om maximal

ljudnivå 70 dBA ändå överskrids bör nivån ej överskridas mer än med 10

dB fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller att bullret inte bör överskrida 65

dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Den primära uteplatsen ska

klara gällande riktlinjer för buller, denna uteplats kan vara en balkong eller en

gemensam uteplats som är tillgänglig för alla lägenhetsinnehavare. Om varje

lägenhet har tillgång till en primär uteplats som innehåller riktvärden för buller

tillåts sekundära uteplatser där riktvärden överskrids.
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Beräkningar

Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer.

Beräkningsresultaten visar att riktvärdena klaras för de norra delarna av kvarter 14

och 15. I de södra delarna av kvarteren överskrids riktvärdet 60 dB för ekvivalent

ljudnivå för fasader som vetter mot Västergatan och Västerlånggatan. För bostäder

som har över 60 dBA vid fasad ska principen om dämpad sida tillämpas. Det

innebär att minst hälften av bostadsutrymmena i varje enskild lägenhet ska vara

vända mot dämpad sida. Riktvärdet för dämpad sida klaras för fasader som vetter

mot innergård i bullerstörda lägen.

Vid samtliga fasader som vetter mot en gata överskrids riktvärdet för uteplats.

Gränsvärden för uteplats innehålls vid fasaddelar som vetter mot innergården samt

på samtliga innergårdar. Uteplatser kan därmed anläggas på fasader som vetter mot

innergård och gemensamma uteplatser kan anläggas i markplan på samtliga gårdar.

Kvarter 15

Kvarter 14
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Översiktskarta över bebyggelse och bullernivåer.

Risk

Risker bör identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys för nyexploatering

inom 150 meter från järnvägen. Då planområdet ligger cirka 300 meter från

Stambanan och Marieholmsbanan har bedömningen gjorts att ingen riskutredning

krävs.

SOCIALA KONSEKVENSER

God bebyggd miljö

Ett genomförande av planförslaget innebär att en centralt belägen plats, som idag

tillhandahåller storhandel och parkering blir bebyggd med kvartersstad som

innehåller både bostäder och verksamheter. Eslövs centrum utvidgas med en ny

årsring och kommunen får ett tillskott av ca 260 bostäder samt verksamheter i ett

stationsnära läge. Föreslagen bebyggelse ska ha en tydlig kontakt och relation till

omgivande gator och stråk samt verksamheter i strategiska lägen.

Kvarter 15, södra delen

Kvarter 14, norra delen

Kvarter 15, norra delen

Kvarter 14, södra delen
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Rekreativ miljö

Inom planområdet finns idag möjlighet till rekreation inomhus i form av gym och

padelbanor. Ambitionen med planförslaget är att funktionerna ska kunna rymmas

inom planområdet även efter om- och nybyggnationer. Genom att tillföra

bostadsgårdar med växtlighet och lek- och umgängesplatser ökar områdets

rekreativa värden utomhus.

Befolkning och service

Detaljplanen möjliggör för att tillföra området ca 260 nya bostäder samt möjlighet

till centrumverksamhet och service. På så sätt stärks Eslövs innerstad till följd av

en ökad befolkning och en bebyggelsestruktur som ger sammanhängande urbana

stråk. Besöksunderlaget för befintlig handel stärks av fler invånare.

I dagsläget är förskoleplatserna i Eslöv i balans med efterfrågan och det finns viss

brist på platser i grundskolan. Kommunen planerar att bygga ut Norrevångsskolan

för att hantera bristen och kommande elevökning i närområdet.

Förskoleverksamheten i Eslövs planeras få ökad kapacitet för att möta ett ökat

behov till följd av fler boende med barn i området. Kommunen bedömer att

tillkommande behov med anledning av planförslaget ryms inom planeringen för

skolor och förskolor.

Barnkonventionen

FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga,

däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling och planförslaget har

studerats med ett barnperspektiv.

Planförslaget innebär tätt bebyggda stadskvarter och solljusstudierna visar att flera

gårdar blir skuggiga. För att säkerställa bostadsgårdar med vistelsekvaliteter finns

planbestämmelser som reglerar utformningen av gårdarna. De reglerar att

bostadsgårdar ska finnas, att det blir grönska och träd på gårdarna och att lekplats

ska finnas på varje gård. Kvartersgränderna ger bilfria lekmiljöer i närmiljön.

Planförslaget innehåller även takterrasser på alla byggnader som kompletterar

gårdsmiljöerna och ger värdefulla utemiljöer med sol och utsikt för de boende.

Planförslaget möjliggör för fler boende och därmed fler barn i området. Detta ger

ett ökat behov av lekplatser och grönområden i närområdet då friytor, gårds- och

lekmiljöer för barn är begränsade inom planförslaget. Inom 250 meter finns en

grönyta och två lekplatser.

Tillgänglighet

Vid framtagning av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet

för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader)
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och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses prövas i samband med

byggnads- och markprojekteringen vid kommande bygglovsprövning.

Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.

Säkerhet och trygghet

Planförslaget syftar till att skapa ny stadsbebyggelse, förbättra infrastrukturen i

anslutning till gång- och cykelbanor samt stärka omgivande stråk med tydliga

entréer och lokaler för verksamheter i bottenvåningar. Planförslaget möjliggör även

för fler boende i området och därmed en större dygnet-runt befolkning, vilket ger

förutsättningar för en ökad upplevd trygghet i området.
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GENOMFÖRANDE

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för Stenbocken 14 och

15 vinner laga kraft upphävs i dag gällande plan.

Genomförandetid

Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft. Före

genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande

detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att

rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL).

Huvudmannaskap

Eslövs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.

Tillståndsprövning och dispenser

Inom planområdet finns ett antal biotopskyddade träd. Träden omfattas av

biotopskydd avseende allé och ligger i förgårdsmark längs med Repslagaregatan.

Då genomförande kräver fällning av träden har fastighetsägarna ansökt om dispens

för fällning hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har lämnat dispens för avverkning av

alléträden med följande villkor:

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan.

Tidplan

Tidplanen är att detaljplanen är beräknad att kunna antas av kommunfullmäktige

under det fjärde kvartalet 2021.

Planområdet kommer att byggas ut i två etapper. Den första etappen innebär en

nybyggnation av två stadskvarter (Stenbocken 15), då ligger handelsområdet

(Stenbocken 14) kvar. I en andra etapp bebyggs även Stenbocken 14 med två

kvarter. Det beräknas dock dröja ca 10 år, då de nuvarande hyresgästernas kontrakt

löper ut.
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Ansvarsfördelning

Eslövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Allmän plats som

ansluter till och är en förutsättning för privata intressen bekostas av exploatören.

Utbyggnad inom kvartersmark bekostas och utförs av respektive

fastighetsägare/exploatör. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga

tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas.

Inom detaljplaneområdet finns en dagvattenledning som kommer att behöva flyttas.

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för och bekostar flytt.

TEKNISKA FRÅGOR

Brandvattenförsörjning bedöms som god då det finns brandposter i

tillfredsställande omfattning i gatunätet runt fastigheten.

Området ligger inom normal insatstid (10 min).

Tillträde för räddningstjänstens fordon har utretts i samråd med räddningstjänsten

under planens granskningsskede.

Mer detaljerade bullerberäkningar kan behöva redovisas av exploatören i samband

med bygglovsansökan.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi

Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras

ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggherrarna

bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens

framtagande och genomförande.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan

detaljplanen antas. Kostnader för de allmänna anläggningarna, erforderlig

fastighetsbildning etcetera som behövs för planens genomförande regleras i

exploateringsavtalet.

Även flytt av dagvattenledning bör regleras i exploateringsavtalet. Här regleras att

projektering, materialval och utförande ska granskas och godkännas av VA SYD.

Efter utförs ledningsomläggning ska en övertagningsbesiktning genomföras, då VA

SYD tar över ledningen. Vid övertagning ska filmning, eventuellt

provningsprotokoll och relationshandlingar överlämnas till VA SYD.
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Andra avtal

Innan nätstation och nya matarkablar uppförs i området ska servitutsavtal för dessa

tecknas med markägarna och Kraftringen. I servitutet kan det även behöva regleras

rätten till tillfart till E-området.

Även vad det gäller eventuell fiberdragning inom de allmänna utrymmena på

kvartersmarken önskar Kraftringen teckna servitutsavtal innan ledningarna anläggs.

Exploatering

Följande kostnader kan delvis komma att belasta kommunen:

Utbyggnad av allmän plats torg och gångbana

Utbyggnad av fördröjning av skyfall

Drift av allmän plats torg och gångbana

Fördelning av kostnaderna kommer fastställas i exploateringsavtalet.

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms enligt reglerna i

expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER

Fastighetsbildningsåtgärder

Markområden som läggs ut som allmän plats (torg och gångväg) ska överföras till

kommunalägd intilliggande fastighet. Kvartersmark ska avstyckas eller justeras

genom fastighetsreglering till lämpliga fastigheter. Avstyckning och

fastighetsreglering prövas i lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen

(1970:988). Om mer än två fastigheter ska finnas inom kvartersmarken krävs dock

nybildande av fastighet.

Avstyckning

Kvartersmark inom detaljplanen kan avstyckas och utgöra egna fastigheter.

Fastighetsreglering

Fastighetsregleringar, marköverföringar, som ska utföras för ett genomförande av

detaljplanen redovisas i karta nedan.
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Kartan visar vilka delar
(markerade i gult) av
fastigheterna Stenbocken 14
och 15 som övergår i

kommunal ägo.

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan är planlagd som allmän plats

utan att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är

skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14

kap. 14 § PBL).

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning ska bildas för kvartersmark märkt C2 i plankartan. Den

är tänkt som ett gemensamt kvarterstorg. Området kommer även att hantera

fördröjning av dagvatten och skyfall. Detta prövas i lantmäteriförrättning enlighet

anläggningslagen (1973:1149).

Ledningsåtgärder

Vid behov ansöker tekniska verken om och bekostar erforderliga

ledningsrätter/servitut för de allmänna ledningarna fram till gränsen för respektive

fastighet.

Flytt av dagvattenledning som krävs för att möjliggöra exploateringen bekostas av

exploatör/fastighetsägare.

Ansökan om fastighetsbildning

Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten ansöka

om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller

upplåtelse av ledningsrätt.

Servitut

Avtalsnyttjanderätt för gångväg finns inom planområdet.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Kommunledningskontoret,

Tillväxtavdelningen

Åsa Simonsson Mikael Vallberg Gärda Sjöholm

Hilda Hallén

Avdelningschef Planchef Planarkitekt

Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Radar

Bilaga 2 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - östra delen

1223 ( 1317 )



 

 

 

 

 

 

 Gult markerar mark som är allmän plats i detaljplan. Den mark som är belägen inom  

Exploateringsområdet ska överlåtas från Exploatören till Kommunen 
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Kontaktperson  
Miljöavdelningen
Anna-Karin Olsson
010-224 16 30 (gruppnummer)
skane@lansstyrelsen.se

Eslöv Stenbocken 14 AB
Vattenverksvägen 64
212 43 Malmö
mm@mimsinvest.se 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av åtta 
alléträd på fastigheten Stenbocken 14 i Eslövs kommun 
(SWEREF 99 TM N/E: 6189717/393563)

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen lämnar dispens för avverkning av åtta alléträd i enlighet med ansökan 
och i övrigt lämnade uppgifter. 

Följande villkor gäller för beslutet: 

1. Dispensen gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.
2. Dispensen upphör att gälla när detaljplanens genomförandetid gått ut.
3. Kompensationsåtgärder ska genomföras i enlighet med ansökan.

Länsstyrelsens bedömning

Alléer utgör livsmiljöer och reträttplatser för många växt- och djurarter i landskapet
och särskilt i alléer med äldre träd kan sällsynta och hotade växt- och djurarter
förekomma.

De aktuella alléträden utgörs av relativt unga naverlönnar med en stamdiameter på
mellan 20 och 30 cm. Några av träden är i ganska dåligt skick, med torra toppar och
glesa kronor. Strukturer av särskilt intresse för biologisk mångfald som till exempel
stamhåligheter saknas och träden bedöms endast ha allmänna naturvärden samt vissa
värden när det gäller reglering av lokalklimat och dagvatten (ekosystemtjänster).
Som skäl för avverkning har bland annat angetts behov av förändrade marknivåer i
syfte att skapa fungerande avvattning och infiltration av dagvatten.

En anpassning av utbyggnaden, i syfte att spara allén, skulle medföra att 
bebyggelsestruktur och byggnadslinjer i enlighet med den äldre stadsplanen inte kan 
återskapas. Problemen med felaktiga marknivåer som påverkar möjligheten till 
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avvattning och omhändertagande av dagvatten skulle också kvarstå. Länsstyrelsen 
anser därför att det finns särskilda skäl att medge dispens.

Åtgärden bedöms inte strida mot biotopskyddets syften, då det dels finns andra
trädmiljöer i närområdet och dels då de aktuella alléträden inte hyser några kända 
hotade djur- och växtarter eller på annat sätt har några naturvärden eller strukturer 
som gör dem särskilt skyddsvärda.

Vid en samlad bedömning finner Länsstyrelsen att dispens från biotopskydds-
bestämmelserna kan lämnas för åtgärderna. 

Länsstyrelsen anser att de kompensationsåtgärder som angetts i 
ansökningshandlingarna är tillräckliga för att kompensera skadan av åtgärden.

Redogörelse för ärendet 

Ni har ansökt om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av åtta
alléträd på fastigheten Stenbocken 14 i Eslövs kommun. 

Allén består av sammanlagt 15 träd, varav åtta på fastigheten Stenbocken 14. 
Resterande sju träd står på Stenbocken 15 där dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna redan beviljats (dnr 521-15331-2020).

Trädens grovlek uppskattas enligt ansökan till cirka 25-30 cm i brösthöjdsdiameter. 
Allén står i norra delen av fastigheten, längs Repslagargatan. Bakgrunden till att 
träden behöver avverkas är att markområdet, som idag utgörs av en asfalterad 
parkering ska omvandlas och förtätas, med plats för bostäder, handel och 
verksamheter. 

En ny detaljplan, för hela det kvarter av vilken den aktuella fastigheten utgör en del, 
befinner sig i samrådsskedet. Detaljplanen innebär bland annat ett tillskott av 
omkring 290 bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Ett syfte med planen är också att 
delvis återskapa en äldre kvartersstruktur och bebyggelselinjer i enlighet med en 
äldre stadsplan från 1913. 

Skälen till att träden behöver avverkas är bland annat att marknivån i den aktuella
delen av planområdet behöver justeras för att undvika översvämning samt skapa 
möjligheter för infiltration av dagvatten. Enligt ansökan skulle det att anpassa 
bebyggelselinjerna efter träden också stå i konflikt med riksintresse för kulturmiljö-
Järnvägsstaden.

Som kompensation för de avverkade träden har ni angett:
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- att träden längs Repslagargatan ska ersättas med nya likvärdiga träd 1:1 på 
förgårdsmark. 
- gröna innergårdar med träd och växter.
- gröna tak för fördröjning av dagvatten.

Enligt en bilaga till ansökan ska ytterligare träd planteras längs Västerlånggatan.

Länsstyrelsen besökte platsen den 22 september 2020, i samband med handläggning 
av ärende 521-15331-2020.

Lagstiftning

Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) är generellt skyddade med stöd 
av 7 kap 11 § miljöbalken. De generellt skyddade biotoperna finns preciserade i 
bilaga 1 till 5 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Enligt bilagan utgör alléer en sådan biotop. Inom sådana biotoper får inga 
verksamheter eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Avverkning av 
alléträd är ett exempel på en sådan åtgärd. Om det finns särskilda skäl får 
länsstyrelsen i det enskilda fallet lämna dispens från förbudet.  

Dispens får enligt 7 kap 26 § miljöbalken endast ges om det är förenligt med 
förbudets syfte.

Vid prövning av en ansökan om dispens eller tillstånd enligt 7 kap miljöbalken ska 
Länsstyrelsen göra en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen enligt 7 kap 
25 § miljöbalken. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten får 
därför inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.

Ett beslut om dispens får enligt 16 kap 2 § miljöbalken tidsbegränsas och förenas 
med villkor. Dispensen får även enligt 16 kap 9 § 3 punkten miljöbalken förenas 
med skyldighet att utföra eller bekosta särskilda åtgärder för att kompensera det 
intrång som åtgärden medför i biotopen. 

Beslutet kan överklagas hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se nedan.
 
Beslutet befriar dig inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller i annan 
lagstiftning.
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Detta beslut har fattats av naturvårdshandläggare Amelie Åkesson. Föredragande i 
ärendet har varit naturvårdshandläggare Anna-Karin Olsson. 

Amelie Åkesson
Anna-Karin Olsson                        

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter
För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilaga: 
Ansökningshandlingar (urval)

Kopia till: 
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
Eslövs kommun: kommunen@eslov.se
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Hur ni överklagar till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Mottagare
Det är Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. 
Observera dock att ni ska skicka överklagandet till skane@lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö.

Tid för överklagande
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni 
fick beslutet. Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Innehåll
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange:
 vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras,
 varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar eller annat som stödjer er mening bör ni skicka med kopior av 
detta. Lämna också er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Ombud
Ni kan anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt er. I så fall ska ombudet bifoga 
en fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-
post-adress.

Ytterligare upplysningar
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-224 
10 00.
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JOHAN 
SUNDBERG
ARKITEKTUR

Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelser på fastigheten:

Stenbocken 14 i Eslöv
2020-11-18
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TRÄD SOM OMFATTAS I ANSÖKAN AV DISPENS AV BIOTOPSKYDDSBESTÄMMELSER

DETALJKARTA Kv. STENBOCKEN ESLÖV SKALA 1:5000
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±

MAGNOLIA -uppvuxet uppstammat träd. 
God kondition. Ljusslinga behöver tas bort, 
riskerar att kväva trädet.

HÄNGBJÖRK -dålig kondition

BUSSHÅLLPLATS -önskvärt att �ytta båda 
hållplatserna närmare Västergatan. 

NAVERLÖNN -två större träd. Det södra med 
mycket �nt grenverk och god kondition.

GRÄSYTA -drygt 400 m2 genomsläpplig 
mark/gräsmatta.

KORSNING -resonemang kring upphöjning 
av korsning. Kan påverka vatten�ödet. 
Korsningen ska hantera gc-stråken och 
övergången från enkelsidig till
dubbelsidig cykelväg.

ROBINIA -Ok kondition. Inte ett jättestort 
värde. Står i upphöjd rabatt/kommunal mark. 

SEBRAN 38 -planuppdrag med önskan att 
bygga nytt bostadshus på 12 våningar.

ÖVERSVÄMNING -Yta där vatten ställer sig 
0,2-0,5 meter vid skyfall.

JAPANSK KÖRSBÄR -äldre ympade träd med 
bred krona. Vackert blommande. Ett värde 
med tanke på åldern. Konditionen oklar och 
osäkert hur gamla de blir. (biotopskydd)

SEBRAN 34 -6000 m2 stor yta, möjlig 
förtätningsyta. Behov av bostäder, skola 
och grönstruktur.

NAVERLÖNN -trädrad  med uppvuxna träd.
Varierad kondition. totalt 15 stycken. (bio.sky)

ASK -tvåstammig frisk ask. Ganska ung.

RÖNN (pelar?) -Smala pelarformade rönnar, 
placerade i fastighetsgräns mot Valpen. (bio.sky)

PARKERING - 205 bilparkeringar (inkl. 3 hpl).
Enl. normen krav på 36 bpl. 
Finns p-avtal kopplade till kv Stenbocken?

BYGGNAD- CIRKA 5000 kvm BYA samt 
knappt 900 kvm lokalyta på plan två. 

PARKERINGSNORM -6 bpl per 1000 BTA för 
verksamheter och �erfamiljsbostäder, 
samt 20 cpl per 1000 BTA. 

U-OMRÅDE -för dagvattenledning 500.  7 m
mellan ledning och byggrätt. Osäkert djup.

VÄSTERGATAN - prydligt gaturum. Gathus, 
med liten förgård framför vissa bostäder. 
GC-väg smal och gångväg går på kv.mark

AVENBOK -små avenboksträd längs Väster-
gatan, som inte har någon volym i kronan. 
Väldigt smal planteringsyta. (biotopskydd)

VÄSTERLÅNGGATAN - brett gaturum. 
16 meter gatubredd. Inga gc-vägar eller träd.

kv VALPEN -enligt uppgift �nns avtal på att
vatten från inte får rinna ut på Repslagareg., 
vilket innebär att det rinner ut mot gc-väg 
och kv Stenbocken.

VATTEN -hantering av vatten måste 
säkerställas, får ej försämra för andra.

Häckar �nns längs Avenbok-, Naverlönn- o Rönnträdrad

SEBRAN 34

SEBRAN 38

Vä
st

er
lå

ng
ga

ta
n

Västergatan

Repslagaregatan

kv VALPEN

kv TIMMERMANNEN

kv STENBOCKEN

DRUVAN 11

INVENTERINGSKARTA Kv. STENBOCKEN/ INVENTERING TRÄD

INVENTERINGSKARTA KV. STENBOCKEN ÖVER BEFINTLIGA TRÄD OCH DERAS KONDITION (Från Eslövs kommun)

TRÄD SOM BERÖRS I ANSÖKAN
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SITUATIONSPLAN 1:1000 dagens situation. Inventeringsfoto av befintliga träd 1
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SITUATIONSPLAN 1:1000 dagens situation. Inventeringsfoto av befintliga träd 2
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Sammanfattning 

 
Kvarteret Stenbocken i Eslöv är i dagsläget en till största del hårdgjord yta som 

innefattar en Coop Extra-affär med tillhörande parkering. Kvarteret ska byggas om för 

att istället innefatta nytt bostadsområde, underjordiska garage och kvartersmark. En 

dagvattenutredning har gjorts för att bedöma förutsättningarna för hantering och 

fördröjning av dagvatten inom planområdet. 

Planområdet är i dagsläget mycket flackt och dess närområde kan anses relativt ofta 

drabbas av översvämningar. Anpassad höjdsättning av nytt kvarter är därför av stor 

relevans för att undvika att dagvatten ansamlas på olämpliga ställen, t.ex. i de 

underjordiska garagen. Det högsta tillåtna värde som anges för utflöde av dagvatten 

från planområde till befintligt dagvattensystem som finns är mycket högt. VA-

huvudman VA Syd önskar att man fördröjer dagvattenflöden så mycket som möjligt, 

vilket också föreskrivs i Eslövs kommuns översiktsplan. Dagvattenutredningen har 

visat på att flöde kan fördröjas ner till en femtedel av högsta tillåtna flöde. 

Då planområdet efter exploatering kommer att vara relativt kompakt så förespråkas att 

genomsläppliga ytor används i så stor utsträckning som möjligt. Med detta menas 

t.ex. gröna tak, gräsarmering för parkeringsplatser och markbetäckning i form av 

plattor eller sten hellre än asfalt och betong. 

För fördröjning av dagvatten rekommenderas att detta görs i underjordiskt magasin i 

den gångfartsgata som ska dela området i ett västra och ett östra kvarter. Erforderliga 

200 m3 dagvatten kan fördröjas i exempelvis ett rörmagasin eller i dagvattenkassetter 

och möjlighet finns att det under vägen hit renas i regnbäddar. 

Även skyfall måste kunna fördröjas inom planområdet. I dagsläget finns en lågpunkt i 

planområdets nordöstra hörn som vid skyfall fördröjer cirka 175 m3 vatten men när 

denna lågpunkt byggs bort måste volymen kompenseras på annan plats. Då det inom 

planområdet kommer att vara ont om plats och dessutom mycket konstruktioner på 

bjälklag så rekommenderas att så många grönytor som möjligt utförs som nedsänkta 

ytor och/eller regnbäddar med möjlighet till extra fördröjning. Även parkeringsplatser 

utmed gångfartsgatan genom planområdet bör utformas något nedsänkt för att ge 

möjlighet till extra fördröjning av dagvatten vid skyfall. 
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1 Inledning 

Sweco har den 2020-03-13 fått i uppdrag av Scanbygg att ta fram en dagvattenutredning 

för arbete med detaljplan för kvarteret Stenbocken i Eslöv. En revidering av rapporten har 

gjorts efter att geoteknisk undersökning är genomförd och dokumenterad. 

 

1.1 Uppdrag och syfte 

Uppdragets omfattning utgörs av: 

 Insamling av data samt bearbetning och genomgång av denna. 

 Upprättande av höjdmodell i GIS för framtagande av avrinningsområden samt 

modellering av naturliga avrinningsvägar vid ytlig avrinning. 

 Översiktlig bedömning av geotekniska förhållanden för vidare bedömning av infiltration 

med hjälp av SGU:s kartvisare. 

 Beräkning av dagvattenflöden och uppskattning av volymer vid olika regn, före och 

efter exploatering. Med ledning av P110 dimensioneras erforderliga 

fördröjningsvolymer. 

 Redovisning av eventuellt fördröjningsbehov efter exploatering tillsammans med 

åtgärdsförslag och förslag på placering av fördröjningsåtgärder. 

 Framtagande av PM/rapport. 

 

1.2 Organisation 

Beställare  Scanbygg 

Uppdragsledare Richard Andersson 

Handläggare  Nathalie Roos 

Kvalitetsgranskare  Erik Magnusson  
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2 Riktlinjer för planering av dagvatten 

I arbetet med dagvattenutredningen för den aktuella detaljplanen har ett antal dokument 

varit ledande vid bedömningar av dagvattensituationen och för de förslag på åtgärder 

som anges i denna utredning. De underlagsmaterial som sätter ramarna för de 

principförslag som tas fram i denna dagvattenutredning utgörs bland annat av dokument 

framtagna av kommun och VA-huvudman. Även de miljökvalitetsnormer som 

vattenmyndigheten tagit fram (presenterade i avsnitt 0) sätter ramar för vilka förslag på 

åtgärder som är lämpliga för omhändertagande av det aktuella planområdets dagvatten. 

2.1 Ledande dokument 

En dagvattenstrategi för Eslövs kommun finns i dagsläget ej ännu utan är under 

framtagande, därför används istället underlag från Lunds och Malmös kommuner vilka 

har samma VA-huvudman, VA-Syd. Nedan angivna dokument innehåller mål och riktlinjer 

för hantering av dagvatten: 

 Översiktsplan Eslöv 2035, antagen av kommunfullmäktige 2018-05-28 (Eslövs 

Kommun 2018). 

I översiktsplanen står beskrivet att det ska planeras för öppna dagvattenlösningar 

och sekundära system för skyfall. Ny grönstruktur ska planeras för att möjliggöra 

avrinning och fördröjning av dagvatten och det förespråkas att dagvatten ska 

renas så nära källan som möjligt för att undvika belastning på recipient. 

Översiktsplanen innehåller en översiktlig strategi- och åtgärdsplan för skyfall och 

dagvatten där man kan se att vägen söder om och öster om det aktuella 

planområdet (markerat med orange pil) fyller viktiga funktioner som rinnvägar och 

för fördröjande åtgärder, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Strategi- och åtgärdsplan för skyfall och dagvatten hämtad ur Eslövs 
kommuns översiktsplan (Eslövs Kommun 2018). 
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 Dagvattenstrategi för Malmö (Malmö Stad 2008). 

Utmärkande i Malmö Stads dagvattenstrategi är ett stycke som beskriver 

hanteringen av förorenat dagvatten. Rening ska ske innan infiltration av förorenat 

vatten och mycket förorenade ytor ska renas med avskiljare innan infiltration.  

 Dagvattenplan för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-22 

(Lunds Kommun, VA-Syd 2018). 

Dagvattenplanen för Lunds kommun är något mer detaljerad än 

dagvattenstrategin för Malmö Stad. Bland annat står beskrivet att 

dagvattenplanen ska bidra till att hydrologisk och ekologisk status hos recipient 

förbättras, att hållbara lösningar ska väljas som möjliggör för expansion samt att 

Vattendirektivets krav ska uppnås och att dagvatten ska vara en naturlig del av 

stadsmiljön. De viktigaste effekterna som dagvattenåtgärder ska uppnå är: 

Minskad föroreningsbelastning 

Minskad flödesbelastning 

Dämpning och utjämning av flöden och buffrande förmåga i 

dagvattensystem 

Minskade risker för översvämning av befintlig och planerad bebyggelse. 

 

En övergripande andel riktlinjer är gemensamma för både Lunds och Malmös kommun 

och eftersom samtliga kommuner har samma VA-huvudman så förutsätts att liknande 

riktlinjer kommer att presenteras i den dagvattenstrategi som planeras för Eslövs 

kommun: 

- Utformning av dagvattensystem ska ske så att skadliga uppdämningar vid 

kraftiga regn undviks. 

- Föroreningar i dagvatten ska avskiljas under vattnets väg till recipient, helst så 

nära källan som möjligt, och tillförsel av föroreningar till dagvattensystemet 

ska så långt som möjligt begränsas. 

- Dagvatten ska ses som en positiv resurs. 

- Dagvattensituationen ska hanteras hållbart genom att långsiktigt hållbara 

system skapas. Förutsättningar för detta ska ges redan i planarbetet. 

- Öppen hantering av dagvatten förespråkas. 
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2.2 Förslag till riktvärden för dagvatten 

En klassificering av dagvatten och reningsbehov, samt förslag på typ av rening, 

presenteras i Malmö Stads dagvattenstrategi och återges i Figur 2-2 nedan. 

 

Figur 2-2. Dagvattenklassificering hämtad ur Malmö Stads dagvattenstrategi (Malmö Stad 2008). 

2.3 Svenskt Vattens publikation P110 

Svenskt Vattens P110 är en publikation som ger rekommendationer för hur nya 

exploateringsområden ska uppnå uppsatta funktionskrav för skydd av anläggningar och 

bebyggelse (Svenskt Vatten 2016). Huvudbudskapen i P110 är övergripande krav och 

förutsättningar för samhällens avvattning, dimensionering och utformning av nya 

dagvattenledningar, dimensionering och utformning av nya spillvattenledningar, och hur 

vatten från husgrundsdräneringar ska avledas och tas om hand. I syfte att ta hänsyn till 

framtida klimatförändringar föreslår Svenskt Vatten att nederbördsintensiteten ska ökas 

med 25 % i beräkningar då utredning av dagvattenfrågan sker. Ledningssystemen ska 

även, som ett minimikrav, dimensioneras för att klara en nederbörd med återkomsttiden 5 

år vid fylld ledning och 20 år för trycklinjen i marknivån för tät bostadsbebyggelse. Då nya 

dagvattensystem ska anläggas är det också grundläggande att husgrunder och 

byggnader inte översvämmas då kapaciteten i ledningar och öppna diken överskrids. 

Därmed är det viktigt att ta hänsyn till hur byggnader höjdsätts så att ytligt rinnande 

dagvatten kan rinna undan utan att skada bebyggelse. 
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3 Områdesbeskrivning 

Aktuellt planområde kvarteret Stenbocken ligger i centrala Eslöv, se Figur 3-1 nedan. 

 

Figur 3-1. Aktuellt planområdes placering i Eslöv (Google Maps 2020-03-18). 

3.1 Befintligt område 

I Eslövs kommuns fördjupade översiktsplan är aktuellt planområde angivet som 

stadsbebyggelse och många huvudstråk för bil-, kollektiv- samt gång- och cykeltrafik går 

längs med kvartersgränsen. I dagsläget består planområdet av en Coop Extra-affär med 

tillhörande parkering, se Figur 3-2. 

Befintligt område är cirka 1,6 ha stort och utgörs idag nästan uteslutande av hårdgjorda 

ytor med vissa inslag av grönytor. Området är flackt och mellan högsta och lägsta punkt 

skiljer endast 2,12 meter. 

 

Figur 3-2. Befintligt område innefattande en Coop Extra-affär med parkering. 
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3.2 Efter exploatering 

Efter exploatering är planområdet tänkt att användas för flerbostadshus, eventuellt med 

inslag av handelskvarter. Ombyggnad ska göras i två etapper där etapp 1 innebär 

anläggning av en genomfartsväg mellan södra och norra delen av området samt 

ombyggnad av parkeringsplats i västra delen till flerbostadshus. Etapp 2 innebär 

ombyggnad av östra delen av planområdet till flerbostadshus (och eventuellt 

handelskvarter) samt en minskning av genomgående vägs bredd, se Figur 3-3. 

 

Figur 3-3. Övergripande indelning av kvarteret och de två etapperna i vilka ombyggnad ska utföras 
(Martin Martinsson Architecture 2020-02-13). 

De nya kvarteren kommer att innefatta många grönområden i form av gröna tak och 

innergårdar, majoriteten av innergårdar kommer dock att anläggas på bjälklag över 

underjordiska garage och detta begränsar därmed möjligheten till infiltration av dagvatten 

genom mark. Med en sådan situation blir hanteringen av dagvatten än viktigare och det 

måste säkerställas att dagvatten kan ledas och tas om hand där det inte riskerar att 

orsaka skada för allmänheten eller på konstruktioner. 

Figur 3-4 och Figur 3-5 nedan visar hur kvartersmarken är tänkt att användas efter 

ombyggnation. De grönytor som inte ligger på bjälklag är endast de omgivande 

grönområden i de yttre kanterna samt de grönområden som anläggs i anslutning till 

genomgående passager. 
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Figur 3-4. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-10-
25). 

 
Figur 3-5. Planerad markanvändning efter ombyggnation (Martin Martinsson Architecture 2019-11-
27). 
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4 Förutsättningar 

4.1 Flödesvägar och lågpunkter 

Utifrån befintlig höjdsättning har en analys av flödesvägar och lågpunkter utförts. Vatten 

som rinner in i området och blir ståendes vid kraftiga regn kommer huvudsakligen 

söderifrån från ett relativt stort avrinningsområde, cirka 6 ha (Figur 4-2). Ur Figur 4-1 kan 

utläsas att maximalt vattendjup som kan komma att uppstå inom området i nuläget ligger 

på mellan 1,0 och 1,5 meter men att den översvämmade ytan övergripande har ett 

vattendjup på 0,4 - 1,0 meter. 

 

Figur 4-1. Lågpunkter i området där vattendjup vid kraftiga regn överstiger 0,2 m. 

Jämförelse av Figur 4-2 och Figur 4-1 tyder på att lämplig, ny höjdsättning av 
planområdets nordöstra hörn kan förhindra att vatten blir stående här och att dagvatten 
istället kan rinna längs väg som det är tänkt enligt översiktsplanen (Figur 2-1). Alternativt 
kan den nordöstra hörnan utnyttjas till öppen dagvattenlösning. 
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Figur 4-2. Naturliga flödesvägar vid ytlig avrinning. 
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4.2 Befintligt VA-ledningsnät och anslutningspunkter 

Befintligt ledningsnät för VA visas i Figur 4-3 nedan. Två servisledningar för dagvatten 

finns till planområdet, en ungefär i mitten av områdets norra gräns och en strax öster om 

mitten av områdets södra gräns. Den norra servisledningens läge under befintlig mark är 

cirka 3 meter medan den södra servisledningens läge under befintlig mark är cirka 2 

meter. 

Enligt angivelse från VA-huvudman, VA Syd, ska befintligt dagvattensystem vara 

dimensionerat för ett 2-årsregn. Till följd av förtätning av staden med en större andel 

hårdgjorda ytor så stämmer inte detta överens med systemets verkliga kapacitet i 

dagsläget vilken är odefinierad men betydligt mindre. 

 

Figur 4-3. Befintligt ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i området (VA Syd). 
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4.3 Övriga ledningar 

Övriga ledningar som kan komma att påverka arbetet vid ombyggnation av planområdet 

visas i Figur 4-4 nedan. Bland annat Kraftringen och Skanova har ledningar innanför 

fastighetsgräns. 

 

Figur 4-4. Övriga ledningar som kan komma att behöva tas hänsyn till vid exploatering av 

planområde. 

4.4 Översvämningsrisker 

Efter kontakt med VA-huvudman VA Syd kan konstateras att för centrumområdet (främst 

runt Kanalgatan som ligger parallellt med Västerlånggatan) rapporterades att flera 

fastigheter upplevde problem vid skyfallen i augusti 2017. Underlag från VA Syd visar 

dock att under de senaste 20 åren har fastigheten mitt emot Stenbocken, på 

Repslagaregatan, endast upplevt totalt två registrerade källaröversvämningar medan det 

för Stenbocken inte finns registrerat någon information om problem vid skyfall. I och med 

att ombyggnaden av fastigheten medför byggnation av underjordiskt garage, samt till följd 

av fastighetens placering intill två utsedda huvudstråk för ytlig avrinning vid skyfall, så 

görs antagandet att fastigheten efter ombyggnation kommer att löpa större risk för 

översvämningsproblem vid skyfall. Åtgärder bör vidtas för att skydda underjordiskt garage 

och förhindra översvämning vid skyfall. 
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4.5 Grundvatten och geologi  

Ur Figur 4-5 kan utläsas att marken i hela planområdet och dess närområde består av 

fyllnadsmassor. Den geotekniska undersökning som gjorts (Sweco 2020) visar att 

fyllnadsmassorna i de övre jordlagren utgörs av till största del grusig sand med 

varierande innehåll av tegel, humus och i östra delen även trä och flis. Mäktigheterna 

varierar mellan 0,5 till 2 meter med störst fyllnadsmäktigheter i den södra och den östra 

delen av fastigheten. 

Fyllningsmassorna vilar på naturligt lagrad friktionsjord av sandmorän eller sand, vilka har 

goda dränerande egenskaper och möjliggör för infiltration inom planområdet. Lermorän, 

som har sämre infiltrationsförmåga, har påträffats på djupet men antas inte försämra 

infiltrationsmöjligheterna genom genomsläpplig beläggning på ytan vid nybyggnation. 

 
Figur 4-5. Jordarter inom planområdet (SGU 2020). 

Planområdet innefattas av avrinningsområdet till grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge. 

Då området övergripande är väldigt flackt så antyder variationen i jorddjup att 

grundvattenströmningen har en sydvästlig riktning, detta är dock endast ett antagande 

och ytterligare geohydrologiska utredningar bör genomföras för att säkerställa detta. 

Den geotekniska undersökningen påträffade fri vattenyta i provtagningshålen på nivåer 

cirka 2,5 – 2,6 m under markytan vid mättillfällena. Nivåerna kan förväntas ligga mellan 

2,0 – 2,5 m under marknivå vilket måste tas i beaktande vid planering av eventuella 

underjordiska magasin för flödesutjämning. 
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4.6 Recipienter och miljökvalitetsnormer 

Enligt länsstyrelsens vatten- och klimatkarta ligger planområdet inom avrinningsområdet 

för Bråån: Kävlingeån - Damm i Rolfsberga (WA89289464), dock avleds vatten inom 

denna del av Eslöv på sådant vis att det leds till Krondiket vidare till Krondammen för att 

slutligen mynna i Saxån: Välabäcken-källa (WA65855704). Planområdet sammanfaller 

också med avrinningsområde för grundvattenförekomsten Eslöv-Flyinge (WA23502724). 

4.6.1 Saxån: Välabäcken-källa 

Vattendraget är av naturlig härkomst och sträcker sig cirka 34 km. Dess ekologiska status 

är graderad som måttlig med MKN att status till 2027 ska uppnå ”god ekologisk status” 

medan dess kemiska status uppnår ”ej god” med MKN att uppnå god status med 

undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver (VISS 2020a). 

Framförallt är det förekomsten av näringsämnen i vattnet samt dess hydromorfologiska 

egenskaper som bidrar till dess måttliga ekologiska status medan kemisk status främst 

beror på bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Bland annat 

urban markanvändning pekas ut som en diffus källa för förorening men det bedöms att 

aktuellt planområde inte kommer att ha någon större inverkan på vattendragets status då 

dagvatten efter exploatering kommer att vara relativt rent samt troligtvis hinna infiltrera i 

mark innan det når recipient. 

4.6.2 Eslöv-Flyinge 

Eslöv-Flyinge grundvattenförekomst är en sedimentär bergförekomst med en bedömd 

uttagsmöjlighet på 20 000 – 60 000 l/h (VISS 2020b). Dess kvantitativa och kemiska 

status är god och miljökvalitetsnormer enligt VISS är att status ska vara fortsatt god. 

Problem med miljögifter för vattentäkten finns och riskerar att täkten ej ska uppnå god 

kemisk status 2027. Bland annat har höga halter av bekämpningsmedlet atrazindesetyl 

(idag förbjudet att använda) och höga halter av nitrat till följd av jordbruk påträffats i 

täkten. Höga halter av klorid till följd av saltning av vägar riskerar att påverka grundvattnet 

och misstanke om att täkten är påverkad av PFAS finns då tre brandövningsplatser finns 

inom tillrinningsområdet. 

Det bedöms inte att exploatering av planområdet i någon märkbar utsträckning kommer 

att bidra till försämring av grundvattentäktens status. 

4.6.3 Krondiket/Krondammen 

Enligt anvisning från Eslövs kommun kan det anses att Krondiket och Krondammen är en 

del av dagvattensystemet i Eslöv. Inga speciella riktlinjer eller krav finns för utsläpp till 

dessa recipienter.  
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5 Beräkningar 

För beräkning av de flöden som uppstår inom planområdet har den rationella metoden 

använts. Vid användning av den rationella metoden beräknas flöden utifrån 

regnintensitet, områdets storlek samt en avrinningskoefficient som varierar med typ av 

yta och som baseras på ytans infiltrationsförmåga. Formeln för den rationella metoden är 

följande: 

푞 = 푖 ∙ 휑 ∙ 퐴 

där 

qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i = regnintensitet [l/(s, ha)] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = area [ha] 

Regnintensiteten varierar med återkomsttid och regnvaraktighet och beräknas med hjälp 

av Dahlströms ekvation. För det aktuella fallet används Dahlströms ekvation gällande för 

regnvaraktigheter upp till 24 timmar: 

푖Å = 190 ∙ Å ∙
ln(푇 )

푇 ,
+ 2 

där 

iÅ = regnintensitet [l/(s, ha)] 

TR = regnvaraktighet [min] 

Å = återkomsttid [månader] 

Den dagvattenvolym som uppstår inom planområdet beräknas genom att multiplicera det 

dimensionerande flödet med regnvaraktigheten. Volymen av det dagvatten som måste 

fördröjas inom området bestäms av tillåtet utflöde från planområde. 

5.1 Dimensionerande förutsättningar 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Från VA-huvudman finns 

anvisning om att befintligt dagvattensystem är dimensionerat för flöde upp till och med ett 

2-årsregn, varför detta flöde således används som högsta tillåtna flöde från planområde. 

Dock så menar också VA-huvudman på att detta flöde i praktiken är alldeles för stort för 

ledningarna i och med förtätning av staden och önskar därför att utflödet från 

planområde, om möjligt, hålls ner. Flödet vid ett 2-årsregn beräknas utifrån planområdets 

avrinning i dagsläget, innan exploatering. 

För den intilliggande fastigheten ”Timmermannen 16” anges i detaljplanen att dagvatten 

ska fördröjas så att maximalt 20 l/(s, ha) släpps till kommunens ledningar. För jämförelse 

av olika alternativ till dagvattenlösningar kommer även detta värde även används vid 

dimensionering. 

I Svenskt Vattens publikation P110 anges att dimensionerande återkomsttid för VA-

huvudmans ansvar för trycklinje i centrum- och affärsområden uppgår till 30 år och därför 
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används denna återkomsttid vid beräkningar av flödesutjämningsvolym. För 

dimensionering av ledningar inom mindre, urbana områden anses en regnvaraktighet på 

10 minuter vara dimensionerande. 

För dagvattenberäkningar där VA Syd är huvudman används en klimatkompenserande 

faktor på 1,3 för att ta höjd för kommande klimatförändringar. 

5.2 Markanvändning 

I Tabell 5-1 visas markanvändningen för planområdet i nuläget, planerad 

markanvändning efter exploatering utifrån det underlag som presenterats av arkitekt samt 

föreslagen markanvändning för ytterligare reducering av den area som bidrar till 

ytavrinning. För att ta fram ett första så kallat ”worst case scenario” har det antagits att 

alla ytor i marknivå som enligt arkitekts förslag inte utgörs av grönytor, utgörs av asfalt 

eller betong med hög avrinningskoefficient. En del av dessa ytor har sedan enligt förslag 

från Sweco ersatts med bland annat markbetäckning i form av betongplattor eller 

gräsarmering som bidrar till att minska ytavrinning i området. 

Tabell 5-1. Markanvändning inom planområde före och efter exploatering. 

Yta 
φ Area före 

exp. [ha] 

Area efter 

exp. [ha] 

Area enl. 

förslag [ha] 

Tak 0,9 0,53 0,39 0,39 

Gröna tak* 0,4  0,24 0,24 

Asfalt 0,8 0,94 0,45 0,32 

Markbetäckning 

(plattsättning) 
0,68   0,09 

Markbetäckning på 

bjälklag 
0,68  0,12 0,12 

Grönområde 0,1 0,1 0,07 0,06 

Grönområde på 

bjälklag* 
0,4  0,31 0,31 

Gräsarmering 0,4   0,05 

Sammanvägd φ  0,79 0,66 0,61 

Total yta  1,57 1,57 1,57 

Total reducerad yta  1,24 1,03 0,96 

* För gröna tak samt grönytor på bjälklag har värde på avrinningskoefficient antagits ur Tabell 7-1 i kommande 
kapitel.  

Bilaga 5 till exploateringsavtal för Stenbocken 14 - östra delen

1259 ( 1317 )



   

 
 

 

16(30) 
 
DAGVATTENUTREDNING 

2020-04-30 (REV. 2021-05-17) 

 

DAGVATTENUTREDNING FÖR KV. STENBOCKEN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

RN \\sekaafs001\projekt\21233\13010826\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\dagvattenutredning stenbocken_rev2021-05-17.docx 
 

 

6 Resultat 

Resultaten är framtagna med hjälp av givna förutsättningar från föregående kapitel och 

baserar sig på det underlag som delgivits av arkitekt. 

6.1 Dagvattenflöden 

Beräkning av dimensionerande flöden vid olika återkomsttider presenteras nedan i Tabell 

6-1. Dimensionerande återkomsttid vid fylld ledning, och således dimensionerande flöde 

för ledningar inom planområde, är enligt Svenskt Vattens P110 10 år. 

Flödesutjämningsvolymen ska dimensioneras för ett 30-årsregn medan flödena för ett 

100-årsregn motsvarar de förväntade flöden som uppstår vid skyfall. 

Tabell 6-1. Dimensionerande dagvattenflöden för ett regn med olika återkomsttid. 

Återkomsttid 

[år] 

Flöde [l/s] 

Innan exp. Efter exp. Enl. förslag 

10 366,1 305,2 283,9 

30 526,6 439,0 408,4 

100 785,1 654,5 608,8 

Vid så kallat skyfall, regn med återkomsttid 100 år eller mer, förväntas inte 

dagvattensystemet kunna hantera de stora regnmängder som bildas och för flöden likt 

dessa bör speciella rinnvägar planeras där vattnet kan ta sig fram utan att riskera att 

orsaka skada på byggnader eller översvämningar på olämpliga platser. 

6.2 Erforderlig fördröjningsvolym 

Erforderlig fördröjningsvolym beräknas med hänsyn till regn med den dimensionerande 
återkomsttid som VA-huvudman enligt P110 är ansvarig att hantera, i detta fall 30 år. 
Fördröjningsbehovet har vidare beräknats med avseende på två olika tillåtna utflöden 
från planområde: 

 166 l/s, vilket är det flöde som uppstår vid ett 2-årsregn för befintlig yta och som 
befintligt dagvattensystem enligt VA-huvudman ska kunna hantera. 

 31,4 l/s, vilket är det flöde som tillåts om Stenbocken, liksom sin grannfastighet 
Timmermannen, har ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha). 

 
Erforderlig fördröjningsvolym bestäms som den största möjliga volym som uppstår för 
regn med olika varaktighet. Resultatet presenteras i Tabell 6-2 där det blir tydligt att ett 
mindre tillåtet utflöde från planområde kräver att en betydligt större dagvattenvolym 
måste fördröjas. Det blir också tydligt att en ökad andel genomsläppliga ytor bidrar till en 
mindre erforderlig fördröjningsvolym.  
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Tabell 6-2. Erforderlig fördröjningsvolym i m3 vid regn med återkomsttid 30 år och olika utflöde. 

Varaktighet 

[min] 

Utflöde 166 l/s Utflöde 31,4 l/s 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

Innan 

exp. 

Efter 

exp. 

Enl. 

förslag 

5 167,7 131,5 118,9 208,0 171,8 159,2 

10 216,5 164,0 145,6 297,1 244,6 226,2 

15 226,1 163,6 141,9 347,0 284,5 262,7 

20 219,3 149,7 125,4 380,5 310,9 286,6 

25 203,4 128,2 101,9 404,9 329,7 303,4 

30 181,7 101,8 73,9 423,5 343,6 315,7 

35 155,9 72,1 42,8 438,0 354,2 324,9 

40 127,2 39,9 9,4 449,6 362,3 331,8 

45 96,3 5,8 -25,8 459,0 368,5 336,9 

50 63,5 -29,8  466,5 373,2 340,6 

55 29,2   472,5 376,6 343,2 

60 -6,3   477,3 379,1 344,8 

120 
 

  483,3 365,2 324,0 
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7 Systemlösning 

Från föregående kapitel blir det tydligt att behovet av flödesutjämning av dagvatten 

kommer att minska i och med exploatering av planområdet, det kommer dock fortfarande 

att finnas ett behov av att fördröja dagvatten om VA-huvudman ska kunna uppfylla de 

krav som ställs i P110. 

Ur resultatet kan utläsas att erforderlig fördröjningsvolym i hög grad bestäms av tillåtet 

utflöde från planområde. Med högsta tillåtna utflöde, ett flöde motsvarande ett 2-årsregn 

för område innan exploatering, blir erforderlig fördröjningsvolym cirka 146 - 164 m3 

beroende på vilken typ av markbeklädnad som väljs. Om utflöde från planområde 

däremot begränsas till 20 l/(s, ha) så blir erforderlig fördröjningsvolym mer än dubbelt så 

stor och dagvattenhanteringen inom ett redan ganska så komplext område blir därför 

också mer komplex. 

Nedan ges förslag på lämpliga systemlösningar för att minska ytligt dagvattenflöde inom 

planområde samt för att flödesutjämna överskottsvatten. Vidare i kapitel 9 ges mer 

detaljerade förslag på hur dagvatten och skyfall kan hanteras inom planområdet. I kapitel 

0 diskuteras konsekvenserna av val av dimensionerande utflöde från planområde samt 

vilka faktorer som kan spela in i val av systemlösning. 

7.1 Gröna tak 

Gröna tak innebär att takytor täcks av vegetation. Dagvatten som uppkommer här fördröjs 

och magasineras i jorden och växtligheten och avrinningen blir därför mindre. Hur mycket 

vatten som kan magasineras i växtbädden beror bland annat på avrinningshastighet och 

dräneringshastighet samt på djupet på växtbädden. Djupet kan variera med valet av 

växter men också med den tänkta användningen av taket. Gröna tak kan utföras som allt 

från extensiva tak som endast kräver årlig tillsyn, till intensiva tak som är tänkta att vistas 

på och användas för rekreation och som i regel kräver en högre skötselnivå. Anläggandet 

av gröna tak medför en belastning på den underliggande konstruktionen som inte bara 

måste bära upp växtbädden med eventuella rekreationskonstruktioner, utan även det 

vatten som fördröjs och magasineras i växtbädden. Det är viktigt att tätskiktet mellan 

konstruktionen och det gröna taket är garanterat tätt. 

I Tabell 7-1 anges olika värden för avrinningskoefficienten för gröna tak och det är tydligt 

att en djupare växtbädd som genererar större magasineringsvolym också bidrar till att 

avrinningen av dagvatten blir mindre intensiv och att behovet av annan flödesutjämning 

därför minskar. 
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Tabell 7-1. Avrinning från grönt tak vid kraftigt regn (Vinnova 2017). 

Djup (mm) Avrinningskoefficient (φ) 

 15º lutning >15º lutning 

>500 0,1 - 

250-500 0,2 - 

150-250 0,3 - 

100-150 0,4 0,5 

60-100 0,5 0,6 

40-60 0,6 0,7 

20-40 0,7 0,8 

 

7.2 Genomsläppliga beläggningar/permeabla ytor 

Ett enkelt sätt att minska dagvattenflödet är att öka andelen permeabla ytor, alltså ytor 

med högre genomsläpplighet än till exempel asfalt som har dålig genomsläpplighet. 

Sådana ytor kan bland annat utgöras av gågator belagda med gatsten eller plattor där 

fogarna medger att ytan får en större infiltrationsförmåga än en tät yta. Parkeringsplatser 

kan utformas med gräsarmering istället för asfalt vilket ökar infiltrationsförmågan markant 

och dessutom bidrar till en trivsam, grön miljö. Förslagsvis kan samtliga parkeringsplatser 

utomhus inom planområdet utföras med gräsarmering och gågata mellan kvarteren kan 

anläggas med markbetäckning av plattor. 

 

Figur 7-1. Parkeringsplats för bil utförd med gräsarmering som möjliggör för högre infiltration och 
mindre dagvattenavrinning (Benders 2019). 

Figur 7-1 visar förslag på hur en gräsarmerad parkeringsplats kan se ut. Förutom 

fördröjning av dagvattenflöde så bidrar en sådan systemlösning också till rening av 

dagvatten i tre steg: sedimentation, filtrering samt fastläggning. Reningskapaciteten beror 

på materialets förmåga att binda föroreningar samt genomsläpplighetsgraden. 
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7.3 Regnbäddar 

I förslag från arkitekt finns redan regnbäddar och dammar för fördröjning av dagvatten 

utritat. Dessa har markerats med blått i Figur 7-2 nedan. Den totala arealen för de 

blåmarkerade ytorna är ungefär 230 m2. Regnbäddar fördröjer cirka 20 mm regn vilket 

innebär att dagvattenvolymen som kan fördröjas i redan planerade regnbäddar är cirka 

46 m3. Om istället alla grönområden som inte anläggs på bjälklag kan utföras som 

regnbäddar så blir den totala arealen som kan fördröja vatten istället 627 m2, vilket ger en 

fördröjningsvolym på cirka 125 m3 (markerat som orange-skrafferat i Figur 7-2). Om man 

förhåller sig till högsta tillåtna utflöde från planområde så innebär detta alltså att nästan 

all fördröjning kan ske i regnbäddar och att endast en mindre volym måste fördröjas i 

magasin. 

Regnbäddar kan också utföras som upphöjda regnbäddar ovan mark (Figur 7-3). De kan 

då förslagsvis placeras utmed väggarna längs gångstråken och där bidra till att fördröja 

dagvatten från ytor på bjälklag samtidigt som de skapar ekologiskt värde och sköna 

miljöer. Upphöjda regnbäddar kan även placeras på ytor ovan bjälklag men hänsyn 

måste då tas till den extra vikt detta utsätter den underliggande konstruktionen för. 

Rening sker genom att merparten av partikelbundna föroreningar, och även lösta 

föroreningar, fastnar på regnbäddens filtermaterial. Valet av filter- samt växtmaterial 

påverkar reningsgraden och bäddens ytskikt behöver regelbundet bytas för att förhindra 

att bundna föroreningar frigörs när bäddens organiska material bryts ned. 

 

Figur 7-2. Föreslagen placering av regnbäddar efter exploatering. 
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Figur 7-3. Upphöjd regnbädd ovan mark som även kan användas för till exempel plantering eller 

odling (Bara Mineraler 2019). 

7.4 Underjordiskt magasin 

Då utrymme avsevärt begränsar eller helt omöjliggör möjligheten för öppna 

dagvattenlösningar så kan underjordiska magasin vara en lämplig lösning. Dessa kan 

utformas på olika sätt efter olika principer. 

Skelettjord är en bra magasineringslösning som även möjliggör för plantering av bland 

annat träd i stadsmiljö. Skelettjord utgörs av urschaktade utrymmen som fylls med 

makadam där dagvatten kan magasineras i porvolymen och dessutom till viss del renas 

då det filtrerar genom de olika lagerna. Skelettjord där jord vattnas ner i porutrymmet har 

en mindre tillgänglig volym för magasinering av dagvatten medan en luftig skelettjord 

bestående av endast makadam har en högre magasineringsförmåga. Skelettjord med 

nedvattnad jord i porerna bidrar till en större rening av lösta föroreningar i dagvattnet 

medan en luftig skelettjord har sämre reningsförmåga. I det aktuella området, där 

mängden föroreningsalstrande trafik är mycket begränsad men behovet av magasinering 

är stort, rekommenderas av dessa två en luftig skelettjord. För lösningen förutsätts dock 

att vatten kan infiltrera fritt i mark och att inte grundvattennivån är allt för hög. 

Om inte skelettjord är en passande lösning så kan även så kallade dagvattenkassetter 

användas för utjämning av dagvattenflöde. Dessa moduler kan kombineras på höjden, 

längden eller bredden efter önskemål och således anpassas efter aktuellt område och 

aktuella rådande markförhållanden. Dagvattenkassetter samlar upp dagvatten och låter 

det sedan infiltrera till omgivande mark. Täckningsgraden över kassetterna beror på 

vilken typ av mark eller konstruktion som ska anläggas ovanpå. 

Även kassetter påverkas av grundvattennivån och om denna är allt för hög kan inte 

dagvatten infiltrera till mark, snarare så kan det bli så att grundvatten infiltrerar till 

magasin och således tar bort dess funktion som fördröjningsmagasin. Om 

grundvattennivån är hög måste kassetterna tätas för att förhindra infiltration och utflöde 

sker endast till dagvattensystemet. 

Ett tredje alternativ är underjordiska magasin i form av rörmagasin, tunnlar eller kulvertar 

anslutna till dagvattennätet.   
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8 Skyfallsanalys 

En förenklad skyfallsanalys visar var vatten vid extrema regn kommer att bli stående samt 

vilka ungefärliga nivåer det kommer att uppgå till. För analysen görs vissa antaganden: 

- Analysen begränsas till projektområdets gränser, inget vatten kommer in eller tar 

sig ut genom projektområdesgränsen. 

- Inget vatten infiltrerar i mark. Den överskottsvolym av dagvatten som bildas vid ett 

100-årsregn, jämfört med den volym som magasin rymmer, utgör 

översvämningsvolymen som hamnar ovan mark. 

- Uppskattad översvämningssituation uppstår då ledningssystem och 

flödesutjämningsmagasin är fulla. 

- Analysen baseras på befintliga höjdförhållanden. 

8.1 Skyfallskartering och vattennivåer 

Skyfallskartering görs för de två olika situationerna med olika värden på utflöde från 

planområde. Respektive översvämningsvolym samt nivå återges i Tabell 8-1. 

Tabell 8-1. Beräknad volym och nivå av dagvatten vid skyfall inom planområde. 

Utflöde 166 l/s 31,4 l/s  

Översvämningsvolym 156 269 [m3] 

Nivå +61,62 +61,73 [m] 

 

I Figur 8-1 visas var översvämning sker för de olika fallen att fördröjningsmagasin 

dimensioneras för ett utflöde på 166 respektive 34,1 l/s, baserat på befintliga höjder inom 

planområdet. 

 

Figur 8-1. Översvämningskartering för olika tillåtna utflöden från planområde. 
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8.2 Principiell höjdsättning och sekundära avrinningsvägar 

En korrekt höjdsättning av planområdet är en förutsättning för att minimera risken för att 

skador på bebyggelse ska uppstå vid händelse av kraftiga regn, speciellt i det aktuella 

fallet där underjordiska garage planeras och man måste förhindra att dagvatten tar sig 

ner i garagen. Det blir tydligt i Figur 8-1 att det är den nordöstra hörnan av planområdet 

som är det mest utsatta området och höjdsättning här bör därför beakta den vattennivå 

som anges i föregående avsnitt. 

Med en planerad höjdsättning kan det säkerställas att vattnet inom området kan ställa sig 

på platser där det orsakar minst skada vid extrema nederbördshändelser och placeringen 

av byggnaderna måste tillåta att vattnet kan ta sig bort från området utan att instängda 

områden skapas. Skapas instängda områden kan, vid kraftiga regn, djupa 

översvämningar skapas. Vid skyfall ska vattnet från planområdet kunna ledas på gator 

och grönstråk och kunna styras så att hus nedströms planområdet inte skadas. Inom 

planområdet behöver höjdsättningen anpassas så att vattnet vid extremregn leds bort 

från byggnaderna. För att inte vatten ska skada byggnaderna rekommenderas att dessa 

anläggas minst 0,3 meter högre än angränsande gata, alternativt 0,1 m över den högsta 

vattennivå som beräknas uppnås vid skyfall. 

Då dagvattensystemen och även det kommunala dagvattennätet är fulla, och med de 

rådande höjdförhållandena på omgivande vägar, föreslås att höjdsättning görs så att de 

sekundära avrinningsvägarna följer pilar enligt Figur 8-2 nedan. 

 

 

Figur 8-2. Förslag på sekundära rinnvägar vid skyfall. 
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Höjdsättning i anslutning till husfasader bör utformas enligt Figur 8-3. Detta motsvarar en 

utkastare på cirka 20 centimeter samtidigt som marken närmast fasad hårdgörs i syfte att 

undvika belastning på byggnadens dräneringssystem. Marklutningen rekommenderas till 

2 procent de första tre metrarna från utkastaren och därefter cirka 1–3 procent för att inte 

riskera att dagvatten rinner in mot byggnaden. Höjdsättning av marken kring infarterna till 

parkeringsgaragen måste säkerställas så att vattnen vid kraftiga regn inte kan rinna in. 

 

 
Figur 8-3. Principiell höjdsättning enligt Alm och Pirard (2014). 
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9 Hantering och fördröjning av dagvatten och skyfall 

Efter samråd med kommun och VA-huvudman har det beslutats att det inom planområdet 

ska fördröjas en dagvattenvolym om 200 m3 men att också skyfall måste kunna fördröjas. 

I och med exploatering av området och bortbyggnad av befintlig lågpunkt i det nordöstra 

hörnet så måste det säkerställas att den skyfallsvolym som idag ansamlas inom området 

(cirka 175 m3) även efter exploatering ska kunna fördröjas inom området. Detta för att 

inte områden nedströms planområdet ska påverkas negativt av ökade flöden och volymer 

till följd av exploateringen. 

Sammanfattningsvis har exploatören beslutat om två alternativ för dagvattenhantering 

samt för vilka ytor som ska utgöra ytor där skyfallshantering kan ske. Ytorna framgår av 

Figur 9-1. En närmare redogörelse för de olika alternativen samt hur vattnet bör hanteras 

ges nedan. 

 
Figur 9-1. Ytbehov för dagvatten- och skyfallshantering (Martin Martinsson Architecture 2021-04-
19). Ljusblå ytor utgör ytbehov vid dagvattenmagasinering i kassetter medan gul linje visar var 

dagvatten kan magasineras i rörmagasin. Lila ytor utgör ytor avsedda för skyfallshantering. 
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9.1 Dagvatten 

Som nämnt tidigare i kapitel 7.3 så finns redan enligt förslag från arkitekt en yta om cirka 

230 m2 utritad för mindre dammar och/eller regnbäddar. Den volym som kan fördröjas här 

uppgår till cirka 46 m3. Om den totala dagvattenvolymen på 200 m3 ska kunna fördröjas i 

regnbäddar innebär det att ytbehovet istället uppgår till ungefär 1 000 m2. En mer 

yteffektiv fördröjning skulle då vara att istället magasinera dagvatten under marken, 

exempelvis i rörmagasin eller i dagvattenkassetter. Bland annat dagvattenkassetter finns 

av typer som är fullt körbara och kan därför placeras både under parkeringsplatser och 

under vägar. 

Gåfartsgatan mellan det västra och det östra kvarteret är cirka 100 meter lång och upptar 

en yta på ungefär 690 m2. Genom anläggning av ett rörmagasin med diameter 1,6 meter 

längs med sträckan skulle 200 m3 dagvatten kunna fördröjas i ett sådant magasin. Om 

istället dagvattenkassetter väljs, exempelvis med en bygghöjd på 0,5 meter, så skulle det 

räcka med en yta om cirka 450 m2 för att fördröja erforderlig volym, eller hälften av ytan 

om modulerna istället kan ha en bygghöjd på 1 meter. Modulerna kan byggas ihop så att 

de till exempel kan utgöra ett enhetligt magasin under gatan, alternativt placeras under 

parkeringsplatserna och utgöra flera mindre magasin. 

För en effektiv och kompakt fördröjning inom planområdet rekommenderas i första hand 

rörmagasin längs med gåfartsgatan och i andra hand dagvattenkassetter. Om det 

underjordiska magasinet utformas för att kunna hantera den totala erforderliga 

dagvattenvolymen försvinner behovet av övriga fördröjningsåtgärder ovan mark och de 

dammar/regnbäddar som ändå byggs kan istället främst bidra med rening av dagvatten 

och som en extra säkerhet mot översvämning. 

Vilket alternativ som är mest lämpligt för dagvattenhanteringen (rörmagasin eller 

kassetter) bör kontrolleras mot bland annat framtida markhöjder samt mot 

grundvattennivåerna för att se vilket som är lämpligast. 

9.2 Skyfall 

Beträffande skyfall så uppstår översvämningar i lågpunkter då det befintliga 

dagvattennätet går fullt och då ledningskapaciteten inte är tillräcklig, därför måste 

skyfallsvolymen om 175 m3 kunna fördröjas inom planområdet ovan mark på ett sådant 

sätt att det inte orsakar skada på eller olägenheter för konstruktioner och människor. 

Eftersom den befintliga lågpunkten där skyfallsvatten i dagsläget ansamlas kommer att 

byggas bort i och med exploateringen så innebär detta att andra ytor måste kunna 

utnyttjas för samma ändamål. Dessa ytor måste dessutom vara placerade på ett sådant 

sätt att vattnet faktiskt rinner hit då de annars inte skulle uppfylla sitt syfte. 

Som framgår av Figur 4-2 i avsnitt 4.1 så påverkas planområdet av ett mycket större 

avrinningsområde uppströms, cirka 6 hektar stort. Dagvatten som flödar ovan mark 

härifrån ansamlas idag delvis i den befintliga lågpunkt som finns i planområdets nordöstra 

hörn och för att påverkan nedströms inte ska förvärras behöver därför en del av 

översvämningsytan placeras så att den kan ta emot vatten här ifrån. Av kapitel 8.1 

framgår att skyfallsvolymen som bildas inom planområdet (och som därför också kan 
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hanteras inom planområdet oberoende av flöden från uppströms avrinningsområde) 

uppgår till cirka 156 m3. Resterande volym av de 175 m3 som erfordras fördröjas, alltså 

19 m3, kan därför anses komma från uppströms avrinningsområde och yta för fördröjning 

av dessa 19 m3 måste därför placeras så att detta vatten kan rinna hit, lämpligen i 

planområdets östra del där den huvudsakliga flödesvägen går. 

I planområdets östra del, utmed Västerlånggatan, finns en utritad trädrad samt två 

grönområden med utritade dagvattendammar. Om trädraden och de två grönområdena 

kan utföras som nedsänkningar i förhållande till omgivande mark, avskild exempelvis med 

kantsten med öppningar för vatten att rinna genom, så kan dessa ytor nyttjas för 

skyfallshantering. Om nivåskillnaden är 0,2 meter kan en skyfallsvolym på cirka 50 m3 

fördröjas här, vilket är mer än de 19 som erfordras i detta läge. 

Resterande 125 m3 kan förslagsvis fördröjas i gränderna som passerar horisontellt 

genom planområdet samt i anslutning till parkeringsplatserna utmed gångfartsgatan. Den 

totala ytan som utgörs av parkeringar uppgår till cirka 460 m2 och den totala ytan av 

grönområden som finns planerade i gränderna uppgår till cirka 380 m2. Tillsammans kan 

dessa ytor, om de sänks med cirka 0,2 meter i förhållande till omgivande mark, fördröja 

nästan 170 m3 vatten. 

Totalt finns alltså möjlighet att hantera en skyfallsvolym om cirka 220 m3 vatten inom 

planområdet varav minst 20 m3 bör utgöras av del av det vatten som alstras inom 

uppströms avrinningsområde och som rinner till planområdet. Av övriga föreslagna ytor 

för skyfallshantering kan antingen delar av dem anpassas så att endast erforderlig volym 

fördröjs eller så att maximal volym fördröjs. 
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10 Slutsats 

Maximalt tillåtet utflöde från planområde motsvaras av ett 2-årsregn för befintlig mark, 

alltså ett flöde på cirka 166 l/s. Detta tillåtna utflöde medför att endast cirka 150 m3 

dagvatten behöver fördröjas inom planområdet och att resten i teorin kan släppas till 

befintligt dagvattensystem. VA Syd som är VA-huvudman har dock påpekat att detta flöde 

i verkligheten är allt för stort för att befintligt system ska kunna hantera allt vatten och de 

har uttryckt en önskan om att utflöde från planområde därför i största möjliga mån ska 

hållas ned och fördröjas, vilket också ligger i fas med kommunens översiktsplan och de 

dagvattenpolicys som gäller i andra kommuner där VA Syd är VA-huvudman. 

För det aktuella planområdet är brist på utrymme en av de främsta faktorerna som 

påverkar utformningen och valet av systemlösning. Denna utredning har visat att med 

största tillåtna utflöde från område så kan större delen av dagvattenvolymen hanteras i 

regnbäddar om så önskas, dock måste även skyfallsvolymen på 175 m3 kunna tas om 

hand och detta måste ske ovan mark. Det rekommenderas att erforderlig dagvattenvolym 

om 200 m3 i största möjliga mån magasineras under mark, exempelvis i rörmagasin, så 

att så mycket plats som möjligt ovan mark frigörs för att kunna hantera och fördröja 

ytterligare volymer vid skyfall. En relativt stor yta finns tillgänglig för anläggning av 

underjordiskt magasin och det rekommenderas därför att detta utrymme i största möjliga 

mån utnyttjas för just flödesutjämning och på så vis bidrar till att minska belastningen på 

dagvattennätet. 

Utredningen har visat att för ett tillåtet utflöde från planområde på 20 l/(s, ha) 

(motsvarande 34,1 l/s) vilket endast är cirka en femtedel av tillåtet maxflöde, så ökar 

erforderlig fördröjningsvolym med en faktor 2,3. Med det utrymme som finns tillgängligt 

för underjordisk magasinering kan denna volym fortfarande troligen fördröjas inom 

planområdet men belastningen på befintligt dagvattennät blir endast en femtedel av den 

belastning det orsakar att släppa största tillåtna flöde. 

11 Förslag till etapputbyggnad 

Då ombyggnation ska ske i två etapper bör det säkerställas att dagvattensystemet för 

etapp 1, den västra delen av planområdet, kan fungera självständigt utan att dagvatten 

orsakar skada på den östra delen av planområdet innan ombyggnation här är färdigställd. 

Om fördröjning av dagvatten väljs att göras med rörmagasin/kassetter under 

gångfartsvägen kan dessa läggas på plats redan när vägen byggs i etapp 1. Magasinet 

kommer under en period att vara överdimensionerat under tiden som endast det västra 

kvarteret avrinner hit men det utgör inte något problem utan är ger istället en extra 

säkerhet. Under tiden som etapp 1 pågår kommer det östra kvarteret att stå kvar som det 

gör idag och utnyttja det befintliga dagvattensystemet på samma sätt som det gör idag. 

Det förväntas alltså ingen försämring av läget under tiden på byggnation pågår. 

Eftersom det östra kvarteret byggs om sist innebär detta att befintlig lågpunkt för 

skyfallshantering kommer att finnas kvar under hela etapp 1 och därmed inte behöva 

kompenseras.  
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12 Globala hållbarhetsmål 

Sweco strävar efter att hjälpa våra kunder att efterleva FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål.  

I detta uppdrag ser vi att projektet har beaktat följande mål: 

 

 
 6.3 Till 2030 förbättra 

vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning 

och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera 

andelen obehandlat avloppsvatten 

och väsentligt öka återvinningen 

och en säker återanvändning 

globalt. 

Genom att rena dagvatten 

förhindrar vi att föroreningar når 

till våra sjöar, vattendrag och 

grundvatten. Både för att 

förhindra att förorena våra 

nuvarande och framtida 

dricksvattentäkter, men även för 

att skydda vattenlevande djur 

och växter. 

 13.1 Stärka motståndskraften mot 

och förmågan till anpassning till 

klimatrelaterade faror och 

naturkatastrofer i alla länder. 

Dagvattenhanteringen bidrar till 

att öka samhällets motstånds-

kraft vid häftiga skyfall och 

anpassning till ett förändrat 

klimat. Detta genom att redovisa 

lösningar på hur dagvattnet kan 

hanteras på ett tryggt och säkert 

sätt. 

 15.9 Senast 2020 integrera 

ekosystemens och den biologiska 

mångfaldens värden i nationella 

och lokala planerings- och 

utvecklingsprocesser, strategier 

för fattigdomsminskning samt 

räkenskaper. 

Vi har i projektet undersökt 

möjligheten att använda 

ekosystemtjänster vid 

projektering av dagvattenrening 

då detta skulle främja både oss 

människor och andra 

organismer. 
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Leaderprojekt rörande utveckling av destination 
Rönne å och Ringsjön. 

Ärendebeskrivning 
Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, 
framförallt atlantlax, ål och öring. Idag finns tre kraftverk, som utgör 
vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå 
fram till Ringsjön. I naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun 
med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å inom några år ska vara en fritt 
flödande å. Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då 
åns naturliga flöde gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån.  
 
Med utgångspunkt i detta initierades Naturturism Rönne å och Ringsjön - en 
förstudie under hösten 2019 som är ett samarbete mellan de sex kommuner - Eslöv, 
Hörby, Höör, Klippan, Åstorp, Ängelholm - som är belägna i anslutning till Rönne å 
och Ringsjön. Projektet finansieras med stöd av Leader Nordvästra Skåne med 
Öresund och Europeiska havs-och fiskerifonden. Arbetet påbörjades i början på 
hösten 2020 och avslutas mars 2022.   
 
Nu vill man gå vidare till ett genomförandeprojekt ” Destination Rönne Å och 
Ringsjön” för att ta vara på resultateten från förstudieprojekt som pågår där man 
redan nu ser att det finns en stor potential för att utveckla naturturismen i området. 
Dessutom finns ett stort engagemang från både näring, föreningslivet och 
kommunerna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Leader projektansökan för Destination Rönne å och Ringsjön 
 
Beredning 
Syftet med genomförandeprojektet ”Destination Rönne Å och Ringsjön” är att ta 
vara på både den nya kunskapen som kommer genom förstudien, men inte minst att 
ta vara på engagemanget och viljan att fortsätta och på så sätt snabbare nå målet att 
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utveckla en ny destination för natur och friluftsliv. Det väntas ge positiva effekter på 
alla involverade: berörda kommuner, invånare, aktörer inom besöksnäringen och 
föreningsliv samt naturligtvis alla nya besökare.  
 
Projektet syftar vidare till att skapa ökad affärsnytta och nya möjligheter för den 
lokala besöksnäringen, öka attraktionskraften för landsbygden samt främja ett fortsatt 
och långsiktigt samarbete mellan kommunerna i deltagande kommuner samt med 
Familjen Helsingborg. 
 
Förstudien kommer att bli en värdefull kunskapsplattform med både konkreta förslag 
på fortsatt utveckling av naturturismen och kartläggningar av intressenter, 
besöksplatser etc. Förstudien kommer bland annat att innehålla en kartläggning av 
området, av markägare, företag och föreningar som verkar med Rönne å och 
Ringsjön som utgångspunkt. Vidare kommer etablerade och presumtiva 
besöksplatser att identifieras, liksom möjliga platser för större besökscentrum.  

 
Enligt nuvarande plan kommer rivningen av kraftverken i Klippans kommun kunna 
inledas under 2023 och vara slutförd 2025. För att ta vara på de möjligheter som ett 
fritt flöde i Rönne å ger, är det angeläget att utvecklingen av den nya destinationen 
kan komma igång snarast.  
 
Vad ska göras i projektet:  

 Utveckla en digital plattform för att synliggöra och utveckla Destination 
Rönne å och Ringsjön. Ta fram en ny design för gemensam kommunikation 
av destinationen 

 Utveckla nätverk mellan kommuner, besöksnäring och föreningslivet som 
bidrar i utvecklingen av den nya destinationen. 

 Utveckla en plan för hur destinationen ska drivas, utvecklas och förvaltas 
långsiktigt.  

 Arrangera en större fotoutställning kopplat till fototävling  
 Öka kunskap om natur och friluftsliv samt och turism genom föreläsningar 

både för deltagande och för allmänheten.  
 Få fler besökare och fler gästnätter till området  

 

Långsiktiga mål med projektet: 

 Rönne å och Ringsjön ska vara ett hållbart besöksmål som attraherar såväl 
fritidsfiskare som naturintresserade både lokalt och globalt.  

 Destinationen ska bli Skandinaviens självklara fiskedestination. 
 Destination Rönne å och Ringsjön ska bidra till livskvalitet för invånarna i 

området och attrahera nya besökare och boenden i våra sex kommuner. 
 Den nya destinationen ska bidra till ökade kunskaper bland invånare och 

besökare om natur, allemansrätt och hållbarhet.  
 En utvecklad samverkan mellan sex skånska kommuner bidrar till fortsatt 

samarbete med nya innovationer och gemensamt framtidsarbete. 
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 Projektet ska och skapa goda förutsättningar för nya företagsetableringar samt 
bidra till att stärka och utveckla befintliga företag inom destinationen.  

 
 

Finansiering för ”Leaderprojekt Destination Rönne Å och Ringsjön” delas mellan 
samtliga kommuner efter folkmängd. Eslövs kommun del är 120 000 kr för hela 
projekttiden på 2 år med start år 2022.  Finansiering av projektet tas inom 
kommunledningskontorets ordinarie budgetram. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det är viktigt att detta projekt får fortsätta 
vidare in i ett genomförandeprojekt för att ta vara på resultateten från 
förstudieprojekt där man ser att det finns en stor potential för att utveckla 
naturturismen i området Rönne å och Ringsjön. Kommunledningskontoret bedömer 
därför att kommunen bör medfinansiera Leaderprojekt ”Destination Rönne Å och 
Ringsjön”. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att teckna 
avsiktsförklaring om fortsatt medverkan i Leaderprojekt rörande utveckling av 
”Destination Rönne å och Ringsjön”. 

 
 

 
 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Kommundirektör Avdelningschef 
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1281 ( 1317 )



1 
 

Innehåll 
1. Sökande ........................................................................................................................................... 2 

2. Vilka står bakom projektet och vilken kompetens finns det? ......................................................... 2 

3. Projektorganisation ......................................................................................................................... 2 

4. Projektnamn .................................................................................................................................... 3 

5. Projektidé ........................................................................................................................................ 3 

6. Vad är bakgrunden till projektet? ................................................................................................... 4 

7. Vad är syftet med projektet? .......................................................................................................... 5 

8. Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet? .................................................................. 5 

9. Gör en SWOT-analys ........................................................................................................................ 5 

10. Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut? ................................................................................ 7 

11. Vilka mål ska ni nå på lång sikt? .................................................................................................. 7 

12. Målgrupp ..................................................................................................................................... 8 

13. Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål .............................................................. 8 

14. Koppling till de horisontella målen .............................................................................................. 9 

15. Kopplingar till det lokala insatsområdet ..................................................................................... 9 

16. Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? ................................................ 10 

17. Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet? ................................................................. 13 

18. Är du skyldig att redovisa moms för projektet? ........................................................................ 13 

19. Utgifter och budget ................................................................................................................... 13 

20. Finansiering – offentlig och egen .............................................................................................. 13 

21. Ideellt arbete och övriga ideella resurser .................................................................................. 13 

22. Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva? .......................................................... 13 

23. Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i projektet? ................................... 13 

24. Känner ni till något liknande projekt? ....................................................................................... 14 

25. Ange slutdatum ......................................................................................................................... 14 

26. Hur kommer verksamheten att se ut efter projektets slut? ..................................................... 14 

27. Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som inte är medfinansiering?.............. 14 

28. Kontaktpersoner ........................................................................................................................ 14 

29. Skicka in ..................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

1282 ( 1317 )



2 
 

1. Sökande 
De sex kommunerna vid Rönne å och Ringsjön: Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholms 
kommuner står bakom LEADER-ansökan. Ansökan sker via Ängelholms kommun:  

 Ängelholms kommun, Östra vägen 2 262 80 ÄNGELHOLM, Organisationsnr: 212 000-0977  
 Eslövs kommun 241 80 ESLÖV, Organisationsnr: 212 000-1173  
 Hörby kommun Ringsjövägen 4 242 80 HÖRB,  Organisationsnr: 212 000-1108  
 Höörs kommun Box 53 243 21 HÖÖR, Organisationsnr: 212 000-1116  
 Klippans kommun Trädgårdsgatan 12 264 80 KLIPPAN, Organisationsnr: 212 000-0928 2  
 Åstorps kommun Storgatan 7 265 80 ÅSTORP, Organisationsnr: 212 000-0936 

 

2. Vilka står bakom projektet och vilken kompetens finns det? 
Sex kommuner i samverkan (se ovan sökande). Projektet är tänkt som ett genomförandeprojekt för 
att ta vara på resultateten från det förstudieprojekt som pågår (Projekt Naturturism Rönne å och 
Ringsjön – en förstudie) och som redan nu involverar de sökande kommunerna samt besöksnäring 
och föreningar med koppling till naturturism, fiske och friluftsliv omkring Rönne å och Ringsjön. 
Bakom projektet står också Familjen Helsingborg som medfinansiär. 

Bland ovan nämnda aktörer finns mångårig kompetens inom ett brett område, som turism och 
besöksnäring, landsbygdsutveckling, naturvård och friluftsliv etc.  Vidare finns väl upparbetade 
samarbeten inom bland annat vattenvård och klimatanpassning. Inom ramen för den pågående 
förstudien har företag och föreningar inom området engagerats. Dessa aktörer blir naturliga 
samarbetspartners även i det fortsatta arbetet med att utveckla en ny destination.  

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med: 

 Leaderprojektet Söderåsen 2.0 
 Leaderprojektet Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus. 
 Familjen Helsingborg 
 Fotoklubbar i våra kommuner och i Skåne, bland annat fotoklubben Kamera i Ängelholm 

samt BioFoto Syd, en nordisk naturfotoförening med medlemmar från Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. 150 fotografer i BioFoto Syd. Båda dessa föreningar har uttryckt stort 
intresse av att vara med i ett samarbete i aktiviteten fototävling. Läs mer under punkt 16. 

Även tilltänkta samarbeten med: 

 Tourism in Skåne.  
 Region Skåne 
 Visit Sweden  

 

3. Projektorganisation 
Projektägare: Ängelholms kommun 

Styrgrupp: Representation från samtliga kommuner och ska bestå av chefer med beslutsmandat 
inom, turism/destinationsutveckling, näringsliv, kommunikation eller kommunchef.  
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Projektledare: 100% ska rekryteras. 

Uppdrag 
Budgetansvar 
Genomföra och aktivt driva planeringen av projektet 
Leda projektgruppens arbete och fördela ansvaret  
Skapa rutiner för projektets framdrift 
Rapportera om projektet till styrgruppen  
Dokumentation, kommunikation, projektuppföljning och utvärdering  

Befogenheter  
- Styra tilldelade resurser enligt projektplan och budget 
 -Vid behov och efter samråd med styrgruppen ändra aktivitets- och tidsplan samt budgetfördelning 
för att bättre uppnå projektets syfte och målsättning. 

Projektkommunikatör/administratör 50%: ska rekryteras 

Uppdrag 
Administrativt stöd till projektledaren 
Kontaktperson, beställare av reklambyråuppdrag 
Operativt arbete kring arrangemang, nätverksmöten  
Uppdatering av webbsida, blogg, nyhetsbrev, sociala medier etc. 

Projektekonomi 
Projektledaren ansvarar för ansökan om utbetalning från Jordbruksverket och uppföljning av denna. 
Det finns möjlighet att få stöd i ekonomifrågor genom befintlig kompetens på kommunerna. 

Projektgrupp  
Destinationsutvecklare/ansvariga i projektets deltagande kommuner samt representanter från 
besöksnäring och föreningslivet.  

Projektet kommer också att under projekttiden initiera olika tematiska arbetsgrupper som 
involverar kommunmedarbetare med kompetens inom exempelvis natur- och vattenvård, friluftsliv, 
folkhälsa, ekologisk hållbarhet, kommunikation med flera verksamhetsområden.  

4. Projektnamn 
Projekt Destination Rönne Å och Ringsjön 

5. Projektidé 
Vår idé för projektet är att, utifrån resultatet av förstudieprojektet Naturturism Rönne å och 
Ringsjön, inleda arbetet med att utveckla en ny destination för naturturism och upplevelser utmed 
Rönne å och runt Ringsjön, från Skälderviken till Ringsjön.   

Vi vill fortsätta arbetet med att synliggöra Rönne å och Ringsjön med alla de möjligheter inom 
naturturism som erbjuds invånare och besökare, men nu med planen att etablera en tydlig 
destination med ett långsiktigt perspektiv. Projektet ska dels ta fram ett gemensamt varumärke för 
destinationen samt ett digitalt och visuellt kommunikationskoncept. Det omfattar exempelvis 
framtagande av en samlande hemsida, en anpassad digital karta med relevant information och 
inspiration till besökare och invånare. Tanken är att utveckla den digitala plattformen allteftersom 
naturturismen i Rönne å vidareutvecklas. Vi vill bjuda in allmänhet och besökare att följa med på vår 
utvecklingsresa.  
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Vi ska också skapa uppmärksamhet och uppmuntra till aktivt engagemang genom att arrangera en 
större fototävling för amatörfotografer i Skåne samt bjuda in ett antal professionella naturfotografer 
för att vara inspiratörer genom föreläsningar, möten med erfarenhetsutbyte. Fotografi är en mycket 
populär konstform, så detta ger även kopplingar till kulturen och tävlingen ska förutom en ”bildskatt” 
också mynna ut i en offentlig fotoutställning/vandringsutställning med bilder från Rönne å och 
Ringsjön. Eventet ger många möjligheter att berätta om projektet, öka kunskapen om vad som 
händer i området och inspirera fler att vara med i utvecklingsarbetet. 

I mars 2022 kommer den pågående förstudien, Naturturism i Rönne å och Ringsjön, att presentera 
sina resultat. Dessa blir mycket viktig kunskap att vidareutveckla i det nya projektet. Exempelvis 
pågår kartläggning av vilka aktörer som finns inom besöksnäring, föreningsliv och markägare. 
Kontakter har knutits och arbetet med att utveckla nätverk med intresserade aktörer har påbörjats. 
Flera utbildningstillfällen har genomförts med mycket positiv respons från deltagarna. Det finns 
redan många attraktiva erbjudanden för fiske- och naturintresserade i detta område. I förstudien 
kartläggs nuvarande besöksplatser, men man identifierar också idéer om nya möjliga besöksplatser 
utmed Rönne å och omkring Ringsjön.  

Allt detta som nämns ovan ligger till grund för denna nya projektidé: att inte tappa fart i 
utvecklingsarbetet utan ta vara på engagemang, kreativitet och ny, samlad och viktig kunskap. Efter 
att världen upplevt en pandemi har värden som natur, friluftsliv och hållbarhet, blivit allt viktigare för 
människor. Det har gjort detta projekt än mer angeläget. 

Avgränsning  
Den pågående förstudien har även uppdrag att lyfta fram förslag på större utvecklingsinsatser som 
inte kommer att ingå i detta projekt. Det kan exempelvis handla om behov att bygga en brygga, 
anlägga en parkeringsplats eller att utveckla ett större besökscentrum i någon av de involverade 
kommunerna. Dessa frågor är av största vikt att arbeta vidare med, men aktiviteter och finansiering 
bör hanteras inom kommunernas ordinarie verksamhet och beslutsprocess. Likaså bör det viktiga 
arbetet med vattenvårdsfrågor och fiskeförvaltning hanteras av de aktörer/organ som har ansvar för 
frågorna i ordinarie verksamhet. Dessa frågor är av stor vikt för det nya projektet och därför kommer 
projekt Destination Rönne å och Ringsjön vara drivande och initiera dialog med ansvariga aktörer så 
att utvecklingen av de förslag som lyfts fram som i förstudien kan fortsätta parallellt med 
destinationsutvecklingsprojektet. 

 

6. Vad är bakgrunden till projektet? 
Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjön till Skälderviken och knyter därmed 
samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. Det är ett viktigt vatten 
för flera olika fiskarter, framförallt atlantlax, ål och öring. Idag finns tre kraftverk, som utgör 
vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjön. I 
naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut 
och att Rönne å inom några år ska vara en fritt flödande å. Rönne å -projektet finansieras av Klippans 
kommun, Naturvårdsverket, naturskyddsföreningens miljöfond, Eslövs kommun, Hörby kommun, 
Höörs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun. 

Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån då åns naturliga flöde 
gynnar både fiskebeståndet och framkomligheten i ån.  

Med utgångspunkt i detta initierades Naturturism Rönne å och Ringsjön - en förstudie under hösten 
2019 som ett samarbete mellan de sex kommuner som är belägna i anslutning till Rönne å och 
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Ringsjön. Projektet finansieras med stöd av Leader Nordvästra Skåne med Öresund och Europeiska 
havs-och fiskerifonden. Arbetet påbörjades i början på hösten 2020 och avslutas våren 2022.  
Förstudien ska ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och undersöka 
hur befintlig besöksnäring kan utvecklas och nya verksamheter kan etableras. Lokala entreprenörer, 
intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att vara med och utveckla besöksnäringen i området.  

7. Vad är syftet med projektet? 
Vi ser redan nu att det pågående förstudieprojektet tydliggör att det finns en stor potential för att 
utveckla naturturismen i området. Dessutom finns ett stort engagemang från både näring, 
föreningslivet och kommunerna. Syftet med det nya projektet är att ta vara på både den nya 
kunskapen som kommer genom förstudien, men inte minst att ta vara på engagemanget och viljan 
att inte tappa fart, utan fortsätta och på så sätt snabbare nå målet att utveckla en ny destination för 
natur och friluftsliv. Det väntas ge positiva effekter på alla involverade: berörda kommuner, invånare, 
aktörer inom besöksnäringen och föreningsliv samt naturligtvis alla nya besökare. Projektet syftar till 
att skapa ökad affärsnytta och nya möjligheter för den lokala besöksnäringen, öka attraktionskraften 
för landsbygden samt främja ett fortsatt och långsiktigt samarbete mellan kommunerna i deltagande 
kommuner samt med Familjen Helsingborg. 

Förstudien som presenteras i mars 2022 kommer att bli en värdefull kunskapsplattform med både 
konkreta förslag på fortsatt utveckling av naturturismen och kartläggningar av intressenter, 
besöksplatser etc. Förstudien kommer bland annat att innehålla en kartläggning av området, av 
markägare, företag och föreningar som verkar med Rönne å och Ringsjön som utgångspunkt. Vidare 
kommer etablerade och presumtiva besöksplatser att identifieras, liksom möjliga platser för större 
besökscentrum. Förstudien kommer att slutredovisas 220331. 

Genom ett nytt fortsättningsprojekt kan arbetet med att ta vara på den nya kunskapen och påbörja 
genomförande gå vidare utan uppehåll. 

Det är viktigt att frågan om hur destinationen efter projekttiden kan drivas, förvaltas och utvecklas 
långsiktigt. Organiseringen för den nya destinationen bör därför ingå i projektet. 

Enligt nuvarande plan kommer rivningen av kraftverken i Klippans kommun kunna inledas under 
2023 och vara slutförd 2025. För att ta vara på de möjligheter som ett fritt flöde i Rönne å ger, är det 
angeläget att utvecklingen av den nya destinationen kan komma igång snarast.  

 

8. Hur skiljer sig projektet från er ordinarie verksamhet? 
Projektet skiljer sig tydligt från kommunernas ordinarie turistverksamhet, främst genom ett tydligt 
utvecklingsfokus och samarbeten mellan aktörer inom privat, ideell och offentlig sektor. Projektet 
innehåller den typ av samarbete som involverar en mängd olika aktörer och som idag är mycket svårt 
att hantera inom ordinarie verksamhet. Däremot kan den ordinarie verksamheten bli en viktig resurs 
inom ramen för projektet. Det kommer att bli verklighet genom de olika temagrupper med som vi 
har för avsikt att utveckla som en konkret arbetsmetod. Projektet har också ett klart framtidsfokus. 

 

9. Gör en SWOT-analys 
Styrkor  

 Utvecklad samverkan mellan sex kommuner genom förstudieprojektet och Rönne å projektet  
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 Stark politisk vilja att utveckla naturturismen och området hos de deltagande kommunerna 
där samtliga  

 God kunskap kring kommunernas förutsättningar och möjligheter genom föregående 
förstudie. 

 Området geografiska placering med närhet till flera storstadsregioner, flygplatser och andra 
naturturismdestinationer som förstärker besöksanledningen 

 Tydligt hållbarhetsperspektiv – projektet syftar till att underlätta kanalisering av besökare 
och tydliggöra information kring allemansrätt vilket möjliggör en ökning av antalet besökare 
utan att större slitage på området. 

 Rönne å och Ringsjön är redan idag besöksmål med vacker natur och aktiva besöksföretag 
inom natur och kultur som lockar både inhemska och utländska besökare. 

 Områdets storlek möjliggör ett brett utbud av olika typer av natur, aktiviteter, boende och 
matupplevelser  

 Tillgång till bred kompetens inom kommunerna 
 Tillgång till nätverk och kontakt med olika ideella och privata parter samt myndigheter  

Svagheter 

 Potentiella konfliktpunkter utifrån olika intresseområden hos aktörerna i området Rönne å 
och Ringsjön  

 Stort och heterogent område med olika förutsättningar vilket ställer höga krav på samverkan 
för att presentera som en samlad destination 

 Risk för nedskräpning och slitage på naturområden om besökare kommer tidigare än 
destinationen hinner utveckla fysiska besöksplatser 

 Det behövs långsiktig förvaltning och tid för att fiskeresursen ska bli stark och vara en 
betydande besöksanledning  

 Många småföretagare med få eller inga anställda kan ha svårt att avsätta tid för projektets 
nätverksträffar  

Möjligheter  

 Ytterligare utveckling i samverkan med ideella och privata parter.  
 Utvecklat företagande kopplat till fiske och naturturism. 
 Att fler ska kunna livnära sig inom besöksnäringen och att fler företag starta 
 Gemensam marknadsföring gör hela området starkare och mer attraktivt. 
 Stora utvecklingsmöjligheter för landsbygden 
 Utökad livskvalitet för boende och besökare.  
 Bidrar till ökat lärande för flera målgrupper. 
 Stort regionalt engagemang i friluftsliv och naturturism Möjlighet att göra området Rönne å 

och Ringsjön känt regional, nationellt och internationellt. 
 Tillgängliggöra området för fler och nya målgrupper 
 Fortsatt samarbete mellan projektkommunerna och andra kommuner kring naturturism  
 Möjlighet att förekomma överexploatering av området genom att kanalisera besökare till 

anpassade platser för turism 
Hot 

 Rönne å-projektet (kraftverksprojektet) försenas till följd av förseningar i tillståndsprocessen 
i Mark-och miljödomstolen. 

 Risk för ointresse, tidsbrist eller motstånd från markägare och andra lokala aktörer som är 
verksamma i området Rönne å och Ringsjön 

 Små kommuner – risk för kompetenstapp om nyckelaktörer slutar under projekttiden. 
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 Komplexa förvaltningsfrågor kring fiske och vattenvård kan ta tid och försena vissa delar i 
projektet. 
 
 

 

10. Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut? 
 

Leveransmål - mål kopplat till projektets aktiviteter: 

 Utveckla en digital plattform/webbplats för att synliggöra och utveckla en ny destination: 
Destination Rönne å och Ringsjön.  

 Ta fram en ny design för gemensam marknadsföring av destinationen, digitalt, i skyltar och 
andra informationsinsatser och kampanjer. 

 Utveckla nätverk mellan kommuner, besöksnäring och föreningslivet som bidrar i 
utvecklingen av den nya destinationen. 

 Identifierade besöksplatser ska tydliggöras med skyltar  
 Utveckla en plan för hur destinationen ska drivas, utvecklas och förvaltas långsiktigt. 
 Genomföra en fototävling för amatörfotografer 
 Arrangera en större fotoutställning kopplat till fototävlingen 
 Öka kunskap om natur och friluftsliv samt och turism genom föreläsningar både för 

deltagande och för allmänheten. 

Förväntade effekter 

 Ökad kännedom om Rönne å som besöksdestination  
 Stärkt varumärke för deltagande kommuner 
 Stärkt samverkan mellan deltagande kommuner som bidrar till regional utveckling 
 Synergieffekter för befintliga besöksmål, näringsidkare och föreningar inom 

området/destinationen. 
 Ökad tillgänglighet till och kunskap om natur och upplevelser i området för både invånare 

och besökare. 
 Ökad kunskap om allemansrätten bland invånare och besökare 
 Fler möjligheter till pedagogisk utbildning kring natur och hållbarhet för barn och unga, ex 

skolklasser. 
 Fler besökare och fler gästnätter i området  
 Ökat företagande på landsbygden som skapar fler arbetstillfällen, säsongsförlängning av 

besöksnäringen och bättre rekreationsmöjligheter för invånaren. 

 

11. Vilka mål ska ni nå på lång sikt? 
 Det långsiktiga målet är att Rönne å och Ringsjön ska vara ett hållbart besöksmål som 

attraherar såväl fritidsfiskare som naturintresserade både lokalt och globalt.  
 Destinationen ska bli Skandinaviens självklara fiskedestination. 
 Destination Rönne å och Ringsjön ska bidra till livskvalitet för invånarna i området och 

attrahera nya besökare och boenden i våra sex kommuner. 
 Den nya destinationen ska bidra till ökade kunskaper bland invånare och besökare om natur, 

allemansrätt och hållbarhet.  
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 Destination Rönne å och Ringsjön ska öka engagemanget för natur och hållbarhet samt bidra 
till förbättrad folkhälsa bland lokalbefolkningen. 

 En utvecklad samverkan mellan sex skånska kommuner bidrar till fortsatt samarbete med 
nya innovationer och gemensamt framtidsarbete. 

 Projektet ska ”sänka trösklar” och skapa goda förutsättningar för nya företagsetableringar 
samt bidra till att stärka och utveckla befintliga företag inom destinationen. Fler företag ska 
etableras. 

12. Målgrupp 
Primär målgrupp för projektet är aktörer inom besöksnäringen, från ideell, privat och offentlig sektor 
med koppling till natur, friluftsliv, kultur och hållbarhet.  Målgruppen är främst företag, markägare 
och föreningar verksamma i området. 

Sekundär målgrupp är besökare och lokalbefolkning i området som erbjuds att få ta del av 
utvecklingen av en ny destination samt kan ta del av samlad information om de erbjudanden till 
aktiviteter och upplevelser som redan finns. 

Medarbetare inom de sex kommunerna är en viktig målgrupp. De bidrar med kompetens på olika 
sätt. Målet är också att projektets olika mötesplatser och nätverk ska inspirera till nya former av 
samverkan mellan fler verksamheter i projektkommunerna. 

Även politiker och andra beslutsfattare är en viktig målgrupp för att skapa engagemang och 
långsiktighet i destinationsarbetet. 

 

13. Kopplingar till utvecklingsstrategins övergripande mål 
 

En stärkt lokal marknad  

En utveckling av naturturism kring Rönne å och Ringsjön väntas leda till förbättrade förutsättningar 
för företagande, landsbygdsutveckling, fiske, friluftsliv, kultur och turism. Tjänster och produkter 
kopplat till fiske, friluftsliv och kulturupplevelser kan utvecklas. Det skapar fler och nya möjligheter 
för småföretagande på landsbygden, vilket kan bidra till en ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. 

Projektet bidrar genom att skapa mötesplatser mellan aktörer; privata, offentliga, ideella som kan 
generera nya affärsidéer och samarbeten. Projektet skapar ett gemensamt lärande och 
kompetensutveckling för samtliga aktörer som deltar i projektets olika aktiviteter. 

Genom att etablera Destination Rönne å och Ringsjön som ett nytt gemensamt varumärke kommer 
området och dess erbjudande att synliggöras och bli känt för helt nya grupper, regionalt, nationellt 
och internationellt. Det kommer att leda till att nya företag skapas kopplat till besöksnäringen. 

Ett attraktivt boende  

Utveckling av naturturism kring Rönne å och Ringsjön innebär att olika former av boenden och 
service för besökarna kommer att skapas och blir till nya möjligheter för en attraktiv landsbygd. Fler 
lämpliga platser för fiske och friluftsliv ska skapas vid Rönne å och Ringsjön. Projektet bidrar till ett 
attraktivt boende genom att öka tillgången och tillgängligheten till natur och friluftsliv. Det främjar 
en förbättrad folkhälsa. Det bidrar också till att göra landsbygden spännande och levande. Fler 
satsningar inom besöksnäring leder till fler besökare vilket kan generera nya satsningar på 
kollektivtrafik och service. Allt detta kommer att gynna både besökare och boende. 
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En livskraftig miljö  
Rivning av kraftverken i Klippans kommun kommer att bidra till ett helt nytt flöde och en avsevärd 
ökning av den biologiska mångfalden i Rönne å och Ringsjön. Fisken kommer att kunna simma 
uppströms och nå fram till Ringsjön. Ett helhetsperspektiv, där såväl ekologisk, ekonomisk som social 
hållbarhet är viktiga parametrar, ska genomsyra alla utvecklingsinsatser i projektet. En gemensam 
hållbarhetsstrategi ska utformas för destinationen i dialog med alla deltagande aktörer.  

Information om naturturismprojektet kommer att spridas på många olika och inspirerande sätt och 
bidrar till ett ökat intresse för området långt utanför Skåne. 

 

14. Koppling till de horisontella målen  
Hållbarhet  
Naturturismen ska utvecklas på ett hållbart sätt så att djur- och växtlivet, de resurser som finns kring 
Rönne å och Ringsjöarna, ges möjlighet att fortleva på ett bra sätt. Klokt förvaltade och livskraftiga 
fiskebestånd utgör grundläggande förutsättningar för en hållbar fiske- och friluftsturism. Rönne å och 
Ringsjön ska därför innehålla en långsiktigt hållbar fiskstam. Turismen ska utvecklas med låg 
miljöpåverkan, så att hållbara naturupplevelser skapas vid Rönne å och Ringsjön. Naturturismen 
kommer att ge de boende ökad tillgång till friluftslivets möjligheter samt bidra till utveckling av 
landsbygden. Turismen tillför också positiva sociala aspekter, som mötesplatser och platser för 
umgänge över generationsgränser. Fisket och friluftslivet i naturen kommer att ge rekreativa, sociala 
och hälsofrämjande värden. Ambitionen är att det ska gå att resa hållbart med kollektivtrafik eller 
gång- och cykelvägar samt att tillgängliga leder ska utvecklas i området. Utvecklingen av naturturism i 
Rönne å och Ringsjöarna väntas sammantaget bidra till en ökad livskvalitet. Natursköna omgivningar 
skapar ett starkt varumärke och ökad attraktivitet i regionen. Efter att hela världen upplevt en 
pandemi har de värden som natur och hållbarhet innehåller blivit all viktigare för människor. 

Inkluderande  
Projektet kommer att drivas av sex kommuner i samverkan med offentlig, ideell och privat sektor, allt 
från olika föreningar, markägare, vattenråd, näringsliv till kommuner,  myndigheter mfl. Alla som vill 
kommer att ges möjlighet att delta. Hänsyn ska tas till olika behov och förutsättningar. Projektets 
olika aktiviteter kommer att ha ett tydligt tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv. Besöksplatser 
ska tillgängliggöras i så stor utsträckning som är möjligt och all information och marknadsföring ska 
följa den gällande tillgänglighetslagstiftning.  

Smarta  
Projektet kommer bidra till en ökad kompetens för deltagarna. Kunskap kommer även att spridas via 
marknadsföring av naturturismen, lokalt, nationellt och internationellt. Utvecklingen av naturturism 
kring Rönne å och Ringsjön kommer att skapa möjligheter till pedagogisk utbildning för barn och 
unga, t ex genom besök av skolklasser, temaarbeten, prao etc. 

15. Kopplingar till det lokala insatsområdet 
Projektet är huvudsakligen inriktat mot insatsområdet Lokal attraktivitet, men också i hög grad till 
Hållbarhet och även till delar övriga insatsområden; Kreativt lärande, Smart resursförsörjning och En 
fortsatt satsning på lokal besöksnäring och entreprenörer. Genom projektets processorienterade 
arbetssätt med nätverk och stort fokus på delaktighet och samarbete, kommer det kreativa och 
sektorsövergripande lärandet vara genomsyrande. Hela projektidén handlar om att arbeta agilt, att 
fånga upp ny gemensam kunskap och testa idéer i praktiken. Vi vill ta vara på all den samlade 
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kompetens som finns genom det breda samarbetet. Hållbarheten har beskrivits omfattande ovan, 
men är naturligtvis lika giltigt för det lokala insatsområdet. En viktig aktivitet i projektet är att ta fram 
en gemensam hållbarhetsstrategi för utvecklingen av den nya destinationen, vilket också kan bli en 
viktig profilering i den fortsatta marknadsföringen. Hållbart är en god affärsidé! 

Projektet syftar även till att fortsätta stärka aktörerna inom besöksnäringen samt andra näringar som 
kan beröras och som är verksamma vid och omkring Rönne å och Ringsjön. Genom att främja 
samarbete, erbjuda möjlighet till ny kunskap och stöd samt erbjuda en ny plattform för 
marknadsföring kan projektet även stimulera nytt entreprenörskap och i förlängningen också leda till 
nya arbetstillfällen och ökad sysselsättning. 

 

16. Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå? 
 

Aktivitet 1: Uppstart av projektet samt inledande strategiarbete  

 Rekrytering av medarbetarare samt fatta erforderliga operativa beslut för projektstart. 
 Startmöten med arbetsgrupp och styrgrupp  
 Ta fram en detaljerad projektplan med projektgruppen som innehåller bland annat: 

-Organisering och val av praktiska arbetsformer, kommunikationssätt inom projektet etc. 
-Analys av resultat från förstudien Naturturism Rönne å och Ringsjön 
-Mål och handlingsplan samt strategiska vägval för ett framgångsrikt projekt. 

 Målgruppsanalys: För att fördjupa insikterna om målgrupper i kommunikationsarbetet 
genomförs en målgruppsanalys baserat på etablerade databaser. Analyser blir underlag för 
träffsäkra kommunikations- och marknadsföringsinsatser till specifika målgrupper i och 
utanför Sverige. Genomförs med konsultstöd som ska upphandlas. 

 Strategisk kommunikationsplattform: Kommunikationsplattformen är ett verktyg för alla 
som kommer att jobba inom Destination Rönne å och Ringsjön. Projekt Destination Rönne å 
och Ringsjön handlar om att börja från början och lägga en solid grund för en stark 
destination med samsyn och starka band mellan aktörer.  Syftet med en 
kommunikationsplattform är att den ska fungera som en guide för långsiktig kommunikation 
till de olika målgrupper som vi identifierat genom målgruppsanalysen. Den gemensamma 
kommunikativa plattformen blir en strategisk utgångspunkt, en riktning och ett stöd för hela 
projektets framdrift och för den nya destinationen. Utformade gemensamma huvudbudskap 
och delbudskap ska kunna användas i kommunikationen av alla involverade, kommuner, 
näring, civilsamhälle. Arbetetmetoden innehåller workshops, insiktsarbete kring målgrupper, 
tonalitet och Storytelling. Vi vill att själva framväxten av en ny besöksdestination, Rönne å 
och Ringsjön, blir en viktig del av destinationens berättelse. Människor, platser, 
utbud/erbjudanden som växer fram successivt, ska synliggöras redan från början; på den nya 
hemsidan, i social medier och i andra relevanta kanaler som identifieras genom den 
inledande målgruppsanalysen. På så sätt får vi intressenter med på destinationens 
utvecklingsresa redan från start. Detta arbete genomförs med konsultstöd som ska 
upphandlas. 

 
Aktivitet 2: Etablera Digital plattform för kommunikation och marknadsföring  
Att utveckla en gemensam digital plattform för kommunikation och marknadsföring, som skapar 
intresse och lockar framtidens besökare, är viktig del av projektet.  
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Vi ska: 

o Ta fram ett kommunikationskoncept med logotyp och grafisk profil för en ny destination: 
Rönne å och Ringsjön. Vi skapar en logotyp/märkning för Destination Rönne å och Ringsjön 
som alla aktörer som bidrar till destinationens utbud och erbjudande kan använda i sin 
kommunikation och marknadsföring. När en logotyp/grafisk profil är beslutad sammanställs 
samtliga delar till en praktisk manual som beskriver hur den grafiska profilen ska användas 
(vad som är rätt och vad som är fel) i olika kanaler och för olika ändamål. Det kan handla om: 
typsnitt, färger, grafiska symboler och dekorelement, bildmanér och tonalitet i sättet att 
skriva  och berätta i text och i film. Vidare hur den grafiska ska användas i utformning av 
annonser i både print och digitalt, på skyltar, i kläder och profilprodukter m.m. Allt handlar 
om att skapa ett sammanhållet, professionellt och attraktivt uttryck. 

o Bygga en webbplats för destinationen som ger en god bild av de olika besöksmål som finns 
och en överskådlig uppfattning av området. Webbplatsens främsta syfte är att bidra med 
information om besöksmål, vad man kan göra, var man kan bo, var man kan äta och en karta 
över området. Vi utgår från den grafiska profil som tagits fram för destinationen och de 
bilder som finns.  

o Ta fram en digital interaktiv karta. 
o Samla, åskådliggöra. ”paketera” information om besöksmål och upplevelser i och omkring 

Rönne å/Ringsjön som exempelvis vandringsleder, cykelleder, kanotled och fisket i ån. Även 
andra relevanta besöksmål i området kan synliggöras genom den digitala kartan. 

o Bildpaket samt två kortare filmer till sociala medier. Det behövs ett antal bilder som kan 
användas för olika ändamål och i alla kanaler. Ett paket med grundbilder av natur och 
besöksmål som täcker området för destinationen, samt inspelning av två kortare filmer för 
SoMe. Bildpaketet kompletteras efterhand som behov uppstår samt med bilder från 
fototävlingen.  

o Genom att tidigt i projektet utveckla ett systematiskt arbete med Storytelling, bjuder vi in 
invånare och besökare att följa med på destinationens utvecklingsresa. Genom de olika 
nätverken (se nedanstående punkt) bjuder vi in ambassadörer – lokala profiler/aktörer som 
är verksamma i området och som med djup och engagemang kan och vill berätta om livet 
kring Rönne å och Ringsjön via den digitala plattformen 

o Utbildning i berättarmetoden Storytelling. 

 

Aktivitet 3: Nätverksarbete 
Nätverk och samverkan är en helt avgörande del genom hela projektet för att lyckas med 
destinationsutvecklingen och för att ge aktörerna goda möjligheter att vara delaktiga i projektet. 
Projektet ska med olika metoder uppmuntra och underlätta samverkan bland annat genom kreativa 
möten, föreläsningar och workshops.  

Tematiska grupper ska bildas med fokus på särskilda utvecklingsområden som identifierats under 
förstudieprojektet. Det kan exempelvis handla om att etablera samarbete med markägare för att 
fokusera på markägarnas särskilda frågor kring arbetet med leder och besöksplatser. 

Minst ett företagsnätverk ska bildas för att knyta samman området som en destination från 
Skälderviken till Ringsjön. Syftet är att ge besöksföretag inspiration och möjlighet till ny och fortsatt 
samverkan med varandra. 

Aktivitet 4: Utveckla ett gemensamt hållbarhetskoncept för aktörer i området  
För att tydliggöra projektets fokus på hållbarhet ska ett gemensamt hållbarhetskoncept, en 
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gemensam strategi tas fram tillsammans med alla deltagande aktörer, offentlig, privat, ideellt. 
Hållbarheten är en trovärdighetsfråga och är en viktig del i att stärka destinationens varumärke. 
Arbetet kommer att ske med hjälp av omvärldsbevakning, analys, kompetensutveckling och 
gemensamma workshops. 

Aktiviteter 5: Fototävling med flera kringevenemang 
Vi planerar att skapa uppmärksamhet och stort engagemang genom att under våren 2022 arrangera 
en fototävling för amatörfotografer i Skåne. Vi bjuder också in ett antal professionella 
naturfotografer (det finns flera internationellt erkända naturfotografer i Sverige och i Skåne) för att 
medverka och inspirera amatörfotografer genom tre intressanta kvällsevent med föreläsningar, 
bildvisning och erfarenhetsutbyte. De professionella fotograferna ges också uppdrag att leverera ett 
visst antal bilder till projektets fortsatta marknadsföring samt fungera som jury i samband med 
fototävlingen. 

Hela eventet och tävlingen ska arrangeras tillsammans med lokala fotoklubbar i de sex kommunerna, 
men amatörfotografer från hela Skåne med intresse för naturfotografi, ska bjudas in till tävlingen. På 
så sätt skapas uppmärksamhet  och relationer även utanför vårt eget område. 

Fotografi är idag en mycket populär konstform, så detta ger även kopplingar till kulturen. Tävlingen 
ska förutom ett stort antal bilder för användningen i den fortsatta marknadsföringen av 
destinationen också mynna ut i en offentlig utställning med bilder från Rönne å och Ringsjön. Denna 
utställning kan produceras för att vara flyttbar och bli en vandringsutställning och visas i alla 
deltagande kommuner och även andra platser där det finns intresse, till exempel i något av de 
besökscentra som utvecklas inom destination Rönne å. I samband med utställningen är det möjligt 
att arrangera föreläsningar och andra evenemang med koppling till projektets olika värden både till 
barn och vuxna. Här finns många möjligheter till samverkan och nya idéer! 

Faller evenemanget väl ut, kan ett event som detta eller med en annan konstform återkomma som 
ett samarbete mellan kommunerna exempelvis vartannat år.  

Aktivitet 6. Skyltning av besöksplatser 
Med utgångspunkt från resultatet av förstudien ska ett arbete med skyltning genomföras. 
Utformningen/designen av skyltar ska ske med den framtagna grafiska profilen som grund. Det 
skapar en attraktiv och tydlig gemensam bild och uttryck för den nya destinationen och gör att 
destinationen upplevs som sammanhållen, tillgänglig och inbjudande för besökare och invånare. 

Aktivitet 7: Långsiktig drift, organisation, förvaltning 
Frågan om hur destinationen efter projekttiden kan förvaltas och utvecklas vidare är grundläggande 
och prioriterad. Organisation och drift bör därför ingå i projektet och mynna ut i ett tydligt förslag 
som kan ligga till grund för en överenskommelse mellan projektets ansvariga deltagare. Arbetet sker 
genom dialog med berörda aktörer och genom kontakter och bedömning av andra destinationers 
modeller för och erfarenheter av drift och organisering. Dialog om med den långsiktiga 
organisationen kommer att inledas tidigt och fortsätta under hela projekttiden. 

Aktivitet 8: Studiebesök och studieresa 
För att få kunskap om hur andra destinationer har lyckats med sin utveckling planeras ett par 
närliggande studiebesök samt en studieresa under projekttiden för arbetsgrupp, styrgrupp och 
deltagare från nätverk. Vi önskar genomföra ett 3-dagars studiebesök inom Sverige eller i något av 
våra grannländer. Kortare relevanta studiebesök kan vara exempelvis Destination Söderåsen, 
Kraftverksprojektet i Klippan, Ledprojektet i Mittskåne. 
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17. Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet? 
 

18. Är du skyldig att redovisa moms för projektet? 
Ja, kommuner är skyldiga att redovisa moms. 

19. Utgifter och budget 
Se bifogad budget 

20. Finansiering – offentlig och egen 
Familjen Helsingborg 850 tkr 
Kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, 240 tkr 

 

21. Ideellt arbete och övriga ideella resurser 
 Sport-och fiskevårdsklubbar i området  
 Fiskevårdsområden 
 Vattenråd och vattenkommittér 
 Lokala fotoklubbar  
 Markägare  
 Kanotföretag  
 Lokala fiskeguider  
 Besöksföretag inom boende, mat och kultur 

22. Vem kan vara intresserad av projektet utöver er själva? 
 

 Destination Söderåsen med pågående LEADER-projekt.  
 Projekt Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus. 
 Visit Sweden  
 Tourism in Skåne.  
 Stiftelsen Skånska landskap 
 Region Skåne 
 Lokalbefolkning och markägare som påverkas av ett ökat antal besökare i området är också 

naturliga intressenter för projektet. 
 Lokala föreningar och företag  
 Resebranschen kopplad till fiske- och naturturism 

 

23. Hur kommer ni att informera om det ni har åstadkommit i 
projektet? 

Kommunikation och marknadsföring är en av de grundläggande aktiviteterna i projektet. Genom den 
digitala kommunikations- och marknadsföringsplattform som ingår som en viktig aktivitet, skapas en 
central plattform för att kommunicera under hela projekttiden. Kommunikationsarbetet kommer att 
vara offensivt redan från start genom att arbeta med metoden Storytelling, då intresserade bjuds in 
att följa hela utvecklingsresan på ett intressefångande sätt. Vidare kommer information om projektet 
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att spridas via social medier och genom offensivt press/mediearbete. Internt kommer samtliga 
kommuner att ha tillgänglig information om projektet i sina interna kanaler. Muntliga föredragningar 
i olika sammanhang, intern och externt kommer att erbjudas och uppmuntras. 

24. Känner ni till något liknande projekt? 
Projekt Söderåsen och Ledprojektet är två viktiga projekt som vi kommer att ha ett nära samarbete 
med och där vi ser flera gemensamma vinster genom att samverka. Tourism in Skånes 
destinationsutvecklingsprocess i Skåne nordost och Skåne Sydost, Mitt Skåne på kartan har också 
kopplingar till vårt projekt. 

Projektet ”Havsöringvägen” med finansiering från Leader Södra Bohuslän och Leader Bohuskust- och 
Gränsbygd som syftar till att marknadsföra havsöringsfisket i fjordområdet. Genom tydligt uppmärkta 
fiskeplatser, information om boenden, ramper, restauranger och butiker ska sportfisket främjas 
vilket bidrar till en positiv utveckling av besöksnäringen. 

25. Ange slutdatum 
Planerat slutdatum 2023-11-30 

26. Hur kommer verksamheten att se ut efter projektets slut? 
En preliminär plan som underlag för beslut för den fortsatta verksamheten ska utformas inom ramen 
för projektet. Redan idag finns ett stort och uttalat intresse från ledningen i de sex deltagande 
kommunerna att hitta en robust och långsiktig lösning för att driva och utveckla en stark och attraktiv 
gemensam besöksdestination. Detta är också ett uttalat mål i det pågående förstudieprojektet. 

27. Har ni sökt eller beviljats andra stöd till detta projekt som 
inte är medfinansiering? 

Nej. 

28. Kontaktpersoner 
Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef Ängelholms kommun, 
karin.wettermark.jonsson@engelholm.se, tel 0431 870 00. 

Kornelia Johansson, projektledare för projekt Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie, 
kornelia.johansson@engelholm.se, tel 0431 87 000 

 

29. Skicka in 
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Förslag till beslut; förslag till svar på motion från 
Fredrik Ottosen (SD) - Motion om att utreda effekterna 
och konsekvenserna av att införa En kommun - En 
förvaltning 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Ottosen (SD) har lämnat en motion om att om att utreda en ny kommunal 
organisation där kommunen skulle organiseras som en enda förvaltning med 
kommunchefen som förvaltningschef.  

Beslutsunderlag 
 Motion från Fredrik Ottosen (SD) – Motion om att utreda effekterna och 

konsekvenserna av att införa En kommun – En förvaltning 
 Kommunfullmäktiges beslut § 26, 2021 Remittering av motion från Fredrik 

Ottosen (SD) – Motion om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa 
En kommun – En förvaltning. 

Beredning 
Fredrik Ottosen (SD) menar i sin motion att det finns ett behov av en utredning av 
den kommunala organisationen i Eslöv. Motionären menar vidare att en organisation 
som bygger på ”En kommun – En förvaltning”- tanken skulle ”…främja ett 
effektivare utnyttjande av resurserna och skapa mer nytta åt skattebetalarna, med 
större fokus på kommunens obligatoriska uppgifter än de frivilliga.”  
Det har gjorts utredningar i andra kommuner kring denna fråga, vilka motionären 
hänvisar till och det finns ett antal kommuner där denna organisationsform redan 
finns idag. Det råder dock ingen konsensus kring ifall detta är en organisationsform 
som automatiskt leder till de fördelar som motionären lyfter i sin motion.  
Motionen syftar till att utreda effekterna och konsekvenserna av en omorganisation 
utifrån ”En kommun – En förvaltning”. En sådan utredning skulle behöva bli både 
omfattande och grundlig, då det är en stor förändring som föreslås. Det är enligt 
Kommunledningskontoret inte optimalt att så tidigt efter en pandemi (vilken inte helt 
är över), med de organisatoriska svårigheter denna dragit med sig, starta en utredning 
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av denna omfattning av den kommunala organisationen. Kommunens olika 
verksamheter visar ett behov av stabilitet och lugn och endast genom att en sådan 
fråga väcks genom en utredning kan få stora konsekvenser. Ett annat skäl som talar 
emot en utredning av denna typ i dagsläget, är att det är mindre än ett år till nästa val 
med alla de utmaningar som detta för med sig. Det är rimligt att den formation som 
styr kommunen efter kommunalvalet 2022 också är de som beslutar om den 
kommunala organisationen inklusive eventuella utredningar om densamma. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motion från Fredrik Ottosen 

(SD) – Motion om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En 
kommun – En förvaltning avslås. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef för juridiska avd. 
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Sammanträdesprotokoll
2021-01-25

Kommunfullmäktige

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 KS.2021.0047

Remittering av motion från Fredrik Ottesen (SD) - Motion om att utreda 
effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun - En 
förvaltning 

Ärendebeskrivning 
Fredrik Ottesen (SD) har inkommit med en motion som rör utredning av att införa En 
kommun - En förvaltning.

I motionen föreslås följande:

- Att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun - En 
förvaltning.

Beslutsunderlag
 Motion från Fredrik Ottesen (SD) Motion om att utreda effekterna och 

konsekvenserna av att inför En kommun - En förvaltning

Beslut
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 23 
augusti 2021.
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Motion om att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa 
En kommun - En förvaltning 

sverigedemokraterna ser behovet av att utreda en ny kommunal organisation, där Eslövs kommun 
organiseras som en enda förvaltning, med kommunchefen som förvaltningschef. Utan inre 
förvaltningsgränser ges förutsättningar för effektivare arbete vilket skapar mer nytta åt dem vi finns 
till för. Syftet är att främja ett effektivare utnyttjande av resurserna och skapa mer nytta åt 
skattebetalarna, med större fokus på kommunens obligatoriska uppgifter än de frivilliga. 

Med den förändrade organisationen sköts den dagliga verksamheten i kommunen av anställd 
personal i förvaltningen. Antalet verksamhetsområden samt ansvar för tjänstemännen ses över för 
att få ett effektivt arbete. 

Skånska Dagbladet har skrivit om att något liknande detta är på gång i Hörby kommun med 
rubriken "Ny superförvaltning kan spara 40 miljoner åt kommunen" och i artikeln kan man läsa att: 

Jung Konsult och Ledarskap AB har genomfört en förstudie av en ny samlad organisationsmodell för kommunen. I 
rapporten föreslås att kommunen ska inrätta ett enhetligt system för styrning, ledning och uppfölining av verksamheten 
för att effektivisera arbetet. 

 
Det kan få till fölid att det nuvarande systemet, med flera separata förvaltningar, skrotas och ersätts av en gemensam 
storförvaltning - eller superförvaltning som det kallas i en del kommuner som redan använder sig av detta arbetssättet. 

 
 

Det finns tiotals milioner kronor för kommunen att spara på det nya arbetssättet. I rapporten talas det om besparingar 
på cirka fyra procent, vilket motsvarar runt 40 milioner kronor baserat på kommunens samlade budget. 

- Vi vet inte att det blir exakt 40 milioner kronor, men det är ett riktmärke som vi har fått till oss från andra kommuner 
och som även vår ekonomichef säger att vi kan nå. Vi måste ha ett mål att iobba mot. Förändringen görs utifrån den 
ekonomiska aspekten. Det behöver kommunen. Vi kan inte fortsätta iobba på det viset som vi gör idag. 

Med En kommun - En förvaltning bör även på sikt en ny politisk organisation arbetas fram för att 
få en struktur liknande den nya organisationen inom kommunen. Bolaget Canea har lyft fram två 
exempel på hur man kan organisera den politiska verksamheten med en förvaltningsorganisation 
enligt modellen En kommun - En förvaltning (se bilaga Canea). För att få en bred politisk förankring 
och en god demokratiskt grund att stå på, bör en förändrad politisk organisation arbetas fram i en 
styrgrupp bestående av alla partier representerade i kommunfullmäktige. 

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta 

Att utreda effekterna och konsekvenserna av att införa En kommun - En förvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sverigedemokraterna Eslöv | Åkermans väg 5 | 241 38 Eslöv 
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Styrning och ledning 

- Avgörande områden att ha i åtanke 
 

Kommuner och landsting regleras av bland annat kommunallagen. 

Kommunallagen innehåller bestämmelser om organisationen, 

beslutsorgan, ansvar, styrning och krav. Inom styrning och ledning är 

organisering, målstyrning och uppföljning samt verksamheter viktiga 

områden att ta hänsyn till. 

Att organisera verksamheten 
För er inom landstingskommunal och kommunal verksamhet finns ett antal olika sätt att 
organisera sig. Vi beskriver och belyser fördelar och nackdelar med de olika 
tillvägagångssätten och vår uppfattning kring dessa. 

En grundläggande förutsättning för en kommunal organisation är fullmäktiges övergripande 
styrning och ledning av nämnderna samt varje nämnds självständighet i förhållande till 
andra nämnder. De förtroendevalda sitter i fullmäktige och nämnder, medan anställda 
arbetar i förvaltningarna. 

Utöver den traditionella organisationen där varje nämnd har en egen förvaltning har flera 
kommuner och landsting valt att organisera sig genom att nämnderna har en gemensam 
förvaltning eller att begränsa inte bara antalet förvaltningar utan också antalet nämnder. 
Här följer en beskrivning av några exempel på organisationer i kommuner och regioner:  

För er inom landstingskommunal och kommunal verksamhet finns ett antal olika sätt att 
organisera sig. Vi beskriver och belyser fördelar och nackdelar med de olika 
tillvägagångssätten och vår uppfattning kring dessa. 

En grundläggande förutsättning för en kommunal organisation är fullmäktiges övergripande 
styrning och ledning av nämnderna samt varje nämnds självständighet i förhållande till 
andra nämnder. De förtroendevalda sitter i fullmäktige och nämnder, medan anställda 
arbetar i förvaltningarna. 

Utöver den traditionella organisationen där varje nämnd har en egen förvaltning har flera 
kommuner och landsting valt att organisera sig genom att nämnderna har en gemensam 
förvaltning eller att begränsa inte bara antalet förvaltningar utan också antalet nämnder.  
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Här följer en beskrivning av några exempel  
på organisationer i kommuner och regioner:  

Exempel 1: Traditionell organisation 

I den traditionella organisationen har varje nämnd en 
egen förvaltning. Nämnden är anställningsmyndighet 
till de anställda. Verksamhetsansvaret är odelat. 

 Fördel: Organisationen och ansvaret är tydligt. 
 Nackdel: Risk för ”stuprörstänk” och minskat 

helhetsansvar 

Exempel 2: Mindre nämndorganisation 

Organisation med en styrelse som enda nämnd. På 1990-talet införde många kommuner 
och därefter landsting en organisation som begränsade antal nämnder till styrelsen. 
Styrelsen blev ofta den enda anställningsmyndigheten. För att inte komma i konflikt var det 
också tvunget att ha en nämnd som inte var styrelsen för att fatta beslut och inte hamna i 
jävssituation. Exempelvis bevilja bygglov till sina egna fastigheter. Denna nämnd kallades 
ofta för myndighetsnämnd. 

 Fördel: Ökad helhetssyn och koncentration av 
ekonomi. Tydlig förvaltningsledning med en 
förvaltningschef som bestämde över alla 
anställda – kommunchefen. 

 Nackdel: Risk för maktkoncentration av såväl 
förtroendevalda som anställda. Risk för att de 
förtroendevalda i styrelsen som inte är 
heltidsarvoderade har svårt att sätta sig in i alla 
ärenden. 

Exempel 3: Organisation med ”superförvaltning” 

I flera av de organisationer där kommunen eller landstinget 
har valt att organisera enligt exempel 2 ovan, men där de av 
olika skäl ansett att de vill öka antalet nämnder samtidigt 
som tydligheten med en förvaltningsorganisation behållts. 

 Fördel: De förtroendevalda har precis som i en 
traditionell organisation uppdelat verksamheten i 
olika delar. 

 Nackdel: Risk för att det uppstår frågetecken om hur 
nämnd som inte har förvaltning ska styra sin 
verksamhet, då de varken har anställda eller 
uppdragstagare. Risk för delat verksamhetsansvar 
med en otydlig gränsdragning, eftersom styrelsen 
ska genomföra verksamhet för samtliga nämnder. 
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Förslag till beslut; Yttrande över motion om 
suicidpreventiv handlingsplan 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. Kommunfullmäktige har 
beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
samt barn och familjenämnden med begäran om yttrande senast den 11 oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och 
Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan 
Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021  
Barn- och familjenämndens beslut § 88, 2021  
Vård- och omsorgsnämndens beslut § 107, 2021.  

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i syfte 
att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Motionärerna menar att handlingsplanen 
kan vara kommunövergripande men för att få till ett effektivt arbete bör även varje 
förvaltning upprätta egna planer. 
 
Motionen lyfter en viktig och angelägen fråga. Den psykiska ohälsan är en av vår tids 
allvarligaste folkhälsoproblem. Från både barn och utbildningsnämndens- och vård 
och omsorgsnämndens yttrande kan man utläsa att det under våren 2021 har 
påbörjats ett arbete inom ramen för delregional samverkan, mellan Skånes 
kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en lokal 
överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur regionen 
och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med förebyggande 
suicidarbete som ett prioriterat område. Suicidprevention är en del av ett större 
regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk ohälsa i 
samverkan mellan region och kommun.  
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Då det finns ett pågående utvecklingsarbete kring suicidprevention i förvaltningarna 
är det för tidigt att säga huruvida just en handlingsplan är rätt metod för att motverka 
suicid. Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen bör avslås. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, om 

suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Förvaltningschef Tillväxtchef 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 88    BoF.2021.0857 

Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges beslut § 69, 2021 Remittering av motion från (SD) om 

suicidpreventiv handlingsplan 
 Motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i syfte 
att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Det föreslås även att handlingsplanen ska 
vara kommunövergripande, men för att få till ett effektivt arbete bör varje förvaltning 
ha en verksamhetsnära plan. 

Ett arbete har påbörjats under våren 2021 inom ramen för delregional samverkan, 
mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en 
lokal överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur 
Regionen och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med 
förebyggande suicidarbete, som är ett prioriterat område. Suicidprevention är en del 
av ett större regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk 
ohälsa i samverkan mellan region och kommun. 

Yrkanden 
Amila Pasic (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motion om suicidpreventiv handlingsplan som 
besvarad. 

Kerstin Brink (SD) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 
om suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Amila Pasics (S) yrkande och Kerstin Brinks 
(SD) yrkande och finner att barn- och familjenämnden beslutar i enlighet med Amila 
Pasics (S) yrkande. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-15 

 

Barn- och familjenämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås att anse motionen om suicidpreventiv handlingsplan 
från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik 
Ottesen (SD) som besvarad. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 107    VoO.2021.0161 

Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har genom Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över motion om suicidpreventiv handlingsplan 
 Kommunfullmäktiges protokoll § 69 2021.Remittering av motion från Marlen 

Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

 Motion. Remittering av motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan 

 

Beredning 
I motionen föreslås att kommunen tar fram en suicidpreventiv handlingsplan i syfte 
att förebygga och stärka arbetet mot suicid. Det föreslås även att handlingsplanen ska 
vara kommunövergripande, men för att få till ett effektivt arbete bör varje förvaltning 
ha en verksamhetsnära plan. 
 
Ett arbete har påbörjats under våren 2021 inom ramen för delregional samverkan, 
mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Syftet med samarbetet är att ta fram en 
lokal överenskommelse, utbildningsmaterial och rutiner/handlingsplaner för hur 
Regionen och kommunerna i samverkan ska arbeta preventivt och proaktivt med 
förebyggande suicidarbete, som är ett prioriterat område. Suicidprevention är en del 
av ett större regionalt arbete som via statliga medel ska hantera frågor kring psykisk 
ohälsa i samverkan mellan region och kommun. 
 
Arbetet är redan är påbörjat i förvaltningen och samverkan sker bland annat med 
regionen i det delregionala samarbetet. 
Förvaltningen gör därmed bedömningen att motionen om suicidpreventiv 
handlingsplan bör avslås. 

Yrkanden 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna yrkar på att motionen ska bifallas. 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

 

Vård- och omsorgsnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas yrkande mot ordförandens 
bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
till beslut. 

Omröstning 
Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning godkänns av nämnden. 

Ja för att avslå motionen 
Nej för att bifalla motionen 

Med 9 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar vård- och omsorgsnämnden att motionen 
ska avslås.  

Beslut 
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen om 
suicidpreventiv handlingsplan från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) ska avslås. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 Omröstningslista 
  
  

 

 Mötesdatum 

          Vård- och omsorgsnämnden   2021-09-22 
 

Omröstningslista: § 106 
Ärende: Yttrande över motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis 
Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv handlingsplan,  VoO.2021.0161 
 
Omröstningslista(or) 
§ 106 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Tony Hansson (S), ordförande X   
Lena Hugosdotter Sundberg (M), vice ordförande X   
Krister Carlberg (C), 2:e vice ordförande X   
Kari Kajén (SD), ledamot  X  
Agneta Nilsson (S), ledamot X   
Gabriel Barjosef (S), ledamot X   
Eva Rebbling (V), ledamot X   
Bo-Göran Hansen (M), ledamot X   
Jeanette Flankeus (SD), ledamot  X  
Anette Palm (S), ledamot X   
Pontus Löfdahl (KD), ersättare X   
Resultat 9 2 0 
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Kommunfullmäktige  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 69    KS.2021.0240 

Remittering av motion från Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), 
Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen (SD) om suicidpreventiv 
handlingsplan  

Ärendebeskrivning  
Marlen Ottesen (SD), Ted Bondesson (SD), Dennis Larsen (SD) och Fredrik Ottesen 
(SD) har inkommit med en motion som rör suicidpreventiv handlingsplan. 

I motionen föreslås att 

- Eslövs kommun tar fram en suicidpreventiv handlingsplan. 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt barn- 
och familjenämnden med begäran om yttrande senast den 11 oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn- och familjenämnden 
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Motion om suicidpreventiv handlingsplan 
Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som drabbar en allt större grupp, både de som lider av psykisk 
ohälsa men även deras anhöriga. Tyvärr leder den psykiska ohälsan ibland till att personer väljer att ta sitt 
liv, något som hade kunnat förebyggas. 

2008 antog Sveriges riksdag en nollvision för suicid, men fortfarande står statistiken tyvärr mer eller 
mindre stilla. Förra året tog nästan 160 personer i Skåne sitt liv, men forskningen pekar på att det finns 
mycket vi kan göra för att förebygga suiciden. Detta blir också speciellt viktigt i ljuset av den pandemi vi 
just nu står i. Flertalet exempel dokumenterade i forskningen pekar på att suicid tillfälligt minskas under 
perioder då ett samhälle befinner sig i kris. Dessa minskningar tenderar dock att överkompenseras när 
krisen är över. Detta leder till att det finns en stor risk för en ökning av antalet suicid efter att 
coronapandemin är över. 

En suicidpreventiv handlingsplan är ett sätt att stärka arbetet mot suicid. Nyligen publicerades en 
kartläggning som visar på att väldigt få kommuner har en handlingsplan mot suicid, även Eslöv är en av de 
kommuner som saknar en. En kommunal handlingsplan kan vara kommunövergripande, men för ett 
effektivt arbete bör varje förvaltning även upprätta egna planer för att ha ett verksamhetsnära tänk. 

En stor del av våra verksamheter kan sannolikt bidra till att förebygga suicid, även om det inte är det 
primära målet. Många av de som tar sitt liv har haft kontakt med socialtjänsten, vilket ger en kommun en 
unik möjlighet att rädda liv, bara vi har de rätta verktygen. Den fysiska planeringen spelar också en stor 
roll, och det finns mycket kunskapsmaterial kring att arbeta suicidpreventivt med dessa delar. 

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta 

- Att Eslövs kommun tar fram en suicidpreventiv handlingsplan

För Sverigedemokraterna Eslöv 

Marlen Ottesen (SD) 

Ted Bondesson (SD) 

Dennis Larsen (SD) 

Fredrik Ottesen (SD) 
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Förslag till beslut; Yttrande över motion om att 
Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av 
verksamheter 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att kommunen ska 
upphöra med att HBTQ-certifiera verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat att 
remittera motionen till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 
11oktober 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) om att Eslövs kommun 
upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter 
Kommunfullmäktiges beslut § 68  

Beredning 
I motionen av Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) föreslås att Eslövs 
kommun ska upphöra med att HBTQ-certifiera verksamheter. Motionärerna menar 
att certifieringen är dyr, kontraproduktiv och saknar utomstående kontroll.  

 
De som utför certifieringen är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL). På RFSLs 
hemsida går det att läsa följande: ”Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för 
alla, tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. En hbtqi-certifiering är ett sätt att 
förändra det genom att öka er kunskap, förbättra er arbetsmiljö och samtidigt säkra 
ett bättre bemötande av era målgrupper. Det handlar om mänskliga rättigheter i 
vardagen” 1. En certifiering innebär att verksamheten deltar i en utbildning med både 
föreläsningsmoment och interaktiva workshops samt att verksamheten tar fram och 

 
 
1 RFSL. https://www.rfslutbildning.se/s/hbtqi-certifiering, 2021-10-06 
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arbetar efter en handlingsplan för ökad inkludering av medarbetare och brukare 
utifrån ett hbtqi-perspektiv.  
 
I dagsläget är det Barn och Utbildning (BoU) samt Vård och Omsorg (VoO) som har 
hbtqi-certifierat verksamheter. Barn och Utbildning har låtit familjeenheten och 
ledningsgruppen genomgå en hbtqi-certifiering och de ska inom kort omcertifieras. I 
samband med det kommer även barn och elevstöd att bli certifierade. VoO har bland 
annat certifierat myndighetsenheten, några LSS boenden, barn och 
ungdomsverksamhet LSS och Mötesplats Karidal. Även VoO har planer på att låta 
fler verksamheter certifieras.  

 
Förvaltningarna initierade sina certifieringsprocesser förra mandatperioden utifrån 
det dåvarande politiska handlingsprogrammet där det fanns ett uppdrag att ”Eslövs 
kommun ska arbeta aktivt med demokrati-, jämställdhet-, HBTQ- (homosexuella, 
bisexuella, trans- och queerpersoner) och likabehandlingsfrågor.” BoU och VoO 
delar motionärernas uppfattning att certifieringen är dyr men att man annars har 
positiva erfarenheter från certifieringsprocessen.  Enligt BoU fokuserar 
utbildningarna framförallt på bemötandefrågor där även frågor om till exempel 
etnicitet ingår. BoU och VoO menar att certifieringen haft en positiv effekt på 
förvaltningarnas arbete med att bli mer inkluderande och välkomnande, både för 
medarbetare och brukare. BoU och VoO har valt att fortsätta med certifieringen dels 
för att förvaltningarna haft positiva erfarenhet av tidigare certifieringsprocesser men 
även för att det uppfattas vara i linje med det nuvarande politiska 
handlingsprogrammet och inriktningsmålet: ”Värdeorden engagemang, nyskapande 
och allas lika värde ska genomsyra verksamheten”. 

 
Kommunledningskontoret anser att förvaltningarnas arbete med att hbtqi-certifiera 
sina verksamheter är i linje med det nuvarande politiska handlingsprogrammet och 
att motionen därmed bör avslås.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen, om att Eslövs 

kommun ska upphöra med HBTQ-certifiering av verksamheter. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
Eva Hallberg Katarina Borgstrand 
Förvaltningschef Tillväxtchef 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 68    KS.2021.0239 

Remittering av motion från Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen 
(SD) om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av 
verksamheter  

Ärendebeskrivning  
Ted Bondesson (SD) och Dennis Larsen (SD) har inkommit med en motion om 
upphörande med HBTQ-certifiering av verksamheter 

I motionen föreslås att 

- Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter. 

Beslut 
- Motionen remitteras till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast den 11 
oktober 2021. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Motion om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter 

 

HBTQ-certifiering är ett relativt nytt utbildnings-koncept som kommunen använder sig av. 

Det finns många problem kopplade till denna typ av certifieringar där fristående organisationer 
skapar egna system. Till att börja med utgår konceptet med HBTQ-certifiering från att HBTQ- 
personer är så olika andra personer att det krävs en särskild RFSL-utbildning för att möta dem i våra 
verksamheter. Detta är ett antagande som vi anser är felaktigt och som riskerar att göra så att icke 
heterosexuella individer känner sig exkluderade från majoritetssamhället. 

Utbildningarna likt denna kritiseras ofta för bristande politisk neutralitet och dessutom inhandlas 
certifieringar av organisationer där risken finns att man endast utvärderar sina egna utbildningar, 
alltså att det inte finns utomstående kontroll. 

Vi anser inte att det föreligger ett behov av denna typ av certifiering och dessutom kostar de mycket. 
Vi anser att kommuninnevånarnas skattepengar ska gå till kärnverksamheten och inte till HBTQ- 
certifieringar. 

De förutsatt goda intentionerna som ligger bakom HBTQ-utbildningar, blir i slutändan bara en dyrbar 
symbolhandling som dessutom kan ha problematiska och direkt kontraproduktiva effekter. 

Med hänvisning till ovan föreslås kommunfullmäktige besluta 

- Att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter. 

För Sverigedemokraterna Eslöv 

Ted Bondesson 

Dennis Larsen 
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