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 Kallelse 
 
 
 

 

1. Val av protokolljusterare  09:00 
   
 

 

2. Medgivande av förlängning av tiden för 
markanvisningsavtal avseende byggrätter på 
Föreningstorget (KS.2017.0350) 

Annika Lagerqvist 
09:05 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Medgivande av förlängning av tiden för 

markanvisningsavtal avseende byggrätter på Föreningstorget 
 Förfrågan om förlängning av markanvisningsavtal avseende byggrätter 

på Föreningstorget i Eslöv 
 Markanvisningsavtal för byggrätter på Föreningstorget i Eslöv, del av 

fastigheten Eslöv 53:4 
 

3. Granskning för detaljplan för del av fastigheten 
Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs 
kommun (KS.2019.0562) 

Sofia Svensson 09:10 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 

53:4, förskolan Skogsgläntan 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan 

Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Samrådsredogörelse, utan personuppgifter 
 Bilaga 1. Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2. Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3. Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4. Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021 
 Bilaga 5. Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning, 2008-08-22 

 

4. Planbesked och planuppdrag för detaljplan för 
fastigheten Avbitaren 1 i Eslöv, Eslövs kommun 
(KS.2021.0265) 

Matilda Suneson (inget 
föredrag) 09:20 
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Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Positivt planbesked och planuppdrag för Detaljplan 

Avbitaren 1 i Eslöv, Eslövs kommun 
 Ansökan om planbesked för Avbitaren 1 
 Projektplan för Detaljplan Avbitaren 1 
 Orienteringskarta för Detaljplan Avbitaren 1 

 

5. Granskning för detaljplan för fastigheterna 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i 
Gårdstånga, Eslövs kommun (KS.2019.0197) 

Matilda Suneson 09:25 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för Detaljplan Gårdstånga 15:25, 15:26, 

15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Plankarta Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Samrådsredogörelse Gårdstånga 15:25 mfl, i Gårdstånga 
 Rapport översiktlig markmiljöundersökning Gårdstånga 15:25 med flera 
 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning inom fastigheterna 

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 
 Borttagen på grund av personuppgifter. 

 

6. Rivning av byggnader på fastigheterna Fasanen 10 
och Eslöv 51:4, Eslövs kommun (KS.2021.0292) 

Filip Preston (inget 
föredrag) 09:30 

   
Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Riva byggnader på fastigheterna Fasanen 10 och 

Eslöv 51:4 
 Kart- och bildamaterial över byggnad på Fasanen 10, Ystadsvägen 6A 
 Kart- och bildmaterial över byggnad på Eslöv 51:4, Dalagatan 6 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 Byggnadsantikvarisk utredning och rådgivning - Kulturmiljörapport 

2020 
 

7. Redovisning av flyttstudie 2020 (KS.2021.0311) My Eriksson 09:35 
   

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Flyttstudie 2020 
 Presentation av flyttstudie 

 

8. Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Lars Persson 09:45 
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Eslövs kommun (KS.2021.0313) 
   

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs 

kommun 
 Företagsklimatet i Eslövs kommun 2021 

 

9. Förslag till vårbudget 2022 (KS.2021.0001) Tomas Nilsson 09:55 
   

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vårbudget 2022 
 Förslag till Vårbudget- förutsättningar 
 Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag maj 2022 
 Miljö och Samhällsbyggnad Investeringsbudget 2022 samt plan 2023-

2026 
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 KS.2017.0350  
 
 
 
2021-06-01 
Annika Lagerqvist Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362284  
Annika.Lagerqvist@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 
 

Medgivande av förlängning av tiden för 
markanvisningsavtal avseende byggrätter på 
Föreningstorget 

Ärendebeskrivning 
Inom Föreningstorget pågår ett exploateringsprojekt med syfte att utveckla området 
med bostäder i enlighet med gällande detaljplan. GBJ Bostadsutveckling AB har 
utsetts till vinnare i utlyst markanvisningstävling för området, genom beslut i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019. Mellan Eslövs kommun och 
GBJ Bostadsutveckling AB har ett markanvisningsavtal tecknats. 
Markanvisningsavtalet godkändes genom beslut av kommunfullmäktige den 15 juni 
2020. Under markanvisningstiden har GBJ Bostadsutveckling AB ensamrätt att 
förhandla med kommunen om överlåtelse av marken på Föreningstorget. Bolaget har 
framfört att de vill göra vissa ändringar i förhållande till det vinnande bidraget. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 april 2021 § 44 avslagit föreslagna 
ändringar och gett Kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla med GBJ 
Bostadsutveckling AB kring mindre ändringar. 
 
Markanvisningsavtal som tecknats avseende byggrätterna på Föreningstorget mellan 
Eslövs kommun och GBJ Bostadsutveckling AB löper ut den 26 juni 2021. GBJ 
Bostadsutveckling AB önskar en förlängning av avtalet. 

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal för byggrätter på Föreningstorget i Eslöv, del av fastigheten 
Eslöv 53:4 
Förfrågan om förlängning av markanvisningsavtal avseende byggrätter på 
Föreningstorget i Eslöv 

Beredning 
Enligt §2 i markanvisningsavtalet för byggrätter på Föreningstorget kan 
markanvisningstiden förlängas om kommunstyrelsens arbetsutskott finner att rimliga 
skäl till förlängning föreligger. Sedan beslutet om att avslå föreslagna ändringar av 

6 ( 513 )



 KS.2017.0350 

 2 (2) 

vinnande bidrag har diskussioner förts mellan GBJ Bostadsutveckling AB och 
Kommunledningskontoret. Diskussionerna går framåt men är inte slutförda. GBJ 
Bostadsutveckling AB arbetar med att ta fram ett reviderat förslag utifrån 
diskussionerna med Kommunledningskontoret, men då gestaltning och illustrationer 
inte är klara förslås att markanvisningstiden förlängs och ändringarna tas upp för 
beslut i september. Kommunledningskontoret bedömer att det finns rimliga skäl att 
förlänga markanvisningstiden.  

Förslag till beslut 
- Förlängning av markanvisningsavtal för byggrätter på Föreningstorget, del av 

fastigheten Eslöv 53:4, till och med den 31 oktober 2021 medges. 

Beslutet skickas till 
GBJ Bostadsutveckling AB 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör Tf chef tillväxtavdelningen 
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Nilsson, Helena

Ämne: VB: Kan du diarieföra detta mail på KS.2017.0350?

Från: Mattias Strömberg <mattias.stromberg@gbjbygg.se>  

Skickat: den 3 juni 2021 08:15 

Till: Lagerqvist, Annika <Annika.Lagerqvist@eslov.se> 

Kopia: Vallberg, Mikael <Mikael.Vallberg@eslov.se>; Per Sandberg <per.sandberg@gbjbygg.se> 

Ämne: Förlängning av markanvisningsavtal Föreningstorget 

 

Hej Annika. 

 

Det markanvisningsavtal som är tecknat mellan kommunen och GBJ Bostadsutveckling gällande Föreningstorget 

löper ut i slutet på denna månaden. 

 

I syfte att slutföra den pågående dialogen mellan parterna om projektets utformning så önskar vi erhålla en 

förlängning av markanvisningsavtalet med en tid som medger att ärendet hinner behandlas i KSAU samt att 

bygglovsprocessen fram till laga kraftvunnet bygglov skall inrymmas i densamma. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

2

Mattias Strömberg 

 

_______________________ 

 

 

Mattias Strömberg 
vd 

 
GBJ Bostadsutveckling AB 
Thelestads Herrgård 

Gamla Teleborgsvägen 2 

352 55 Växjö 

Mob: 070-891 85 80 

E-post: mattias.stromberg@gbjbygg.se 

www.gbjbygg.se 

Alla personuppgifter som behandlas av GBJ Bygg behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.  

Eftersom du delger oss personuppgifter i samband med att du korresponderar med oss per mail 

rekommenderas att du läser igenom integritetspolicyn noggrant, så att du är informerad om de 

åtgärder GBJ Bygg vidtar för att värna om din integritet.  
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utformning och gestaltning som lunnmunen. genom beslut  i

kommunstvrelsens arbetsutskott som vinner laga kraft. godkänt.

Kommande köpekontrakt av ser att säkerställa genomförande av byggnation

i  enlighet med vinnande bidrag genom vite eller aterköp.

En förutsättning för köpeavtalets ingaende tnellan parterna är att pägaende

arrendetvist enligt  §  16 har avslutats genom beslut som vunnit laga kraft och

att avllvttning skett.

Priset för markmnradet är 33 425 000 (tj ugotremiljonerfvralntndratj ugo-

femtusen) kr. Priset kommer att räknas upp med index (lx'Pl med basar

I980) fran inlämningsdatum av täv lingsbidrag till tecknande av

köpekontrakt.

§6  ’arkering

Kommunens parkeringsnorm gäller och parkering ska lösas inom omradet

genom underim'diskt garage i enlighet med inlämnat tävlingsbidrag. bilaga

Lut

§  7  Undersölmingar

Bolaget har rätt att under markanvisningstiden utföra erforderliga

undersökningar och utredningar av omradet för att kunna genom föra

exploateringen. Bolaget bekostar alla eventuella utredningar och

undersökningar kopplade till h_vggnationen pa omradet. Beställning och

utlörande av eventuella utredningar ska ske i samrad med kommunen.

§  8  Dagvatten

Kommunen arbetar tillsammans med VA SYD for att ta fram en dagv alten-

och översvämningsplan. Bolaget ansv arar för att lösa dagvattenhanteringen

 inom omradet enligt de krav som ställs av VA SYD e ler kommunen.

§  [) Avfallshantering

Bolaget ansvarar vid projektering och anläggning inom omradet för att

kommunens gällande avfallsföreskrifter följs.

§  10 Byggnation

Bolaget ansvarar för och bekostar samtliga h_vgg- och anläggningsatgärder

inom området. Bolaget star för samtliga grundläggningsatgärder.

masshantering och eventuell sanering. Bolaget ansvarar för och bekostar

projektering och genomförande av aterställande- och anslutningsarheten

3(8)
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som behöver göras pa intilliggande fastigheter som en följd av bolagets

bygg- och anläggningsarbeten. För åtgärder utanlör omradet ska

projektering och återställande  utföras  i samrad med kommunen. Området

ska bebyggas i enlighet med detaljplanen och inlämnat tävlingsbidrag.

bilaga 3. Bolaget bekostar planavgifter. byggltn'savgifter och övriga

kostnader som föranleds av exploateringen.

Byggtrafik till området ska ske sa att störningar begränsas i möjligaste mån.

Bolaget ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner vid

behov av tra likavstängningar och andra atgärder som paverkar nyttjande av

allmän plats.

Etablering för byggnation ska ske inom omradet. Om etablering på offentlig

plats blir aktuell ska polistillstand sökas.

§ 1] Utbyggnad av allmän plats

Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av anläggningar som i

detaljplanen utgörs av allmän platsmark. Utby ggnad och färdigställandet av

anläggningarna pa'börjas sedan bolagets ataganden enligt detta avtal

fullbordats.

§ 12 Anläggnings- och anslutningsavgifter

Bolaget star for anläggnings- och anslutningsavgifter för vatten. spillvatten

och dagvatten. el. fjärrvärme. fiber. telefoni med mera.

§ 13  Ledningsflytt

Inom området finns flera olika ledningar som maste ll_vttas till allmän

platsmark. Bolaget ansvarar för och bekostar sadan ledningsomläggning

som är nödvändig till följd av exploateringen. Bolaget ska i samråd med

ledningsägare och kommunen svara för och bekosta projektering och

samordning av ledningsdragning och de ledningsflyttar som krävs för

exploateringens genomförande. Bolaget svarar även för upphandling och

b) ggledning. Nedan framgar nödvändiga ledningsomläggningar som vid

detta avtals ingående är kända. bolaget ansvarar dock för och bekostar Il) tl

eller rivning av andra eventuellt förekommande ledningar nödvändiga för

cxploateringens genomförande.

VA SYDs avloppsledningar (kombiledning. spillvatten och dagvatten) i

nord-sydlig riktning i östra delen av området inklusive tillbehör till dessa

ledningar sasom nedstigningsln'unnar ska flyttas ut i allmän platsmark till av

kommunen anv isad plats. Se bilaga -la och 9.

W
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Dagvattcnlcdning i nord—sydlig riktning i  västra delen av området ska llyttas

ut i allmän platsmark till av kommunen anvisad plats. Dagvattenbrunnar och

tillhörande ledningar inom kvartersmarken ska rivas och ledningartm

proppas. Se bilagor «In. —lb och 9.

Kraftringens elledning och elskap till gatuköket i norra delen av omradet ska

tas bort. Kraftringens elledningar i nordvästra hörnet av omradet ska llyttas

ut i allmän platsmark till av kommunen anvisad plats. Se bilaga Sa. 5b och

9

Kraftringens fjärrvärmeledningar i nordvästra delen av omradet ska tlyttas

ut i allmän platsmark till av kommunen anvisad plats. Se bilaga 5b.  6  och 9.

Övriga ledningar inom kvartersmarken som påverkas är Eslövs kommuns

belysning och elledning till densamma. Skanovas ledning samt

dräneringsledningar. Se bilagor —lc samt 7—9. Bolaget svarar för rivning av

belysningsmast.

§  [4 Marksten

Granitsten inom omradet tillfaller Eslövs kommun. Markstenen ska sorteras

efter färg och lämnas pa ett av Eslövs kommun anvisat omradc.

§  IS Th urc Thörns skulptur

Kommunen ansvarar för och bekostar [lytt av Thure Thörns skulptur fran

omradet.

§  16 Pagaentlc arrentletvist

Del av området har tidigare upplatits genom ett arrendeavtal till ett gatukök.

Ett av tal om förtida uppht'årande av arrendclörhallandet och om avflyttning

fran arrendeonnadet per den 3l augusti 3019 har tecknats med arrendatorn.

En pagaende rättstvist har medfört att avflyttning ännu ej skett.

()in avllyttning inte har skett vid tiden för markanvisningstidens utgang och

detta får till följd att tecknande av köpeavtal inte kan ske far parterna träffa

en skriftlig överenskommelse om att törlänga markanvisningstiden och detta

markanvisningsavtal pa i övrigt oförändrat'le villkor till den tidpunkt

avflyttning sker. Till undvikande av tvivel ska bolaget vid en sådan skriftlig

överenskommelse inte erlägga någon ny markanvisningsavgitt enligt 3 §.

('”/lt

\\
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§  17 Fastighetsbildning

Kommunen ansöker om och bekostar ansökan om avstyckning av omrädet. ]

samband med förrättning ansöks om omprövning av Iedningsrätt 1285-

1467.].  avseende starkström, inom området. Ansökan om avstyckning och

omprövning av ledningsrätt har inlämnats av kommunen till lantmäteriet

den 20 januari 2020.

Bolaget ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar för eventuell

ytterligare indelning av området eller andra åtgärder.

§  18 Gatukostnader

l—lar bolaget fullgjort sina förpliktelser enligt detta och kommande avtal ska

bolaget och eventuell blivande ägare till området anses ha erlagt för området

belöpande gatukostnader enligt ovan gällande detaljplan.

§  19 Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande från

kommunfullmäktige genom beslut som vinner laga kraft.

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan rätt till någon form

av ersättning för någon av parterna om avtal om marköverlåtelse inte

tecknas mellan kommunen och bolaget innan markanvisningsavtalet upphör

att gälla. Markanvisningsavgiften återbetalas inte.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att med en förlängning av

markanvisningstiden förlänga markanvisningsavtalet på i övrigt oförändrade

villkor om rimliga skäl för detta föreligger enligt  §  2.

§ 20 Ätertagantle av markanvisningen

Kommunen har rätt att återta markanvisningen och häva detta avtal om

bolaget inte avser eller förmår att genomföra projektet på det sätt som avses

med detta avtal eller om det saknas förutsättningar för att genomföra den

tänkta exploateringen. Ett återtagande av markanvisning och hävning av

avtalet enligt ovan innebär att det till alla delar är förfallet utan rätt till

ersättning för någondera parten. Om bolaget och kommunen inte kommer

överens om formerna och villkoren för överlåtelse av området äger

kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning för

bolaget.

6(8)
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§  21 Överlätelse

Detta avtal lär inte utan  kommunens skriftliga medgivande  överlåtas  till

annan än helägt bolag inom samma koncern som bolaget. Inför eventuell

överlatelse av avtalet  — oavsett om överlatelse avses ske till helägt

koneernbolag eller om överlatelse önskas ske till  annan  part  — åligger det

bolaget att  i  god tid skriftligt meddela kommunen.

Bolaget lörbinder sig att vid överlatelse av äganderätten till området. eller

del därav. tillse att av ägare åtar sig lörpliktelser enligt detta avtal gentemot

bolaget. Om en överlåtelse sker av omradet. eller del därav. till annan än

helägt bolag inom samma koncern svarar bolaget fortsatt. gentemot

kommunen. för erläggande av viten  i  efterföljande köpeavtal enligt _"Q' 5.

§  22 Ändringar och tillägg

Detta avtal med bilagor 1-9 utgör parternas fullständiga reglering av alla

frågor som avtalet berör. Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara

skril'lliga och undertecknade av båda parter lör att vara gällande.

§ 23 Tvist

Tvist hänförlig till detta avtal ska prövas och avgöras av allmän domstol

med Lunds tingsrätt som första instans.

§  24 Model'bolagsborgen

lföt' GBJ Bostadsutv eckling ABs rätta fullgörande av detta avtal gar

underteekmtde.  (]BJ  ng AB (org.nr. 556638-41  IO).  härmed i borgen som

för egen skuld gentemot :slövs kommun.
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'Iill avtalet hörande handlingar:

Bilaga I Tiivlingsprögram Markanvisningstävling Iföreningstörget 20l9-(Jl-

15

Bilaga 3 Karta över omradet

Bilaga  3  GBJ Bostadsutveekling ABS inlämnade [av lingsbitlrag i steg 3

Bilaga -la Karta över VA SYDS ledningar

Bilaga 4h Karta över dagvattenbrummr

Bilaga 4c Ledningskarta VA fran I070

Bilaga Sa Karta öv er Kraftringens elledningar

Bilaga 5h Karla över Kt'altringens ledningar

Bilaga () Karta över Kral'tringens ljiirrva'rmeledningar

Bilaga 7 Karta över Iislövs kommuns belvsningsledningar

Bilaga  8  Karla över Skanovas ledningar

Bilaga 9 Sammanställning över ledningar som paverkas av exploateringen

Detta avtal är upprättat i tva likalydande exemplar varav parterna tagit ett

vardera.

Eslöv den 26/5 Ugo ()rt: VÄ, '5 Datum: 2020-05-14!

[för lislöv &; kommun För bolaget

AZWÅÄ ”A artiga?
'xlfÅ'kD—(UC In “‘CLX‘C"""“'"~ ***—'x lVl/eHA  5  'SAlYåt/Mbérj

! L40 \J\-’K Mu. \.\ Q,?X- :3" E\Q ( fkrig ("-. 'ÖQKG

ENDVÄ (l/CCÅLLl/u) '_'

k/(C) wtwwt,_ (lt/RQLÅLN
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Inbjudan till

ma rka nvisningstävling

Eslövs kommun inbjuder till mark-

anvisningstävling för byggrätter på

Föreningstorget, del av Eslöv 53:4. Täv-

lingsområdet utgör ett nytt kvarter

för bostäder och centrumverksamhet

i centrala Eslöv. En ny detaljplan för

området vann laga kraft 2017—06-01.

Planen innebär att Föreningstorget

utvecklas till ett nytt kvarter med bo-

städer och centrumverksamhet samt

ett torg som avslutar Kanalgatans stråk

från Stadsparken.

Eslövs kommun söker nu exploatörer

som vill förverkliga kommunens planer

med bland annat fler bostäder i attrak-

tiva miljöer.

Eslövs kommun har för avsikt att träf-

fa markanvisningsavtai med den eller

de intressenter som vinner markanvis-

ningstävlingen.

I I, _.I - .  I
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' .. . .'. . . . .' . . ...

. . . " . ' . .

Tävlingens upplägg

Tävlingen är uppdelad i två steg. Steg 1  är

en öppen intresseanmälan. Syftet är att få in

intressanta och starka koncept där en eller flera

intressenter samarbetar kring en helhetslös—

ning. Konceptet kan lämnas in för hela tävlings

området eller del av området. lntressenterna

lämnar in en konceptbeskrivning och ett anbud

där priset för byggrätten ska anges. Esli'ivs

kommun kommer att välja ut tre till fem intres—

senter som uppfyller kommunens krav och som

presenterar de bästa koncepten.

! steg 2  kommer de intressenter som gått vidare

från steg 1  att få utveckla sina koncept och

lämna in sina färdiga tävlingsbidrag. Eslövs

kommun kommer att utse en vinnare bland de

inkomna bidragen och ett markanvisningsavtal

kommer att upprättas mellan vinnaren och

Eslövs kommun.

. . . ' .. ' . .

.. ' . . ' '. .. . .

. . . ' . .' ..' ..
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/.

En stad  i  förändring

4.1.

ix

)

Eslövs kommun är inne  i  ett intressant

utvecklingsskede. Bostadsbyggandet är

högt, och hela centrum, med Stora torg

i spetsen, ska utvecklas.

löstra Eslöv,  i  direkt anslutning till järnf

vägsstationen. kommer under sommaf

ren 2019 en toppmodern gymnasieskoe

Ia att stå klar.

Eslövs kommun söker nu exploatörer

som vill förverkliga kommunens planer

med bland annat fler bostäder i att—

raktiva miljöer, där Föreningstorget blir

nästa utvecklingsprojekt.

 

". .l_
;

i

   

Stem img, i'ilustnm'mi (Ill Srdrri'ri nrki'lrkinr (”3’ landskap Å  H.

tltt attraktivt boende och en god närmiljö är

något som kännetecknar Eslöv som bostadsort.

Folkmängden i Eslövs kommun har ökat varje

år under 2000-talet och bostadsbyggandet är

rekordhögt. Förrättning sker centralt, men också

ide mindre orterna.

Översiktsplan Eslöv 2035

Med översiktsplanen Eslöv  2035, som antogs i

maj 12018, gjorde Eslövs kommun ett avstamp

mot visionen Eslöv —Skånes bästa kommun att bo

och yer/((1 i 2025.

Eslövs kommun har tre övergripande målbilder

— regional stjärna, hållbara lägen och lätt att

leva livet. Kommunens tre målbilder grundar

sig på de styrkor, utn'ianingar och den orm-'ärld

CMT

'.;

3:l .

i

20 ( 513 )



som Eslövs kommun har och står inför. Staden.

byarna och landsbygden ska tillgodose behov

för dem som lever idag utan att äventyra beho

ven för framtidens invånare.

Centrumutvecklingsplan

2010  antogs en centrumutveeklingsplan. Planen

är en gemensam plattform för centrums olika

aktörer; Eslövs kommun, fastighetsägare, hand-

lare och övrigt näringsliv.

Eslövs stadskärna har en attraktiv och unik ka—

raktär med gott om värden och förutsättningar

att bygga vidare på för att utveckla platsen

ytterligare.

En utgångspunkt för arbetet är att ett väl funge—

rande centrum karakteriseras av fyra grundläg—

gande drag; människor känner sig attraherade

till platsen, de vill stanna länge, de vill spene

dera och investera på platsen och talar också

gärna väl om platsen. Dessa fyra karaktärsdrag

utgör ett centralt fundament för den riktning

för Eslövs centrum och de förslag på åtgärder

som föreslås i planen.

Ombyggnad av Stora torg

I anslutning till att centrumutvecklingsplanen

antogs utlystes en projekttävling för omgestale

ning av Stora torg. Arkitektfirman Sydväst

arkitektur  &  landskap AB vann tävlingen med

sitt förslag "] fare Eslöv".

Ombyggnaden av Stora torg är en del av en

långsiktig och medveten utveckling av Eslövs

centrum. ngstart är planerad till september
1

2010.

 

Storm torg — Det vinnande förslaget ”I love Eslöv  ”  av Sydväst

arkitektur €39 fam/skap AB.

Ny gymnasieskola

Mitt i centrum och två minuter från tågstaf

tionen häller Eslövs nya gymnasium på att ta

form. Skolan är en del av Eslövs kommuns

satsning på utbildning och lärande. Moderna

klassrum med ny teknik, en härligt ljus och luf—

tig atmosfär och gott om plats för både elever

och lärare ska ge bästa förutsättningar för en

god studiemiljö.

,..4..._.

a.

[Ei-[ärr a_n? gymnasterna .rkajrrinijn FHITFIDH'HÖTSÅ'HP fir/i samarbeta

mm' det omgivande samhället. [limb-align: immikazr Arkitekter.

Föreningstorget

Föreningstorget ligger i Eslövs centrum med
1.

cirka fem minuters promenad från Stora torg.

I anslutning till torget byggs idag det gamla

polishuset om och 105) nya lägenheter kommer

under  2010  att stå klara. I nästa etapp planeras

för ytterligare 200 bostäder.

Tanken med markamtisningst'är-"lingen för

Föreningstorget är att omvandla torget från

en öppen parkeringsyta till en centrumnära

stadsdel med bostäder och centrumhandel. Här

ska också finnas ett mindre torg som avslutar

Kanal gatans stråk från Stadsparken.

Detaljplanen omfattar byggrätter för bostäder

och centrumhandel i upp till sex våningar. Pia

nen medger även parkering i underjordiskt och

över—byggt garage.

Ombyggnaden av torget, som kommunen är

huvudman för. är planerad att genomföras efter

att infartersmarken har färdigställts.

Gill tja
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Tävlingsområdet utgörs av kvarters- J _  :  =_-

marken inom antagen detaljplan för

Föreningstorget, del av Eslöv 53:4, ,

Eslövs kommun. Området omfattar en

markareal om cirka 5 260 kvadratmeter

och möjliggörlo 000—15 000 kvadrat—

meter BTA beroende på utformning av

bebyggelsen.

Tävlingsområdet är centralt beläget i

 

Eslöv med gångavstånd till tågstation

och med närhet till ett stort utbud av

både service och handel.

(”
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Föreningstorget idag

Föreningstorget ligger i Eslövs centrum med

fem minuters promenad till Stora 'l'org och åtta

minuters promenad till Eslövsjärm'agsstation.

Föreningstorget omges av den trafikerade

infartsleden Smålandsvägen i väster och lug—

nare smågator i non, öster och söder. På tre

sidor  kantas  torget av flerfamiljshus och på den

fjärde norra sidan ligger det gamla polishuset

som nyligen har omvandlats till bostäder. På

södra och västra sidorna ligger fyran-'åningslnts

(byggår 1957 respektive 1960). På torgets östra

sida finns flerfamiljshus i två till tre våningar

(bvggår  1988).

i princip hela torgvtan upptas idag av inarkpar—

kering. På. den västra sidan finns 72 platser och

på den stenlagda östra sidan finns 20 platser,

som iordningställdes 2012. På denna sida finns

;

år

också en skulptur av 'l'hure ,l'hörn (invigd 1972).

Ingen växtlighet finns idag på eller runt torget.

Mitt i parkeringen på torgets västra sida ligger

före detta Anderssons grill. ett gatukök (på

mark som ar upplåten genom avtal). Gatuköket

har funnits på Föreningstorget i drygt 20 år och

fick permanent bygglov 2011. Ett avtal är teck-

nat mcd arrendatorn som innebär att gatuköket

ska flyttas.

En helg på hösten och en på våren hålls

Mikaeli marknad respektive Eslövs Vårmark-

nad på. torget och de omkringliggande gatorna.

Da ger parkeringsplalserna plats för folkfest.

Nordväst om torget ligger aktivitetslntset

Karidal, en mötesplats för kommunens invåna

re. Här finns seniorboende samt ett välbesökt

kafé och dagliga aktiviteter.

"x.

(fl/( .
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Byggrätter och förutsättningar

Detaljplanen för området vann laga kraft 2017—

06-01  och genomförandetiden är fem år från

detta datum. Nedan sammanfattas några av

för—utsättningarna för tävlingsomrädet, För mer

information hänvisas till detaljplanen med till—

hörande plan— och genom förandebeskrivning

samt följande bilagor:

' Översiktlig projekterings PM, Sweco, 201+

(Milf)

-  Översiktlig markteknisk undersöknings-

rapport. geoteknik  (MU-R, CEO), Sweco.

2014-06—10

' Trafikbullerutredning för väg— och spårtra— l'öt'ear'agrlwgrt. arrödrrat. Illrrrtmfian: Rrberka [fagra]!

lik, Sweco, 2014-06-10, samt komplement

    

  

därtill

Detaljplanen omfattar Föreningstorget och de :!:.— f -

l

angränsande gatorna. Detaljplanen omfattar .  "

byggrätter för bostäder och eentrumverk- FORENVtNGSTGRGET

samhet i upp till sex våningar. Det nya torget ii  I  '

sträcker sig mellan Västerlånggatan och kvartef

ret Renen och kommer att göras om för att ge

rum för högre rumsliga och gröna kvaliteter.

   

,?

Ombyggnad av torget är planerad att genom-

föras efter att byggnation av kvartersmarken    

tå. ,
"m=-. i

 

  
har färdigställts.

    
An tränsande Tator är ill =" "da och )lanenin 5 ,bb l

   
 

‘ va.-:.

£5. 'MNMGAMÄ

föreslar en omgestaltnlng av dessa for att bldra '

till minskad biltrafik och lägre bullernivåer och

en mer gång-, cykel- och barnvänlig stad. Konr

munen är huvudman för allmänna platser.

Planen medger en byggrätt på 10 000—- 1.5 000

kvadratmeter ETA beroende på utformning av

bebyggelsen. Planen medger även parkeringi

underjordiskt och överbyggt garage. Vånings

höjden i bottenplan ska vara 3,6 meter i minst

en femtedel av fasadlängden för att motsvara

de krav som ställs på lokaler för publik verk-

samhet. Del är möjligt att bygga upp till sex ['

våningar i kvarterets norra del och fyra vå— '

ningar med indragen femte våning i resten av

Gräm platser aH. HIM/Hr: r't'an'ram. Plairför ren!rimim'rrrkliug,kvarteret.
(uttagen 20 760229.

Exploatören ansvarar för och bekostar flytt av

ledningar inom kvartersmarken. Befintligt gaf

tukök och konstverk kommer att flyttas innan

tillträde sker.

"l .

-_.

h
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Villkor

Utöver vad som i övrigt framgår av detta tär-"lingsprogram och de handlingar som programmet

hänvisar till gäller följande villkor:

Det angivna priset i steg '.2 kommer att räknas '

upp med index (KPI med basår  1980) från

inlämningen till köpekontrakt tecknas.

Det är inte tillåtet att villkora ett lämnat pris av

att en viss volym byggrätt utnyttjas.

Tävlingsområdet kommer att överlåtas med

äganderätt under förutsättning att bygglov
.

beviljas och vinner laga kraft enligt inlämnat

tävlingsbidrag.

Parkering för bil ska anordnas under mark eller

genom öx-erbyggt garage inom aln-'isningsområ-

det.

Exploatören står för samtliga kostnader för att .

ta fram tävlingsbidrag i steg 1 och 2.

Exploatören bekostar samtliga utredningar

kopplade till byggnationen på tävlingsområdet.

Vinnande Exploatören ansvarar för och be—

kostar samtliga bygg* och anläggningsåtgärder

inom kvartersmarken. Exploatören står för

samtliga grund]aggningsåtgärder, masshanter

ring och eventuell sanering. Exploatören står

för samtliga avgifter så som bygglovsavgift och

anslutningsavgifter. .

Exploatören ansvarar för och bekostar projek-

tering och genomförande av anslutnings och

återställandearbeten som behöver göras på .

intilliggande fastigheter som en följd av Explo

atörens bygg* och anläggningsarbeten. För åt- _

gärder utanför Fastigheten ska projektering och

återställande utföras i samråd med kommunen.

,,,?
t
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fib‘mzingstorget, ry norrut. Maturation: Kamikaze Arkitekter.

Exploatören ska i samråd med ledningsägare

och kommunen svara för samordning av led—

ningsdragning och de eventuella ledningsflyttar

som krävs för exploateringens genomförande.

Exploatören bekostar sådan ledningsomlägg

ning inom kvartersmark som är nödvändig till

följd av exploateringen.

Kommunen kommer att ta ut enoptionsavgift

under tiden som markanväsningen är gällande,

som sedan dras från den slutliga köpeskilling

cn. Optionsavgiften motsvarar 1 procent av den

beräknade köpeskillingen och ska betalas i sam-

band med inarkanvisningsavtalets tecknande.

Markanvisningen gäller i åtta månader och

exploatören ska under denna tid inkomma med

komplett bygglovsansökan enligt det vinnarr

de tävlingsförslaget. Om bygglovsansökan ej

inkommit återgår inarkaiwisningen till kom"

munen utan rätt till ersättning för nedlagda

kostnader.

Kommande köpekontrakt avser att säkerställa

genomförande av byggnation i enlighet med

vinnande förslag genom vite eller återköp.

Marksten inom området tillfaller Eslövs kom-

mun. Markstenen ska sorteras och lämnas på

ett av Eslövs kommun anvisat område.

Cslövs kommun äger fri förfoganderätt över allt

inlämnat material under tävlingen.

För markam-isningen gäller Eslövs kommuns

riktlinjer för markanx-fisningar, antagna av konr

mun fullmäktige 2017-05—29.

&_
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Eslövs kommuns mål med

tävlingsområdet

Grönytor och  vatten

Eslöv har som mål att växa genom en hållbar

förtätning.  Ny bebyggelse som tillkommer ska

ta hänsyn till befintliga värden och förutsätt

ningar i området. Grönytor och tillförande av

ekosystemtjänster är viktigt för att uppnå en

ekologisk hållbar förtätning. Det är också vik-

tigt att byggnationen tar hänsyn till dagvatten

och skyfall.

På webbplatsen platsforvattnet.vasyd.se finns

tips och idéer för hur man kan bygga för att

göra plats för vatten, vilket vi ser som en fördel

i markanvisningstävlingen.

Vi ser också att den framtida byggaktören bi—

drar till att stärka den ekologiska hållbarheten i

området på andra sätt, både under byggskedet

och mer långsiktigt. Kreativa och långsiktigt

hållbara lösningar premieras  i  markanvisningsf

tävlingen.

Hustyp och upplåtelseform

För att verka för socialt hållbara strukturer och

motverka segregation vill vi att framtida bebyg-

gelse sker med varierade hustyper och upplåf

telseformer som tar hänsyn till och balanserar

utbudet inom befintlig bebyggelse. Vi ser ett

stort behov av olika former av trygghetsboende

eller seniorboende, vilket uppmuntras inom

tävlingsområdet. Många av de bostäder som

byggts den senaste tiden och som pianeras är

hyresrätter. Då vi eftersträvar varierade upplå-

telseformer ser vi gärna nyproducerade bo-

stadsrätter inom tävlingsomradet.

Vi ser också att den framtida byggaktören

bidrar till att stärka den sociala hållbarheten i

området på andra sätt, både under byggskedet

och mer långsiktigt. Kreativa och långsiktigt

hållbara lösningar premieras i markanvisnings-

tävlingen.

Gestaltning och kvalitet

Kulturmiljöni Eslövs stad har ett stort upp-

levelsevärde och är viktig för invånarna och

för stadens attraktionskraft. Vi vill därför att

bebyggelsen ska stärka de kulturhistoriska vär-

dena och tillföra kvaliteter till stadsrummet för

dagens och framtida generationer. Vi kommer

att fästa stor vikt vid bebyggelsens gestaltning

och arkitektoniska kvaliteter.

Parkering och mobilitetslösningar

Det ska vara lätt att gå och cykla i Eslöv och

vi ser gärna att bebyggelsen bidrar och upp

muntrar till att boende väljer att gå eller cykla

framför att ta bilen. Kreativa och långsiktigt

hållbara mobilitetslösningar premieras i mark—

anvisningstävlingen.

Idag finns det mycket markparkering på

Föreningstorget som kommer att försvinna i

samband med byggnationen. Vi vill därför att

detaljplanens möjlighet att bygga underjordiskt

garage utnyttjas fullt ut för att tillgodose beho—

vet av parkering. Vi ser gärna att det byggs fler

parkeringsplatser än vad parkeringsnormen

kräver.
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Tävlingens  upplägg

Intresseanmälan  steg 1

I  första steget lämnas en intresseanmälan in

som innehåller en konceptbeskrivning och ett

erbjudet pris för tävlingsområdet. Priset anges

i  kronor per kvadratmeter BTA. Intresseanmä-

lan kan antingen omfatta hela tävlingsområdet

eller en del av området.

Intresseanmälan lämnas företrädesvis in via

formuläret på markanvisningens webbplats

eslov.se/foreningstorget och ska innehålla föl-

jande:

'  En presentation av medverkande aktörer

och eventuella samarbeten. Intressenten

ska visa att den har organisatoriska och

ekonomiska förutsättningar att genomföra

projektet.

'  En konceptbeskrivning som i text beskriver

visionen för området och på vilket sätt kon-

ceptet bidrar till att uppnå kommunens mål

för tävlingsområdet.

'  Minst ett referensprojekt av liknande om—

fattning.

'  Uppgift om intresseanmälan avser hela eller

delar av tävlingsområdet.

'  Om intresseanmälan avser del av täv-

lingsområdet ska den delen preciseras

med angivna mått på området och hur

eventuella samarbeten ser ut avseende

resterande del.

'  Översiktlig tidplan för projektet.

'  Användning av området med beskrivning

av typ av bostäder och eventuell publik eller

kommersiell verksamhet.

'  Uppgift om upplåtelseform för bostäderna

och en uppskattning av utnyttjad byggrätt

angivet i kvadratmeter BTA bostäder, loka—

ler och parkering.

Bedömning steg1

De inkomna intresseanmälningarna kommer

att utvärderas utifrån hur kommunen bedömer

att koncepten bidrar till kommunens uppsatta

mål enligt Ovan och utifrån deltagarnas förmå-

ga att genomföra projektet samt vilket pris som

erbjuds för området.

En intressent som kan presentera en helhetslös-

ning för hela området kommer att prioriteras.

Kommunen väljer ut cirka tre till fem intressen-

ter som går vidare till steg 2  i tävlingen.

Tävlingsförutsättningar steg 2

De intressenter som går vidare från steg 1 ska i

sitt tävlingsbidrag för steg 2 utveckla sitt kon-

cept med innehåll och detaljeringsgrad.

Tävlingsbidraget i steg 2  ska innehålla följande:

'  Situationsplan i lämplig skala med red0visf

ning av utemiljö och kvarterets anslutning

till allmän platsmark samt till omgivningen

som helhet.

'  Fasader, perspektiv, illustrationer med mera

som visar gestaltningen. Minst två sektio-

ner genom hela området i nord-sydlig och

väst-östlig riktning som visar hur förslaget

förhåller sig till befintlig bebyggelse. Minst

ett perspektiv utifrån bifogad vybild och

minst en bild i valfritt läge.

'  Specificering och konkretisering av koncep-

tet som lämnades in i steg 1.

'  Kvantifierade uppgifter med antal och typ

av bostäder, lokaler och parkeringsplatser.

Utnyttjad byggrätt angivet i kvadratmeter

BTA och BYA.

'  Erbjudet pris för tävlingsområdet som inte

får understiga det pris som lämnades i steg 1.

'  Kommunen kan även begära in andra upp-

gifter efter steg ]

Ollila/'
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Tävlingsbidragen  i  steg 2  kommer att publicerv

as på  kommunens  webbplats och på anslagstav-

lor som placeras på Föreningstorget efter beslut

om vinnare.

Bedömning steg 2

Kommunen kommer därefter att utvärdera och

bedöma de inlämnade tävlingsbidragen i steg

2. En sammanvägd bedömning görs efter hur

väl förslaget bidrar till att uppnå kommunens

mål för tävlingsområdet enligt ovan.

Om flera förslag bedöms likvärdiga utifrån

kriterierna; grönytor och vatten, hustyp och

upplåtelseform, gestaltning och kvalitet samt

parkering och mobilitetslösning, så avgör det

erbjudna priset vilket förslag som vinner.

Markanvisningsavtal

Den eller de intressenter som lämnat in det

bästa förslaget utifrån bedömningskriterierna

kommer att erbjudas att teckna ett markan—

visningsavtal med kommunen som innebär

en option att under åtta månader ta fram det

material som behövs för att söka bygglov för att

sedan få köpa fastigheten. När bygglov beviljats

i enlighet med förslaget kommer köpeavtal att

tecknas med vinnaren.

Steg 1

W

Steg 1  är en öppen intress  =

koncept där en eller flera i
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Tävlingens genomförande

Detta tävlingsprogram, länkar till de handling-

ar som utgör underlag för tävlingen och andra

handlingar som kan ha betydelse för framta—

gande av tävlingsbidraget  firms  på Eslövs kom-

muns webbplats, eslovse/[oreningstorget.

Inlämning av intresseanmälan görs enklast via

kommunens webbplats.

Intresseanmälan för steg 1  ska. ha in-

kommit till Eslövs kommun senast

2019-03—08.

Eslövs kommun förbehåller sig fri prövnings—

rätt och att göra en egen bedömning av vem

kommunen avser att teckna markanvisningsav—

ta] med.

Kommunen kommer efter utvärderingen att

meddela vilka som går vidare till steg 2 i tav—

lingen.  I  samband med detta kommer de som

gått vidare att få förutsättningar för inlämning

av tävlingsbidragen. När tävlingsbidragen har

utvärderats kommer beslut om markanvisning

att fattas. Resultatet kommer att publiceras på

kommunens webbplats efter att tävlingen är

avslutad.

'l'ävlingsjnry kommer att utses och meddelas

på eslov.se/foreningstorget senast 2019-03—08.

Mer information och kontaktuppgifter  finns  på:

esl()v.se/foreningstorget.

Steg 2
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Tävlingsprogram för markanvisning för byggrätter på Föreningstorget  i  Eslöv,

antaget av kommunstyrelsens arbetsutskott 201901—15

 

ESLÖVS
KOMMUN
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Bilaga  2
Karta Föreningstorget

Markanvisningsavtafet avser blåmarkerat område
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Knyta samman och stärka kopplingarna

i centrum.

Göra Föreningstorget till en mötesplats

och målpunkt.

Utveckla torgytan med grönska. informell

markbeläggning och flytt av Thure Thörns

vattenskulptur.

   

!

ngr ..

'»

   

,e

Placera publika verksamheter i

bottenvåningen mot torget.

Bjuda in torget i kvarteret.

Skapa en riktigt bra boendemiljö med

gemensam utemiljö både på gård och tak.

*: *,

Göra ett "eget" hus för seniorer.

 

é: % Bidra och utveckla Eslövs stadsbild.

Bygga i tegel, hållbart och cirkulärt.

 

/ 
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SITUATIONSPLAN

TORGET

Vi låter det nya kvarterets huskroppar öppna upp sig mot

torget och skapar husvolymer som bildar ett semioffentligt

upphöjt gårdsrum mellan sig. Torget bjuds in genom

trappor och ramper. Med vår utformning skapar vi också en

port och en siktlinje från Smålandsvägen via gården in mot

torget och staden.

Mot söder och torget har vi lokaler på bottenvåningen som

inhyser butiker, cafeterior, befintlig grillkiosk m rn. Den

generösa trappan i söderfasaden kommer att bli Eslövs nya

plats där man vill hänga en vacker solig dag för att avnjuta

en god glass. Närmast husen tycker vi att torget ska

beläggas med sten eller plattor, samtidigt vill vi att stora

delar av torget kan beläggas med grus och få vackra träd-

pianteringar som skapar ett informellt och behagligt uterum.

Detta bidrar också till omhändertagandet av dagvatten.

Vi ftyttar även Thure Thörns vattenlek och ställer den i

fronten av trappan. Den sammanbinder de grusade ytorna

med ytorna närmast husen. Vi låter även växtlådor binda

ihop de olika torgrummen.

ETT BEHAGLIGT LJUDKLIMAT

Genom vår utformning har vi även hanterat ljud—

problematiken. Byggnaden i väster, där vi har den största

ljudproblematiken, har vi tänkt oss som senior—!trygghetsv

boende med lägenheter som är genomgående eller

vettande mot den tysta gården.

Vi skapar ett gap mellan husen i nordväst som ger stora

kvaliteter för kvarteret och staden. Dessutom kommer det

att inrymma inglasade balkonger vilka också tar hand om

ljudet. Samtliga lägenheter får tillgång till balkonger med

bra väderstreck, en viktig kvalitet. Till detta ska adderas de

fantastiska takmiljöerna.

Vi hårdgör så lite mark— och takytor vi kan och tillför "gröna"

fasader för att främja och fördröja dagvattenhanteringen.

Vi ser också att stora delar av torget ska kunna utföras i

genomsläppliga material.

att
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GESTALTNING w g i *.

lEslöv med sin genuina skånska tegeltradition

vill vi med respekt och kreativitet bygga vidare

på denna tradition och samtidigt tillföra nya -: -=':-:

årsringar i uttryck. '  '

Vi arbetar i huvudsak med tegel i varierade

varma kulörer men klär delar av insidan på bala

konger och entrégångar i trä för att ge en mjuk

och varm närkånsla för boende och besökare.

 

Även gröna väggar och tak kommer att få stor

betydelse för upplevelsen av kvarteret. Inslag

av cortenstål med sin mustigt rödbruna kulör

återkommer både på mark. tak och i fasader.
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Fasad mot söder. Skala 1:400
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FASADER

Fasad mot väster. Skala 1:400

 

H—H4FHMH4F

Fasad mot Öster. Skala 1:400

.
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TEGELFASADER

Vi arbetar i huvudsak med tegel i varierade varma

kulörer men klär delar av insidan på balkonger och

entrégångar i trä för att ge en mjuk och varm

närkänsla för boende och besökare.

  

CORTENSTÄL

Inslag av cortenstål med

sin mustigt rödbruna kulör

återkommer både på mark,

tak och i fasader.

föll
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BOTTENPLAN

TVÅ HUSVOLYMER  — FLERA RUM

Vi låter bebyggelsen öppna upp sig mot Föreningstorget och utformar två husvolymer som skapar ett

offentligt torg. ett semioffentligt gårdsrum och ett privat gårdsrum.
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BOSTADSRÄTTER ETAPP  1

Källarplan  /  Parkeringsgarage

Skala 1:500

PARKERING QCH

MOBILITETSLOSNINGAR

Vi har tänkt oss att lösa parkeringsfrågan genom att bygga ett underjordiskt garage som

rymmer 70 p-platser inkl 3 hcp—platsen Hair kommer även lägenhetsförråd, delar av cykel—

parkering och teknik placeras. Garagets nedtart är från Torpstigen. Vi kommer ha ca 6 ppi

iper 1000 kvm BTA, kommunens norm är 3 ppl  ]  per 1000 kvm BTA. Det kommer givetvis

finnas laddningsmcjjligheter för elbilar och kanske en bilpool.
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Bostadsrätter Bottenplan Bostadsrätter Plan 2—4

Skala 1:400 Skala 11400

BOSTADSRÄTTER  PLAN 1-4

Kvarteret består av flerbostadshus med 83 st bostads— Alla lägenheterna på bottenvåningen ligger också med sitt planlösningar men de flesta även med möjligheten att skilja av kök

rätter i varierande storlekar med betoning på 2—4 rum golv en meter över marken vilket hindrar insyn. från vardagsrum utan att tulla på möblerbarhet och boendekvaliteter.

och kök. Trapphusens entréer vetter mot omgivande ga— Samtliga lägenheter präglas av en bra mix av praktiska Självklart generösa balkonger och uteplatser. En gemensam lokal som

tor och är genomgående. Kvarterets utformning skapar vardagslösningar med vackra siktlinjer och bästa möjliga både vetter mot den semioffentliga- och den skyddade privata gården

lägenheter som har rum mot den tysta gården alternativt boendekvaliteter. Alla lägenheter blir orienterade i bra bildar mötespunkt för bostäderna tillsammans med cykelverkstaden på

mot delar av torget som klarar ljudkraven. väderstreck med fin Ijusföring och har halvöppna till öppna bottenvåningen. Grönska. fruktträd, grill och lek präglar gården.

%%
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Bostadsrätter Plan 5

Skala 1:400

BOSTADSRÄTTER PLAN 5-6

En takterrass på sjätte våningen ger unika urbana utemiljöer. Här ska-

par vi ett grönt taklandskap för umgänge över åldersgränserna med

möjligheter till odling, samvaro, promenader mm. Växthus/pergola ger

vindskyddade sittplatser med utsikt över Eslövs takåsar och det skånska

landskapet.

BOSTADSRÄTTER ETAPP 2
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Bostadsratter Plan 6

Skala 1:400
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Senior—[lrygghetsboende Bottenplan Plan 2—4 Plan 5 Plan 6

Skala 1:400 Skala 1:400 Skala 1:400 Skala 1:400

Vi ser det som en stor styrka för vårt kvarter att kunna I  direkt anslutning ligger också en övernattningslokal för

erbjuda ett högklassigt boende för äldre. Iden separata besökande. Denna används också som personalutrymme för

byggnaden mot Västerlånggatan vill vi inrymma 32 st trygghetsvärd med plats för omklädning och administration.

mindre bostäder med hög tillgänglighet och gemen— Båda lokalerna har uteplatser mot den semioffentliga gården.

samma utrymmen både på bottenvåningen och på taket. Lägenheterna blir antingen genomgående eller vettande mot

Från Västerlånggatan finns två entréer som leder in till den skyddade gården. Alla bostäder får balkonger eller ute—

den gemensamma lokalen på bottenvåningen och går- platser mot gården. Aven här vill vi utforma en unik takterrass

den. Här finns plats för umgänge och matlagning. med växthus/pergola och grön utemiljö för våra seniorer. CH
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Sektion Nord—svcllig riktning genom garagenedfart. Skala 1t4OO
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GRÖNYTOR OCH VATTEN emma

TILLSAMMANSDMED NY TEKNIK SKAPAR Elmgwaenad

EKOLOGISK HALLBARHET SBdumtak

  

   

 

  

Grönt torg

Grön gard /  Grus
Att bygga ekologiskt hållbart handlar om såväl husens gröna kvaliteter Gröna väggar

som den livsstil husen och utemiljöerna möjliggör.

Som projektör och byggare tar vi ett grönt helhetsgrepp från första stund. Detta

handlar om allt från att bygga energisnåla hus med genomtänkta materialval och

ekosystemtjanster till att göra en grön livsstil enklare.

Olika strategier för hållbarhet byggs in i arkitekturen såsom sedumtak, odling på

tak mm. Vi har solceller på bostadshuset i norr. För att även stärka den biologiska /

mångfalden i området vill vi välja växter som anpassas efter platsens for'utsattning— får

ar och för djurriket tillförs fågelbad och fågolholkar. Solpaneler
Växthus/

. __ . pergola
Vi kommer att skapa system med syfte att medvetandegöra de boende om srn egen

förbrukning, vi har en idé om att man via en läsplatta i lägenheten ska kunna se sin

förbrukning av bl a el och varmvatten. Han kan sätta sina egna mål och jamföra

med husets snittforbrukning. Vi har också en idé om att bygga in smarta lösningar.

bl a en hemma/borta knapp vid ytterdörren som styr eluttag och ventilation med ett

enkelt knapptryck. lvlöjlighet till laddning av elbilen kommer att finnas i

parkeringsgaraget.

Vi hardgör så lite mark- och takytor vi kan och tillför "gröna" fasader för att främja

och fördröja dagvattenhanteringen. Vi ser också att stora delar av torget ska kunna

utföras i genomsläppliga material. ut

, .a.

(
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EKOLOGISK HÅLLBARHET  l  BOENDET

Vi har en grön ambition i projektet. bl a kommer vi att skapa tvä terrasslandskap för de boende. Ett för senior—itrvgghets—

boendet i västra delen av kvarteret dar vi har en idé och ambition att skapa ett gemensamt grönt taklandskap i kombina—

tion med ett växthus/pergola. Ute på terrassen placerar vi odlingslådor och platser att vistas på. Likasa ser vi möjligheten _ . ;  '

att på taket ovanför bostadshusen i öster och söder placera en gemensam terrass meo möjligheter for odling. växthus * ,  _ ' '-_-'.-"

och lek. Vi klar delar av fasaderna med växtlighet for att skapa en skön microrniljo att vistas vid och som för upp blickarna _

mot taklandskapet och gronskan där.

 

f'

‘,

.*l1'

FRÄMJA.EN(3RÖNIJVSTH m

Vi tror att husets gröna inslag kan skapa en rofvllcl upplevelse att mitt i stadens brus ha tillgång till en trädgårdsmiljö

både på gården och på taken som skapar lugn och ro för alla sinnen. Vi tror att projektets läge. centralt i staden och när

heten till stationen. har alla förutsättningar att dra till sig människor som vill skapa en hållbar livsstil.

,!

 

,:

Det ska vara lätt att förvara sin cvkel= reparera och pumpa den, vi vill undvika bilen så mvcket som möjligt. Vi kommer — &_. ' .  _  . '-'

att ha ett gemensamt cvkelforråd med verkstad och en Iådcvkelpool som man t ex kan använda nar man ska göra sina **Åfa,_;*4—?,_ HL.  "

matinkop. Den är strategiskt placerad mitt på gården och kommer även att fungera som en mötespunkt. Det ska också 45? _  f  '  '

vara enkelt att boka låclcvkeln från lådcvkelpoolen, det kan göras t ex via en skärm i lagenheten eller kanske via en app

telefonen.

MHJÖRUM

Kvarteret far två miljörum ett för bostadsrätterna placerat mot Torpstigen och ett för seniorboendet placerat mot Vaster—

långgatan. .

v

 

\\

“‘- .?

,.—
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GENOMFÖRANDE

Då projektet är ganska omfattande och Eslöv ar en relativt liten ort tror vi att det är viktigt att \

området byggs ut l den takt som marknaden medger. 0:

 

Vi ser det nödvändigt att dela in vårt förslag för bostadsrättsområdet i minst 2 etapper. Vi vill _  "* 153?”

garna perla med bostadsrätterna (etapp 1) för att sedan kunna evergå att arbeta mer parallellt

med bostadsrätter (etapp 2] och trygghetsffseniorboent'le i ett senare skede. "  __ '  - )

TIDPLAN

Månad Beskriyning

O Markanvisningsavtal tecknas

Of8 Förstudie. utveckling av projekt och försäljningsmaterial. Arbete med bvgglovhandf

Hngan

9-11 Bygglovprocessen

12—20 For'saljningsperlod Brf etapp 1

2188 Byggnation av underjordiskt garage samt Brf etapp 1

21-29 Försäljning av Brf etapp 2, planering och beredning av trvgghets—fseniorboende 212;

2440 Byggnatlon trygghetsw/seniorboende .  - *  ffa—äe i_ : 

30—44 Byggnation Brf etapp 2 _* fad—*** .

:9

109215” €?_ J...

'3” _  “f?" _., r;  y
"a”:  *  u." ,

 

an": law"

2; gag: ? WEW?"
'.- ...a...” I.,. wf"" '

H..,  ut'—.: _-

FF?

:2
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GBJBYGG

EKONOMI

Hcla (iBJ—(ltrrr-fkf'er'r voi—insatta "nr rra' -. ara-Tie (i' a 1.; r'iltarder Lrorrrr *I] har en Mtg HZI‘IIUiIt O('l’-
    

  

:'Gl  '

 

en Stari" finansiell stallrring, dtt' '  "se till er ?: ggg och é-*gsi—.trg {mutant gg; ,A— B rar

   :let er... _Det 1‘ “rue“ att  tlldelats “0F !il7gi**et. lil-51talcer%trtjsr'r..;li-t.1t;:etEri” ,

 

det ar säkert att flaw rrc-u ose. hår.-e '1: gallrr stora pra i; giv—l

 

i;”ic" i-QIT' l_rl'2_   
 

incl lang iirl FW ytterligare rrit'orr-irit on "an  \  sar .' till lex” sor Pete! ;»x:r:ss-'.rr'r, tt'r l..t ".te ”0 0? 3‘]

eller Pau rk Karlsson på l'lariclelsl'mrrken i Alvesta, tfn (Är—FZ — 26 ir" bl. Vi bach _er e11 slai'uiligt för

g.

4h

o :

 battrrrrgsarlzretc inom kvalitet. l'iållbarl'ret och arbetsmiljö. w ar diplomerade enligt Povel swn ar et

b,»ggl'rranschcr* anpassat Ierlnrn:;issystenr son—i f'ohr-r' riktlinjerna i ISO ”;]-001, IST? 15-00? ot k ("tl'lSAF

133001.

ORGANISATION

 

.år r_1p;.'rstallning består ax personrr som Konmldlum .erandra med ulrl a lonpetensei oct" erfaren

hetcr. l lar finns lång och brctl er farenhet av stat;lst:txeckllrrg och attut*-.-1;cklania stt—ro'srrrlai, *nassi.  —

tialius IJcslailsuIVeckliirg och stora komplexa projekt i innerstad. Men over: kunskaper um analys av

kommersiella fastrglrete' sarnt att se till innehåll och den långsiktiga funktioner-'i så..—al kx aliiets—

rriassrgt som ekonomiskt.

l-'or*'= GBlfkoncorne” har i ». irrarn sor-n .ara att ar heta Irelt utan *S‘ug‘var och r. attentaia off., _rläet t'-

anser .ar'a en forutsattr rig ff'r' ::wa lArgsi«'t gt och trean—xt arbete.

GBJ BOSTADSUTVECKLING

laktuell mail—faritisrringstavlrnij nl i:et GBJ Bostatlsutvctkling 3E som r-I den tävlande partern med

stod av GBJ—kuircernen.

GBJ bygg—r
KONTAK TPERSON
Per Sandberg

Projektutvecklare GBJ Bostadsutveckling

0709 -56 06 15, per.sandberg©gbjbygg.se

 

MÖLLER ARKITEKTER

Möller Arkitekter är ett kreativt arkitektkontor som bildades i Ängelholm 1993. Vi består idag av 14

arkitekter och ingenjörer samt l ekonom.

Att skapa hållbara rum för människan ar utgångspunkten för vårt arbete. Genom åren har vi frame

gängsrikt arbetat med projekt inom en rad olika områden: Stadsplanering, bostäder. verksamheter.

skolor, kontor, hotell och värdanläggningar. Vår tyngdpunkt ligger sedan många år på bostadsprojek—

tering ofta i kombination med stadsplanering.  I  projekten deltar vi med fördel i alla faserna och åtar

oss gärna ett helhetsåtagande. Totalt står vi nu bakom mer än 3000 bostäder uppförda i Sverige.

Vi verkar från Vemdalen i norr till Skånes sydligaste spets men merparten av våra projekt finns mel—

lan Växjö och Malmö.

Vår ambition är att alltid lämna ifrån oss arbete av högsta kvalitet, vilket ska resultera i projekt präg—

lade av skönhet och användbarhet, miljöer där individen prioriteras. en omsorg om resurser samt hus

byggda med sunda material som åldras med värdighet.

Vår syn på byggandet baseras på en regional förankring och omhändertagande av platsens förutf

sättningar såväl som nytänkande för att föra vår utveckling och kultur'tradition vidare. Lika självklart

är det att funktion. ekonomi, miljö, och byggnadsteknik måste samsas i första rummet vid all plane—

ring.

lVIÖLLER

KONTAKTPERSON ARKITEKTER

 

Pontus Möller

Ar kitet—;t CA WMS A

0705 4—7 ‘301’31. C-oHtJSTéJTCIIQImymew-ass
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REFERENS GBJ BYGG

TRUMMENS STRAND, VÄXJÖ

' är utformat fn: att ta .ara på riet tina laget  \  ict SjOi'i och den planera

 

Stact€t*-. m'teret gom unptnrä vici *nrrnniens  &

cte monarken Alla iäqcr'rheterna i dc- tre :nrnen mot nste" nar balkonger med en sagolik utsikt over sjön oct Teleborgs

gintt och varje detalj har skapats utifrån tanken att er mud; det ailra bästa. S*. niiga n'iassixi'tl'ä—ctetälier och (Eda trä

satter en egtczist mage] och pån'rinrier Om att mam är nxggt a det kosta ekologiska rnatcHai som ILinns, Genom att

trygga med massintra görvi av med MiHUF EItEIgt och vi tår ett t.»Lål:Jalanserdt iltotnr'tuSkltltiät. L-iektet ir'rtxser även

en forskciia, lGetta projekt ansvarar ?BJ Bygg for reta processen; Urnect'ting. foisaij-wing. i:)r':::rektc=r'r'ict_ byggnation med

egna resume: samt projetrtecining.

REFERENS GBJ BOSTADSUTVECKLING

BRF GLÄNTAN, HELSINGBORG

Itvarteret Gläntan upp?» vi 3‘6 lägenheter :två hugaronper. Huset har en stor'riine a: betong och fasactmateriaiet ar

puts, Pai ite-l ing i Elem; tincieric-rclist": garage. Lägenneterna är fördelade, på tielågenl1etst*-.t3c=r'.3 ro k samt 4 ro L. Pic-

iektet unpfcrs ine-ct Iwata c-ntr'c-prcnorer dä! GBJ har utvecklat, ansvarat föl forsatjn'ng och pr'ofektelal pic—.ic-ktet. GBJ nar

egna i.uoiuctleciare son" ctf'vef projektet finan till Färcligetällarrcie.

Tilitracre: december 2019

REFERENS GBJ BOSTADSUTVECKLING

BRF LÖVSKOGEN, JÖNKÖPING

IJOnköpings helt nt a stadsdel Kungsängen och i kxarter C. har ti byggt E')? nya k-altt'LlStadC bostadsrätter. Husen har

en modern arkitektur ritad med känsla, En elcykei ingick tilt xaiie iagenhet. Far'cligstälit 2018,
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REFERENS MÖLLER ARKITEKTER

RÖNNE BRYGGA, ÄNGELHOLM

”är bästa ltie rrritt  '  Angell'rcllrns cr.-rrtr rrrrr langs Rör-ne i! har vr ritat ':.»ll bostadsrätter om er'

l"€Sfr3»ll'ål"lg med terrasser mot ån. Kvarteret består dr." fem huskroppar i En? :åningar. Husen är

då Wed nriljofi'ftiga r'rraterral och har låg energitifrrbrukning. l—lcrgl'fl'ODDBll'Iä är singla

  

gecllgct :)» UC

 

och Står n' sina halmngforsecfda gra-. ler mot ån och lämna: Ormen kontakt med vattnet frem

"ror'grtrm-net bakom l;»,-ggr':ader'ha. lagerrheterha har iir-,det hög Standard nns-cl air-ra tre fria ElClOr'l

vans lac-stad.

Rrojekgea OI'r1fai,l,Gl även (rr-'r— uch tillhvggrratl d'. ditärg- och Kontorslokaler sum vetter direkt mot

fimgelholms Storgata. r—eld projektet när en sar'nmar'rbyggcl källare rnecl publikt och Brit-at garage.

'v'i har aven haft tormånen att *är prolektsra en sto-' liir-, gqea för allmänhptgn alldels-s nerlanfor

restaurangen. Vunra arkltekttäx !rng, l_lpr:;lort 2015 B*,rggl'rerre Backahill.

REFERENS MÖLLER ARKITEKTER

KVARTERET BÖLJAN, HELSINGBORG

Med Öresund och Danmark r fonden ligger detta unika projekt. vrcl Gröningen i l—telsingbmg. Har

har \‘i tittom'rat två skulpturala huskroppar i 69 våningar. Vitmålad säckskurad tegel  i  kombination

med en gråputsad botter våning ger en stadsmässig gatufasad mot ester. Ansiktet mot hatet ger

ett mycket Oppet mm ck med stora glasytor, burspråk i namn kulör och generosa valt-Cia balkonger.

Projektet omfattar 5/1 bostadsrätter och 2 lokaler samt ett underjordiskt garage.

Upptort 2018. ByggheI I'e JM.

Ul
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VÄLKOMMEN  TILL  NYA FÖRENINGSTORGET

HÄR SKA DU KÄNNA DIG TRYGG OCH STOLT ATT BO.

GBJ bygg-
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G  BJ bygga
2019-08—23

Utveckling av  bostäder  Föreningstorget  i Eslöv

Vi lämnar härmed anbud och förslag på utveckling av bostäder på Föreningstorget i Eslöv.

l bifogade presentation redovisar vi våra idéer för att skapa ett område som överensstämmer med

de mål som ni satt upp itävlingskonceptet.

Vi är intresserade av att skapa en helhetslösning för hela området. Vårt fokus är framförallt att

bygga bostadsrätter, när det gäller trygghets-/seniorboende är vi inte låsta vid bostadsrätter utan

där kan det bli aktuellt med hyresrätter.

Vi erbjuder oss att erlägga 2 100:- /  m2 BTA för området. Totalt har vi i förslaget tillskapat 11 155

m2 BTA, vilket innebär att vårt anbud för att utveckla Föreningstorget är

23 425  000:— (TjugotremiIjonerfyrahundratjugofemtusen kronor).

Frågor avseende detta anbud besvaras av undertecknad på mobil 0709-56 06 15 eller mail

gensandbergnibyggse

Med vänlig hälsning

erSand

GBJ Bostadsutveckling AB

Förteckning över inlämnade handlingar:

1. Detta brev innehållande offererat pris

2. Projektförslag inkl referenser (A3)

3. Situationsplan  1:200  (A1)

ADRESS ORG.NR.

GBJ Bostadsutveckling AB TEL 0709-560615 556974-6729

Hedvig Möllers gata 12 BANK-GIRO

223 55 LUND WEB wmvgbjbyggse 872-3081

l

l

l
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Karta Föreningstorget

VA SYDs ledningar. Redovisningen av serviser och dagvallenbrunnar med tillhörande ledningar är ofullständig.
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Karta Föreningstorget

Kraftringens ledningar
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Teckenförklaring Kraftringen

 
<alla andra värden>

— Anslutningspunkt_0_400kv

Dimensionsforandring
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OUTPUT7 
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*—— Signalkabelmark

—  Strak_EI_inmatt

—  Strak_EI_osakertlage

'  Strak_borrat_inmatt_
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Karta Över Kraftringens t]ärrvärme]edningar som påverkas av byggnation  inom
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Sammanställning över ledningar som påverkas

av Exploateringen
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Granskning för detaljplan för del av fastigheten 

Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 
Eslövs kommun 
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 KS.2019.0562  
 
 
 
2021-05-10 
Sofia Svensson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362367  
Sofia.Svensson@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 
 

Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 
53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om 
planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar 
att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019.  
 
Detaljplanen har varit på samråd 25 september – 25 oktober 2020 och handläggs med 
ett utökat förfarande. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, 

förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun 
 Plankarta för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 

Eslövs kommun 
 Planbeskrivning för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i 

Eslöv, Eslövs kommun 
 Samrådsredogörelse, utan personuppgifter 
 Bilaga 1. Trafikbullerutredning, 2020-04-06 
 Bilaga 2. Trafikbullerutredning, 2020-12-14 
 Bilaga 3. Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03 
 Bilaga 4. Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021 
 Bilaga 5. Inventering av fladdermöss Eslövs allmänning, 2008-08-22 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till granskningshandlingar för 
detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun.  
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 2 (2) 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen är 
vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse.  
 
Efter samrådet har två stora förändringar skett i planförslaget, dels har området som 
planläggs för skola flyttats till den norra delen av planområdet och dels har området 
som planläggs för transformatorstation tagits bort. På sidan 3 i planbeskrivningen 
finns en förklaring till varför ändringarna har gjorts.  
 
Eslövs översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 maj 2018, anger 
markanvändning stadsbygd och grönområde för planområdet. Planförslaget 
överensstämmer till stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av 
det utpekade grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett 
utökat förfarande. 
 
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten för 
skoländamål enligt det nya planförslaget inom del av fastigheten Eslöv 53:4. 

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända Detaljplan för del av Eslöv 

53:4, förskolan Skogsgläntan på granskning. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sista dag för granskning är den 2021-

09-01. 

Beslutet skickas till 
Servicenämnden 
 
 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör Tf avdelningschef 
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret 
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Dia rie num m e r KS.2019.05622021-06-08Upprätta d
Es lövs  kom m un Skåne  län

DEL AV ESLÖV 53:4, FÖR SKO LAN
SKO GSGLÄNTAN
De ta ljpla n för

Kom m unle d ning s kontore t

La rs  P e rs s on
Tf a vd e lning s che f P la na rkite kt

Sofia  Sve ns s on

Be s luta nd e  ins ta nsAnta g e n a v
Anta g a nd e d a tum
P a ra g ra f

2000-00-00
La g a  kra ft

P LANFÖR FAR ANDE
Sta nd a rd förfa ra nd e
Utöka t förfa ra nd e
Enke lt förfa ra nd e

S a m råd s ha nd ling
Gra ns kning s ha nd ling
Anta g a nd e ha nd ling

Fa s tig he ts förte ckning
P la nb e s krivning

Till pla ne n hör:

P LANKAR TA

Grund ka rta n är upprätta d  i m a j 2021 på g rund va l a v 
Es lövs  kom m uns  prim ärka rta .
Fa s tig he ts re d ovis ning e n a vs e r förhålla nd e na  i m a j 2021.

R e fe re ns s ys te m  SW ER EF 99 13 30
Höjd s ys te m  R H 2000

Grund ka rte b e te ckning a r
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Använd ning s - e lle r kva rte rs g räns
Före s la g e n fa s tig he ts g räns
Fa s tig he ts g räns
Eg e ns ka ps g räns
Höjd kurva  1 m

n Lövs kog
G!? Lövträd

Äg os la g s g räns

Körb a na
Ka nts te n

! ! ! ! ! ! ! Le d ning s rätt
! ! ! ! ! ! ! Le d ning s rätts g räns

* * Häck
Murka nt

UU UU Sta ke t
Stöd m ur

Joha n Järns tröm
Mätning s ing e njör
Miljö och Sa m hälls b yg g na d

Skärm ta k e lle r ca rport
Ga ra g e  e lle r uthus , fa s a d  re s pe ktive  ta kfot
Bos ta d , fa s a d  re s pe ktive  ta kfot
O ffe ntlig  b yg g na d , ind is tri, ve rks a m he t e lle r e konom ib yg g na d , fa s a d  re s pe ktive  ta kfot

Slänt

"

Kom m unle d ning s kontore t
P la nche f
Mika e l Va llb e rg

Kom m unle d ning s kontore t

0 40 8020 Me te r Ska la  1:1000 (A3)

Tra fikb ulle rutre d ning , 2020-04-06
Tra fikb ulle rutre d ning , 2020-12-14

Ge o- och m a rkm iljöund e rs ökning , m a j 2021
Ge o- och m a rkm iljöund e rs ökning , 2020-07-03

Inve nte ring  a v fla d d e rm ös s  Es lövs  a llm änning , 
2008-08-22

PLANBESTÄMMELSER
Följa nd e  g älle r inom  om råd e n m e d  ne d a ns tåe nd e
b e te ckning a r.
End a s t a ng ive n a nvänd ning  och utform ning  är tillåte n.
Där b e te ckning  s a kna s  g älle r b e s täm m e ls e n inom  he la
pla nom råd e t.

GRÄNSBETECKNINGAR
P la nom råd e s g räns
Använd ning s g räns
Ad m inis tra tiv g räns
Eg e ns ka ps g räns  och a d m inis tra tiv g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap
P AR K P a rk, P BL 4 ka p. 5 § 1 s t 2 p.

Kvartersmark
S Skola , P BL 4 ka p. 5 § 1 s t 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN
PLATS
Utformning
g c-väg Gång - och cyke lväg , P BL 4 ka p. 5 § 1 s t 2 p.

Skydd
s kyd d Åtg ärd e r för ha nte ring  a v s kyfa ll s ka  vid ta s ,

P BL 4 ka p. 12 § 1 s t 1 p.
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@Ma rke n får inte  förs e s  m e d  b yg g na d , P BL 4

ka p. 11 § 1 s t 1 p.
e 1 1000,0 Störs ta  b yg g na d s a re a  är 1000 m ² för

huvud b yg g na d , P BL 4 ka p. 11 § 1 s t 1 p.

e 2 150,0 Störs ta  b yg g na d s a re a  är 150 m ² för
kom ple m e ntb yg g na d e r, utöve r d e t får
s ols kyd d  och s kärm ta k uppföra s , P BL 4 ka p.
11 § 1 s t 1 p.

)—12,0 Hög s ta  nockhöjd  är 12,0 m e te r, P BL 4 ka p. 11
§ 1 s t 1 p.

Mark
n1 Träd  får e nd a s t fälla s  om  d e t är s jukt e lle r

utg ör e n s äke rhe ts ris k, P BL 4 ka p. 10 §
n2 P a rke ring  s ka  utform a s  m e d  g e nom s läpplig t

m a te ria l, P BL 4 ka p. 13 § 1 s t 2 p.
Utformning
f1 Fa s a d e r s ka  utform a s  m e d  trä i m örk kulört,

P BL 4 ka p. 16 § 1 s t 1 p.
Placering
p1 Huvud b yg g na d  s ka  pla ce ra s  m ins t 5,0 m e te r

från a nvänd ning s g räns  för s kola , P BL 4 ka p.
16 § 1 s t 1 p.

Utförande
b 1 End a s t 50,0 % a v m a rkyta n får hård g öra s ,

P BL 4 ka p. 16 § 1 s t 1 p.
b 2 Byg g na d e r s ka  uppföra s  ra d ons kyd d a d e ,

P BL 4 ka p. 16 § 1 s t 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom föra nd e tid e n är 5 år från d e n d a g  pla ne n ha r fått la g a
kra ft, P BL 4 ka p. 21 §
Ändrad lovplikt

a 1 Ma rklov krävs  äve n för fällning  a v träd  m e d
s ta m om fång  50 cm  e lle r m e r på s ta m höjd e n
1,0 m e te r. Kva rte rs m a rk, P BL 4 ka p. 15 § 1 s t
3 p.

a 2 Ma rklov krävs  äve n för åtg ärd e r s om  ka n
förs äm ra  m a rke ns  g e nom s läpplig he t, P BL 4
ka p. 15 § 1 s t 3 p.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Ma rkre s e rva t för a llm ännyttig a  und e rjord is ka

le d ning a r, P BL 4 ka p. 6 §
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Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Eslöv tätort.  
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, 
exempelvis 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. 
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INLEDNING 

SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 
är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse. 

Förslaget är att bygga en förskola för 8 avdelningar (cirka 140 barn) i två våningar. 
Den nya förskolan ska ersätta förskolan Skogsgläntan som har ett tidsbegränsat 
bygglov. Skogsgläntan har 2 avdelningar. Detaljplanens förfarande är utökat 
förfarande.  

ÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER SAMRÅD 
Flytt av området för förskolan 
Efter samrådet har området som planläggs för skoländamål flyttats till den norra 
delen av planområdet vid naturreservatet. Den främsta anledningen är bullerskäl då 
den tidigare placeringen av förskolan skulle kräva ett 2 meter högt bullerskydd för 
att riktvärdena för buller skulle kunna uppfyllas inom förskolans gård. Genom att 
flytta förskolan så blir bullermiljön bättre för barnen och det krävs inga 
bullerskyddsåtgärder. Kommunen bedömer att den ändringen framför allt ger bättre 
förutsättningar för att skapa en kvalitativ utemiljö till förskolan, men den innebär 
även andra fördelar. 

En placering av förskolan i den norra delen av planområdet innebär att betydligt 
fler träd kan bevaras, vilket är positivt med hänsyn till att träden har ett högt värde 
ur flera olika perspektiv. En flytt norrut underlättar även skyfallshanteringen då 
åtgärder kan vidtas i befintlig lågpunkt vid Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 
Påverkan på stadsbilden bedöms också bli lägre. 

De negativa aspekterna med att flytta området är bland annat att förskolan hamnar 
längre ifrån det befintliga gång- och cykelvägnätet och att hämta/lämna parkering 
inte kan anordnas direkt i anslutning till byggnaden. 

Sammantaget bedömer kommunen att fördelarna överväger nackdelarna med en 
placering av förskolan i norra delen av planområdet. 

Kvartsmark för transformatorstation har tagits bort 
Utgångspunkten i detaljplanen har varit att behålla området för 
transformatorstation vid naturreservatet. En ny nätstation behöver dock inte 
upprättas vid exploateringen av den nya förskolan, utan syftet med området för 
nätstation har varit att säkra framtida behov av energiförsörjning vid utbyggnad i 
närområdet. Vid en flytt av placeringen av förskolan har området för 
transformatorstation dock inte kunnat vara kvar vid naturreservatet av 
utrymmesskäl. Kommunen har haft en dialog med Kraftringen kring alternativa 
placeringar och utifrån det har kommunen bedömt att en placering av en ny 
nätstation lämpligen sker utanför aktuellt planområde. Kvartersmarken för 
transformatorstationen har därför tagits bort i detaljplanen. 

69 ( 513 )



KS.2019.0562  Granskningshandling 2021-06-08 

4 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

PLANBESKRIVNING  
Planbeskrivning ................................................................................................. 1 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? ............................................................................. 2 

PLANPROCESSEN ............................................................................................. 2 

INLEDNING............................................................................................................. 3 

ÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER SAMRÅD ...................................... 3 

Flytt av området för förskolan .......................................................................... 3 

Kvartsmark för transformatorstation har tagits bort .......................................... 3 

FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................................ 8 

PLANDATA ......................................................................................................... 8 

Areal och markägoförhållanden ........................................................................ 8 

Plansituation ...................................................................................................... 8 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING ................................. 8 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN .......................................................... 10 

Översiktsplan Eslöv 2035 ............................................................................... 10 

Planuppdrag .................................................................................................... 10 

Bygglov ........................................................................................................... 10 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 ............................................. 10 

Naturmiljöprogram ......................................................................................... 11 

Riksintresse järnväg ........................................................................................ 11 

Friyta ............................................................................................................... 11 

Trädfällning ..................................................................................................... 12 

TRAFIK .............................................................................................................. 12 

Gång- och cykelvägar ..................................................................................... 12 

Kollektivtrafik ................................................................................................. 12 

Biltrafik ........................................................................................................... 12 

Parkering ......................................................................................................... 12 

Varutransporter och sophämtning ................................................................... 12 

NATUR ............................................................................................................... 12 

Natur, park och rekreation .............................................................................. 12 

Fladdermöss .................................................................................................... 13 

Träd ................................................................................................................. 13 

Biotopskyddad mark ....................................................................................... 13 

70 ( 513 )



KS.2019.0562  Granskningshandling 2021-06-08 

5 
 

Topografi......................................................................................................... 14 

Jordart och markens genomsläpplighet ........................................................... 14 

SÄKERHET OCH HÄLSA ................................................................................ 14 

Geotekniska förhållanden ............................................................................... 14 

Markföroreningar ............................................................................................ 14 

Markradon ....................................................................................................... 14 

Luftföroreningar .............................................................................................. 14 

Översvämning och skyfall .............................................................................. 14 

TEKNISK FÖRSÖRJNING ............................................................................... 15 

Dag-, spill-, och dricksvatten .......................................................................... 15 

El, fjärrvärme och fiber ................................................................................... 15 

Brandpost ........................................................................................................ 16 

PLANFÖRSLAG .................................................................................................... 16 

PLANSÖKANDE ............................................................................................... 16 

PLANENS SYFTE ............................................................................................. 16 

FRAMTAGNA UTREDNINGAR ..................................................................... 16 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD ..................................................... 17 

Utformning byggnader .................................................................................... 17 

Omfattning av byggnader och friyta ............................................................... 17 

TRAFIK .............................................................................................................. 18 

Gång- och cykel .............................................................................................. 18 

Biltrafik och parkering .................................................................................... 18 

Varutransporter och sophämtning ................................................................... 19 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD .............................................................. 20 

Bedömning av den ekvivalenta ljudnivån ....................................................... 20 

Bedömning av den maximala ljudnivån .......................................................... 21 

NATUR ............................................................................................................... 23 

Natur, park och rekreation .............................................................................. 23 

Träd ................................................................................................................. 23 

Förskolans utemiljö ......................................................................................... 23 

Biotopskyddad mark ....................................................................................... 23 

EKOSYSTEMTJÄNSTER ................................................................................. 24 

TEKNISK FÖRSÖRJNING ............................................................................... 24 

Dag-, spill-, och dricksvatten .......................................................................... 24 

El, fjärrvärme och fiber ................................................................................... 24 

Brandpost ........................................................................................................ 24 

71 ( 513 )



KS.2019.0562  Granskningshandling 2021-06-08 

6 
 

Avfallshantering .............................................................................................. 24 

SÄKERHET OCH HÄLSA ................................................................................ 25 

Markföroreningar ............................................................................................ 25 

Markradon ....................................................................................................... 25 

Översvämning och skyfall .............................................................................. 25 

Buller............................................................................................................... 26 

DAGVATTENHANTERING ............................................................................. 26 

SOCIALA ASPEKTER ...................................................................................... 26 

Trygghet, jämställdhet och mångfald .............................................................. 26 

Barnkonventionen ........................................................................................... 26 

KONSEKVENSER ................................................................................................. 26 

MILJÖKONSEKVENSER ................................................................................. 26 

Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken ............................................... 26 

Påverkan på riksintresse .................................................................................. 27 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) ............................................................. 27 

Luftkvalitet ...................................................................................................... 27 

Recipient och miljökvalitetsnorm för vatten ................................................... 27 

DAGVATTEN .................................................................................................... 27 

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL ................................................................ 27 

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD ........................................... 28 

Natur, park och rekreation .............................................................................. 28 

Träd ................................................................................................................. 28 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 ............................................. 28 

Fladdermöss .................................................................................................... 29 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE ............................................................................. 29 

STADSBILD....................................................................................................... 30 

ARKEOLOGI ..................................................................................................... 30 

SOLFÖRHÅLLANDEN ..................................................................................... 30 

TRAFIK .............................................................................................................. 30 

Nämndemansvägen ......................................................................................... 30 

Djupadalsvägen ............................................................................................... 30 

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING .......................................................... 30 

SÄKERHET OCH HÄLSA ................................................................................ 31 

Markföroreningar ............................................................................................ 31 

Markradon ....................................................................................................... 31 

Buller............................................................................................................... 31 

72 ( 513 )



KS.2019.0562  Granskningshandling 2021-06-08 

7 
 

SOCIALA KONSEKVENSER........................................................................... 31 

Tillgång till rekreativ miljö ............................................................................. 31 

Befolkning och service.................................................................................... 31 

Barnkonventionen ........................................................................................... 31 

Tillgänglighet .................................................................................................. 32 

GENOMFÖRANDE ............................................................................................... 32 

ORGANISATORISKA FRÅGOR ..................................................................... 32 

Genomförandetid ............................................................................................ 32 

Huvudmannaskap ............................................................................................ 32 

Genomförande av åtgärder inom allmän plats ................................................ 32 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER ................... 32 

Planekonomi ................................................................................................... 32 

Fastighetsbildningsåtgärder ............................................................................ 33 

Ledningsåtgärder ............................................................................................. 33 

Ansökan om lantmäteriförrättning .................................................................. 33 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER ....................................................... 33 

 

  

73 ( 513 )



KS.2019.0562  Granskningshandling 2021-06-08 

8 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLANDATA 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet är cirka 14 500 m2 stort och omfattar del av fastigheten Eslöv 53:4 
som ägs av Eslövs kommun. 

Plansituation 
För planområdet gäller tre detaljplaner; Förslag till ändring av stadsplanen för 
kvarteret 637 Törnet m.fl. i Eslöv S142, antagen 1967, Detaljplan för Kv. Herkulus 
m.fl. E242, antagen 1995 och Förslag till stadsplaneändring beträffande 
gatuhöjder i Sallerupsvägen m.m. S41, antagen 1950.  

Figur 2. Gällande detaljplaner där samtliga delvis ligger inom planområdet för 
föreslagen detaljplan. 

Inom föreslagen detaljplan är S142 planlagt för allmän plats, gata, allmän plats, 
park eller plantering samt område för transformatorstation. E 242 är planlagt för 
allmän plats, natur inom föreslagen detaljplan och området inom S41 är planlagt 
för allmän plats, gata. 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet ligger i södra delen av Eslöv mellan Sallerupsvägen/Djupadalsvägen 
och naturreservatet Eslövs allmänning. Närmast naturreservatet ligger förskolan 
Skogsgläntan med tillhörande friyta för verksamheten. Från förskolans område ner 
mot Sallerupsvägen består marken av en sluttande gräsyta med enstaka 
trädplanteringar. I anslutning till planområdet ligger naturreservatet Eslövs 
allmänning, stadsdelen Sallerup med blandad bostadsbebyggelse och 
servicefunktioner, bostadsområdet Backarna och Hällan som båda har 
villabebyggelse.  

74 ( 513 )



KS.2019.0562  Granskningshandling 2021-06-08 

9 
 

Figur 3. Vy mot planområdets nordöstra del. I bakgrunden av bilden syns 
Skogsgläntans förskola. 

Figur 4. Vy mot planområdets sydvästra del ner mot Sallerupsvägen och 
bostadsområdet Sallerup.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Översiktsplan Eslöv 2035 
Eslövs översiktsplan, antagen maj 2018, anger markanvändning stadsbygd och 
grönområde för planområdet, se figur 5 nedan. Planförslaget överensstämmer till 
stor del med markanvändningen i översiktsplanen, men del av det utpekade 
grönområdet planläggs för skola. Detaljplanen handläggs därför med ett utökat 
förfarande. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Utsnitt från 
gällande översiktsplan 
Eslöv 2035 med 
planområdet markerat 
i rött. 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-03, § 162 att ge sökande 
positivt planbesked och att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en 
detaljplan. Detaljplanen har varit på samråd under perioden 25 september – 25 
oktober 2020. 

Bygglov 
Nuvarande förskola Skogsgläntan har ett tidsbegränsat bygglov som gäller till och 
med 14 juni 2022. 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 
Eslövs allmänning, som angränsar till planområdet i nordöst, är ett kommunalt 
naturreservat som bildades år 2010 och som är skyddat enligt miljöbalken kapitel 
7. 
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Figur 6. Bilden visar utbredningen av naturreservatet för Eslövs allmänning och 
det angränsade planområdet. 

Naturmiljöprogram 
Kommunfullmäktige antog ett naturmiljöprogram för Eslövs kommun 2020-03-30, 
§ 41. I naturmiljöprogrammet är naturreservatet Eslövs allmänning utpekat som en 
värdekärna för lövskog, klass 3. Värdekärnor är områden med så höga naturvärden 
att de bedöms ha betydelse för den biologiska mångfalden och som innehåller arter 
som är karakteristiska för naturtypen. 

Riksintresse järnväg 
Cirka 700 meter öster om planområdet ligger södra stambanan som är ett utpekat 
riksintresse för kommunikationer. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av anläggningen. 

Friyta 
Eslövs kommun har 30 m2 per barn som riktvärde vad gäller behov av friyta i 
förskolemiljöer.  
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Trädfällning 
Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2020 att anta riktlinjer för trädfällning i 
Eslövs kommun. Riktlinjerna gäller kommunal förvaltning och kommunala bolag 
inom detaljplanerat område från den 1 augusti 2020. 

TRAFIK 
Gång- och cykelvägar 
Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs med 
Sallerupsvägen finns separerade gång- och cykelvägar på den norra sidan av vägen 
i direkt anslutning till planområdet. Gång- och cykeltrafik på omgivande gator, 
Djupadalsvägen och Nämndemansvägen, sker i blandtrafik.   

Kollektivtrafik 
I direkt anslutning till planområdet ligger en busshållplats vid Sallerupsvägen på 
den västra sidan om Djupadalsvägen. Stadsbuss 2, som trafikerar Rönneberga-
Bäckdala, avgår från hållplatsen 2-3 gånger i timmen under vardagar.  

Biltrafik  
Sallerupsvägen, som ligger direkt söder om planområdet, är en genomfartsgata och 
del av Eslövs huvudgatunät. Vägen försörjer ett stort antal bostäder och funktioner 
innan den mynnar ut i Västra Sallerups kyrkby, väster om planområdet. Vägen 
trafikeras av cirka 4800 fordon/dag enligt mätning utförd 2020. Nämndemansvägen 
och Djupadalsvägen har en betydligt lägre frekvens av trafik eftersom de är 
bostadsgator.  Nämndemansvägen trafikeras av cirka 120 fordon/dag och 
Djupadalsvägen trafikeras av 325 fordon/dag enligt mätningar 2020. Se bilaga 1, 
Trafikbullerutredning, 2020-04-06, för en fullständig redogörelse. 

Parkering 
Till förskolans verksamhet finns idag bilparkering på Nämndemansvägen, cirka 10 
platser. I anslutning finns också möjlighet att parkera cyklar. Parkering är även 
möjlig längs med Nämndemansvägen. 

Varutransporter och sophämtning 
Varutransporter och sophämtning till förskolan sker i dagsläget via 
Nämndemansvägen. 

NATUR 
Natur, park och rekreation 
Planområdet utgör idag södra delen av ett större grönområde som sträcker sig från 
Sallerupsvägen norrut mot Solvägen intill Tåbelunds vårdcentral. Inom grön- 
området, och i anslutning till aktuellt planområde, ingår även naturreservatet 
Eslövs allmänning. Naturreservatet används flitigt för promenader samt som 
utflyktsmål. 

Eslövs allmänning är ett centralt beläget naturområde som domineras av 
ädellövskog, huvudsakligen ek men med inslag av ask och alm. I det västra 
skogsbrynet, som delvis angränsar till planområdet, dominerar stora, grova och 
ibland knotiga ekar. Flera av träden har håligheter i vilka fåglar, fladdermöss och 
andra djur kan söka skydd. Flera av träden har en diameter på 1 meter eller mer och 
är så kallade jätteträd. Ett skogsbryn är en naturlig övergång mellan skog och 
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öppen mark. Brynet med sin variation av träd och buskar är en värdefull miljö för 
många djur och växter och skapar variation i landskapet. 

Fladdermöss 
I naturreservatet finns flera fladdermusarter. Under juli och augusti månad 2008 
gjorde Naturvårdskonsult Gerell en inventering av fladdermössen inom Eslövs 
allmänning på uppdrag av Eslövs kommun. Enligt rapporten, se bilaga 3, noterades 
4 fladdermusarter, nordisk fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och 
gråskimlig fladdermus. Resultatet av inventeringen visade att skogens västra bryn 
var ett av flera viktiga näringssöksområden. Samtliga fladdermusarter är skyddade 
genom fridlysning i 4 § artskyddsförordningen.  

Träd 
Inom planområdet finns det cirka 20 träd av främst lönn, björk, ek samt pil och de 
flesta är fullvuxna träd. En del av träden utgör en allé längs med Sallerupsvägen. 
Träd spelar en viktig roll i att hantera det lokala klimatet och bidrar med flera 
ekosystemtjänster genom att fördröja och minska dagvatten, ge skugga, dämpa 
vinden och rena luften. Träden har även stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. 

Figur 7. Vy över planområdet från korsningen Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 
Markerade träd ligger inom detaljplanens område. 

Biotopskyddad mark 
Längs Sallerupsvägen, från planområdet och österut, kantas gatan av trädallé på 
båda sidor i varierande omfattning. Planområdet omfattar en del av denna allé, som 
berörs av biotopskydd. Inom planområdet utgörs allén av 5 träd, 3 fullvuxna pilar 
och 2 nyplanterade ekar. Eslövs kommun avser att successivt byta ut hela allén från 
pil till ek eftersom pilträden är problematiska idag.  
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Topografi 
Planområdet sluttar ner mot sydväst. Högsta punkten är cirka 65 meter över 
nollplanet vid naturreservatet och den lägsta punkten är cirka 58 meter över 
nollplanet i planområdets sydvästra kant mot Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. 
Planområdet sluttar således cirka 6 meter från nordost till sydväst på en sträcka av 
cirka 160 meter. 

Jordart och markens genomsläpplighet 
Cirka 2700 m2 av den södra delen av planområdet har jordarten glacial grovsilt-
finsand som har hög genomsläpplighet. Resterande del av planområdet består av 
jordarten moränfinlera som har låg genomsläpplighet. 

SÄKERHET OCH HÄLSA 
Geotekniska förhållanden 
Någon geoteknisk undersökning i samband med planarbetet har inte tagits fram. 
Grundförutsättningarna bedöms initialt som goda.  

Markföroreningar 
Kommunen har beställt en ny geo- och markmiljöundersökning eftersom 
planförslaget innehåller ny mark som planläggs för skola. PQ Geoteknik & Miljö 
AB har gjort en delleverans av undersökningen inför granskningsskedet, se bilaga 
4, Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021. Enligt det som har framkommit 
hittills är marken lämplig för skoländamål.  

Markradon 
Enligt tidigare genomförd markundersökning, se bilaga 3, Geo- och 
markmiljöundersökning, 2020-07-03, har markradonhalten inom fastigheten 
sammantaget bedömts ligga inom normalriskintervallet. 

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10). Enligt 
miljöavdelningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom Eslövs 
kommun. Med hänsyn till förskolans placering bedömer kommunen att 
luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom förskolans planerade 
område. 

Översvämning och skyfall 
Enligt skyfallskarteringen för Eslövs tätort från 2016 finns det en lågpunkt i 
planområdets sydvästra hörn där det samlas dagvatten vid skyfall. 
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Figur 8. Bild på var lågpunkten ligger inom planområdet. Den blå heldragna 
linjen visar vattenvägen och skrafferat område innebär att det är instängt. 

Enligt skyfallskarteringen finns det en vattenväg som går i Sallerupsvägen och in 
på planområdet i det sydvästra hörnet, där vatten samlas i lågpunkten. Vattenvägen 
fortsätter sedan i nordvästlig riktning in på Djupadalsvägen och bostadsområdet 
Hällan som till stor del är ett instängt område och hårt drabbat av skyfall. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dag-, spill-, och dricksvatten 
Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för dag-, spill- och 
dricksvatten. I den södra delen av planområdet finns det ledningar för dagvatten, 
spillvatten och dricksvatten som sträcker sig över hela planområdet, från 
bostadsområdet i öst fram till Djupadalsvägen i väst. Vid Nämndemansvägen finns 
det ledningar för dagvatten och spillvatten som delvis ligger inom planområdet. 
Dessa ledningar sträcker sig fortsättningsvis inom planområdet längs med den östra 
gränsen och ansluter till dag- och spillvattenledningarna i östvästlig riktning längre 
söderut. 

El, fjärrvärme och fiber 
Befintlig förskola är redan ansluten till el- och fibernätet, men inte till 
fjärrvärmenätet. Fjärrvärmenätet ligger cirka 200 meter från området. 

Inom planområdet finns det högspänningskablar för el som sträcker sig från 
planområdets sydöstra hörn till den västra sidan strax norr om bostadsbebyggelsen 
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vid Djupadalsvägen. En fiberkabel ligger längs med gång- och cykelvägen i söder 
och fortsätter norrut inom planområdet längs med Djupdalsvägen och viker sedan 
av västerut strax norr om bostadsbebyggelsen vid Djupadalsvägen. 

Brandpost 
Det finns tre brandposter i omkringliggande område. Två stycken vid Gyldestigen, 
en i söder vid anslutningen till Sallerupsvägen och en i norr vid anslutningen till 
Nämndemansvägen. Den tredje finns i östra delen av Skördevägen. 

 PLANFÖRSLAG    
PLANSÖKANDE  
Plansökande är Serviceförvaltningen på Eslövs kommun. Serviceförvaltningen 
avser att uppföra en förskola med 8 avdelningar (cirka 140 barn). Förskolan är 
planerad att uppföras enligt en konceptbyggnad i två plan med en nockhöjd på 10 
meter. 

Figur 9. Fasadritningar på den planerade konceptbyggnaden. 

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra ny förskola samt 
reglera allmän platsmark på del av fastigheten Eslöv 53:4. Syftet med detaljplanen 
är vidare att bevara områdets gröna karaktär genom att skydda träd, begränsa 
bebyggelsens utbredning och säkerställa markens genomsläpplighet. Syftet är 
slutligen att reglera utformningen av förskolan så att den passar på platsen med 
angränsande park, natur och villabebyggelse.  

FRAMTAGNA UTREDNINGAR 
Flera utredningar har beställts under framtagandet av planförslaget. Utredningarna 
listas nedan: 

 Trafikbullerutredning, 2020-04-06, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, 2020-07-03, PQ Geoteknik & Miljö AB 
 Trafikbullerutredning, 2020-12-14, WSP Environmental Sverige 
 Geo- och markmiljöundersökning, maj 2021, PQ Geoteknik & Miljö AB 

Exploatören har beställt och bekostat samtliga framtagna utredningar. 
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MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Detaljplanen reglerar användning för skola på kvartersmark och användning för 
park på allmän plats. Totalt planläggs drygt 7200 m2 yta för skoländamål fördelat 
på två ytor. Byggnader för skoländamål tillåts enbart på den norra ytan av 
kvartersmarken. 

Utformning byggnader 
Sett från Sallerupsvägen utgör naturreservatet en bakgrund till skolområdet och det 
tillsammans med befintliga träd och omkringliggande grönyta gör att området har 
en naturnära karaktär. Kommunen bedömer att det är viktigt att den nya 
bebyggelsen utformas för att smälta in i omgivningen, därför reglerar detaljplanen 
att byggnader ska uppföras med träfasad i mörk kulört.  

Omfattning av byggnader och friyta 
Detaljplanen reglerar att högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 12 meter, 
vilket möjliggör att uppföra en skolbyggnad i två plan. Den planerade byggnaden 
har en nockhöjd på 10 meter vilket innebär att detaljplanen medger en viss 
flexibilitet utifrån den planerade byggnaden, vilket också är att föredra med hänsyn 
till hur terrängen ser ut. Kommunen bedömer att det inte finns skäl att reglera 
höjden på komplementbyggnaderna.  

Huvudbyggnad för skoländamål får uppföras till en största byggnadsarea av 1000 
m2 och komplementbyggnader får uppföras till en största byggnadsarea av 150 m2. 
Utöver detta får skärmtak och solskydd uppföras.  

Utifrån Eslövs kommuns riktvärde på 30 m2 friyta per barn så innebär det att 
friytan i det här fallet minst ska vara 4200 m2 utifrån att den nya planerade 
förskolan ska rymma 140 barn. En placering av byggnaden enligt bilden nedan 
innebär att friytan kan uppgå till drygt 4200 m2 om högsta tillåtna byggnadsarea för 
komplementbyggnader räknas bort. Friytans omfattning och utformning kommer 
att fastställas i samband med projekteringen av förskolan.  

Figur 10. Den skrafferade vita ytan visar exempel på hur friytan kan avgränsas för 
att riktvärdet på 30 m2 friyta per barn ska uppnås. 
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Även om antalet kvadratmeter för friytan uppnås finns det andra faktorer som 
avgör hur stor del av friytan som kommer att användas i praktiken. Det handlar 
bland annat om utformningen och personalens möjligheter att kunna ha en god 
överblick över friytans olika delar.  

TRAFIK 
Gång- och cykel 
Planförslaget innebär att befintlig infrastruktur för gång- och cykel kompletteras 
för att underlätta angöring till förskolan med cykel och till fots. Placering och 
utformning av nya gång- och cykelvägar kommer att fastställas i samband med 
projekteringen av förskolan. Sannolikt kommer det finnas två angöringsplatser till 
förskolans område, en vid Nämndemansvägen och en i anslutning till 
bilparkeringen i söder. Vid flera angöringsplatser ska cykelparkering anordnas vid 
respektive angöringsplats. Cykelparkeringarna ska även ha utrymme med plats för 
lastcyklar enligt kommunens parkeringsnorm. Cykelparkering för personal 
anordnas lämpligen i anslutning till personalentrén. 

Figur 11. Heldragen röd linje visar befintlig infrastruktur som cyklister och 
fotgängare kan nyttja till förskolan från närområdet. Streckad röd linje visar ett 
förslag till placering av nya gång- och cykelvägar som ska anordnas till förskolans 
område.  

Biltrafik och parkering 
Nämndemansvägen har inte tillräckligt med kapacitet för att ombesörja 
skolområdet med den ökade trafikmängden som en större förskola medför. Därför 
ska bilparkering enligt planförslaget i huvudsak ske vid Djupadalsvägen.  

Parkering för de som hämtar och lämnar barn med bil anordnas i det södra området 
som är planlagt för skoländamål med anslutning till Djupadalsvägen. Även 
personalparkering anordnas i huvudsak inom samma område. Parkeringsplatserna 
för att hämta och lämna bör anordnas med extra utrymme på bredden för att de ska 
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bli rymligare än en traditionell parkeringsplats med hänsyn till att det är barn som 
ska in och ur bilarna. Parkeringsytan ska utformas utifrån ett säkerhetsperspektiv 
för barnen så inga barn behöver röra sig över ytor där bilar kör, t.ex. genom att 
anordna separata gångvägar i utkanten av parkeringen. Bilden nedan visar ett 
förslag till utformning av parkeringen där det finns 10 parkeringsplatser för hämta 
och lämna och 9 parkeringsplatser för personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Möjlig utformning 
av parkeringsplatsen vid 
Djupadalsvägem.  

Det finns utrymme att anordna ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning 
till Nämndemansvägen. Vid Nämndemansvägen i anslutningen till förskolans 
byggnad ska det också anordnas parkeringsplats för rörelsehindrade så nära entré 
som möjligt. Avståndet från parkeringen till entré får högst vara 25 meter enligt 
Boverkets byggregler.  

Detaljplanen reglerar att parkering ska utformas med genomsläppligt material för 
att minimera att eventuella föroreningar från trafikytorna rinner direkt till 
dagvattennätet och vidare till berörda recipienter. Dessutom blir området inte 
präglat av hårdgjorda ytor i lika stor grad. 

Varutransporter och sophämtning 
Varutransporter och sophämtning är planerad att fortsatt ske vid 
Nämndemansvägen. Utifrån förskolans planerade storlek kommer antalet 
varutransporter att vara 4-5 lastbilar per vecka. Sophämtning kommer att ske 2 
gånger per vecka om förskolan har fullständig källsortering. Bilden på nästa sida 
visar förslag på hur utformning av ytan vid Nämndemansvägen kan ske för att 
rymma samtliga funktioner för parkering, varutransportangöring samt 
sophämtning. Exakt utformning kommer att avgöras i samband med projekteringen 
av förskolan. 
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Figur 13. Möjlig utformning av ytan vid Nämndemansvägen med parkering, 
miljörum, varutransportangöring och sophämtning. 

BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på 
skolgårdar. För nya skolgårdar är riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
respektive 70 dBA maximal ljudnivå på de delar av gården som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet.  För övriga vistelseytor är riktvärdena 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA. Dessa riktvärden har kommunen haft som 
underlag vid bedömningen av bullersituationen inom skolgården. 

Totalt har två bullerutredningar tagits fram för detaljplanen, se bilaga 1 och bilaga 
2. Båda utredningarna har utgått från att den nya förskolan ligger i den södra delen 
av planområdet vid Djupadalsvägen/Sallerupsvägen, men med olika utformningar. 
Den första utredningen togs fram inför samrådet och den andra utredningen togs 
fram efter samrådet. Kommunen har gjort en bedömning av bullersituationen för 
den nya placeringen av förskolans område utifrån redan framtagna utredningar och 
bedömer att ytterligare trafikbullerutredningar inte behöver göras för detaljplanen. 

Bedömning av den ekvivalenta ljudnivån 
I de två följande bilderna visas den ekvivalenta ljudnivån (prognosår 2040) från 
respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 
friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Båda utredningarna innehåller byggnadskroppar som påverkar bullrets utbredning 
norrut. Den första utredningen (första bilden) har dock inga byggnader mellan 
huvudbyggnaden och bostadshuset vid Sallerupsvägen, vilket ger en bra 
uppfattning kring hur bullret sprider sig utan påverkan av byggnader. Utifrån de 
framtagna utredningarna bedömer kommunen att den ekvivalenta ljudnivån inom 
föreslaget område för skola uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden.  

Bedömning av den maximala ljudnivån 
I de två följande bilderna visas den maximala ljudnivån (prognosår 2040) från 
respektive utredning. Förskolans nya område, som ska innehålla skolbyggnad samt 
friyta, är markerad med röd streckad linje. 
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Den maximala ljudnivån från trafiken på Nämndamansvägen skiljer sig åt mellan 
de olika utredningarna. Anledningen är att i den andra utredningen (andra bilden) 
så antogs så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen vara leveranser till den 
nuvarande förskolan. Eftersom varuleveranserna skulle försvinna från 
Nämndemansvägen när den nya förskolan skulle tas i bruk så har den tunga 
trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas. 

Eftersom förskolans placering i nuvarande planförslag är på samma plats som den 
befintliga förskolan så kommer tung trafik i form av varuleveranser och 
sophämtning fortsättningsvis ske via Nämndemansvägen.  

Antalet varuleveranser kommer att uppgå till 4-5 stycken per vecka och 
sophämtning kommer att ske 2 gånger per vecka om förskolan har fullständig 
källsortering. Eftersom förskolan kommer ligger i slutet på en bostadsgata kommer 
även sopbilar som hämtar hushållssopor att passera vid förskolan. Sophämtning för 
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hushållen sker 1 gång varannan vecka och 2 gånger var fjärde vecka. Detta innebär 
att den tunga trafiken som högst kan uppgå till 9 stycken på en vecka (måndag-
fredag). 

Eftersom Nämndemansvägen är en bostadsgata så utgår kommunen från att 
varuleveranser och sophämtning är den enda frekventa tunga trafiken som passerar 
förskolans vändplats.  

Kommunen bedömer att inga åtgärder för buller behöver vidtas med hänsyn till att 
antalet tung trafik som passerar förskolans vändplats är så pass begränsat och att 
den tunga trafiken inte heller kan komma att öka på ett påtagligt sätt eftersom gatan 
är en återvändsgata. 

NATUR 
Natur, park och rekreation 
Vid naturreservatet i den nordöstra delen av detaljplanen planläggs mark för allmän 
plats, park. Det är för att skapa ett större utrymme för skogsbrynet jämfört med 
idag, dels för att vegetationen ska kunna växa och dels för att undvika situationer 
där grenar behöver kapas för att de hänger in på förskolans område. Det ger även 
mer utrymme för allmänheten att kunna röra sig längs med skogsbrynet. Avståndet 
mellan naturreservatet och gränsen för skolområdet varierar mellan 10-13 meter 
enligt planförslaget. 

Träd 
Inom den norra delen av kvartersmarken finns det i nuläget 5 stycken träd. Från 
barnens perspektiv skapar träden en variation i lekmiljön och ger skugga som 
framförallt är viktigt under varma, soliga dagar. Träden bidrar även med fler 
ekosystemtjänster och är i övrigt av stor betydelse för den biologiska mångfalden. 
Därför reglerar detaljplanen trädfällning med planbestämmelsen n1, träd får endast 
fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk, i syfte att träden ska bevaras. För 
att säkerställa kommunens tillsyn i frågan har bestämmelsen kompletterats med 
planbestämmelse om ändrad lovplikt, att marklov även krävs för fällning av träd 
med stamomfång 50 cm eller mer på stamhöjden 1,0 meter.  

Vid utformning av förskolans utemiljö är det viktigt att ta hänsyn till träden för att 
ge dem rätt förutsättningar för att kunna leva vidare på ett bra sätt. Det gäller 
framförallt åtgärder som riskerar att skada trädens rötter och påverkar markens 
genomsläpplighet.  

Förskolans utemiljö 
Detaljplanen reglerar inte hur förskolans gård ska utformas vad avser vegetation. 
Växtval bör dock vara med fokus på inhemska arter och arter som gynnar biologisk 
mångfald, som exempelvis pollinerande insekter. Det får inte planteras växter som 
riskerar att spridas vidare till naturreservatet. 

Biotopskyddad mark 
Trädallén som berörs av biotopskydd ligger inom mark som planläggs för allmän 
plats, park. 
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EKOSYSTEMTJÄNSTER 
Rekreationsmiljöer  
Allmänt tillgängliga ytor för rekreation minskar eftersom parkmark som idag 
används för rekreation försvinner när marken planläggs för förskola. Kommunens 
utgångspunkt är dock att förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten under 
vardagskvällar och under helger när verksamheten är stängd. Genom planläggning 
av grönyta som allmän platsmark blir det säkerställt att det fortfarande är möjligt 
för allmänheten att röra sig mellan Sallerupsvägen och Eslövs allmänning, även om 
det är i en mer begränsad omfattning än tidigare. 

Vegetation i allmänhet  
Detaljplanen innebär att vegetation försvinner vid en exploatering. Det handlar 
främst om befintliga gräsytor som kommer bli hårdgjorda med byggnader och för 
trafikändamål. Förskolans utemiljö kommer att utformas med ny vegetation som 
träd och buskar, vilket innebär att nya ekosystemtjänster kommer tillföras 
planområdet. Vegetation inom förskolans område kommer sannolikt påverkas av 
slitage eftersom det utgör en del av barnens lekmiljö. Planbestämmelsen om 
trädfällning innebär att ekosystemtjänster bevaras i en större utsträckning. Trädet 
som behöver fällas inom ytan för parkering vid Djupadalsvägen kommer 
kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 
träd ska planteras. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Dag-, spill-, och dricksvatten 
Den nya förskolan kan nyttja befintliga servisanslutningar som nuvarande förskola 
har till ledningsnätet för dag-, spill- och dricksvatten. 

Vid kvartersmarken i anslutning till Nämndemansvägen har u-område lagts till för 
att säkerställa tillgängligheten till berörda dag- och spillvattenledningar. U-område 
har även lagts till för berörda dag- spill- och dricksvattenledningar inom 
kvartersmarken vid Djupadalsvägen. 

El, fjärrvärme och fiber 
Den nya byggnaden kan anslutas till befintligt ledningsnät för el och fiber. Vad 
gäller fjärrvärme så avser kommunen att ansluta den nya förskolan till 
fjärrvärmenätet, men möjligheten att ansluta till nätet behöver utredas vidare. 

Längs med Djupadalsvägen finns ett fiberstråk som korsar kvartersmarken. För att 
säkerställa tillgängligheten till kabeln har ett u-område upprättats i detaljplanen. 

Brandpost 
Vad gäller brandvattenförsörjning behöver inga nya brandposter upprättas i och 
med den nya förskolan. Det gäller under förutsättning att avståndet mellan byggnad 
och befintlig brandpost norr om Gyldestigen inte förändras i någon större 
utsträckning jämfört med idag. 

Avfallshantering 
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsförordningen. Fastighetsägaren 
ansvarar för hantering av eget avfall och källsortering. 
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Eftersom förskolans verksamhet kommer utökas kommer antalet kärl för avfall att 
bli fler. Befintlig förskola har inte källsortering för glas, metall, plast och tidningar. 
Om den nya förskoleverksamheten kommer ha fullständig källsortering kommer 
antalet kärl att utökas ytterligare. 

SÄKERHET OCH HÄLSA  
Markföroreningar 
Enligt aktuell information avseende markföroreningar inom planområdet krävs 
inga planbestämmelser för att säkerställa markens lämplighet för skoländamål. 

Markradon 
Eftersom markradonhalten inom fastigheten sammantaget har bedömts ligga inom 
normalriskintervallet så ska byggnader uppföras radonskyddade. Planbestämmelse 
om att byggnader ska utformas radonskyddade har lagts till i plankartan. 

Översvämning och skyfall 
Planförslaget innebär att åtgärder för att hantera skyfall ska vidtas inom allmän 
plats, vilket lämpligen sker i anslutning till den befintliga lågpunkten i sydvästra 
hörnet av planområdet. Mängden hårdgjord yta skulle teoretiskt kunna uppgå till 
cirka 4400 m2 utifrån detaljplanens bestämmelser. Den siffran har tagit höjd för 
nya gång- och cykelvägar, att norra området för kvartersmark har blivit hårdgjord 
till 50 % och att det södra området för kvartersmark (parkering) har blivit 
hårdgjord till 100 %. Parkering ska utformas med genomsläppligt material så ytan 
kommer i verkligheten inte att bli hårdgjord till den graden. 

Räknat på ett skyfall med 50 mm nederbörd på en timme skulle de hårdgjorda 
ytorna enligt ovan generera 220 m3 vatten. I bilden nedan har en yta på 880 m2 
markerats, det skulle innebära ett djup på cirka 25 cm för att ytan skulle kunna 
hantera all den mängden vatten som de hårdgjorda ytorna genererar. Eftersom 
dagvattennätet hinner ta emot en del av regnvattnet innan nätet når full kapacitet så 
innebär det att mängden vatten som behöver hanteras är mindre.  

Figur 14. Den blåa ytan motsvarar 880 m2. 
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Kommunen bedömer att det finns goda förutsättningar för att skyfallsvatten ska 
kunna hanteras inom allmän plats inom planområdet. Exakt utformning av åtgärden 
för att hantera skyfall kommer tas fram i samband med projekteringen av 
förskolan.  

Buller   
Inga åtgärder för buller krävs vid ett genomförande av detaljplanen. 

DAGVATTENHANTERING 
Detaljplanen reglerar hur stor del av ytan som får bli hårdgjord i syfte att underlätta 
dagvattenhanteringen. Det finns även möjlighet att samordna en öppen 
dagvattenhantering med skyfallshanteringen, vilket kommunen kommer att titta 
vidare på i samband med projekteringen av förskolan. Att genomföra sådana 
åtgärder för dagvattenhanteringen är dock inget som krävs för detaljplanens 
genomförande. 

Längs med Djupadalsvägen finns ett dike, vars funktion behöver kvarstå vid ett 
genomförande av detaljplanen. För att säkerställa dikets funktion har ett u-område 
lagts till på kvartersmarken vid Djupadalsvägen. U-området syftar även till att 
säkerställa att utrymmet är tillgängligt för befintlig fiberkabel. 

SOCIALA ASPEKTER 
Trygghet, jämställdhet och mångfald 
Planområdet består idag av en gräsyta och en förskola. Möjligheten att skapa en 
tryggare plats ökar med en större förskola då antalet människor som rör sig genom 
området ökar. I närheten av planområdet finns många gröna ytor och säkra gång- 
och cykelvägar som underlättar kopplingen mellan olika målpunkter inom 
närområdet och mellan stadsdelarna.  

En förskola strategiskt placerad i nära anslutning till ett gång- och cykelstråk 
bedöms stärka den sociala hållbarheten. Kommunens utgångspunkt är att 
förskolans gård ska vara tillgänglig för allmänheten när förskolans verksamhet är 
stängd.  

Barnkonventionen 
Inom planområdet skapas ytor som ger möjlighet till lek. Inom planområdet och 
inom närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med 
säkra och trygga gång- och cykelförbindelser. Förskolans placering intill 
naturreservatet möjliggör en utepedagogik i nära samspel med naturen, vilket är 
positivt för barnen. 

KONSEKVENSER  
MILJÖKONSEKVENSER 
Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 
Tillväxtavdelningen 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 
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§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 
inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

Påverkan på riksintresse 
Planförslaget bedöms inte påverka södra stambanan som är ett utpekat riksintresse 
för kommunikationer. 

MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Luftkvalitet 
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inom 
Eslövs kommun. Detaljplanen kan dock komma att påverka luftkvaliteten negativt 
på en lokal nivå om många väljer att ta bilen.  

Lokaliseringen av förskolan tillsammans med nya gång- och cykelvägar möjliggör 
hämtning och lämning på förskolan till fots och med cykel. I närheten finns även 
en busshållplats med avgångar som gör det möjligt att åka kollektivt till och från 
förskolan. Ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan på 
luftkvaliteten vid förskolan är att minska/förbjuda tomgångskörning på förskolans 
parkering. 

Recipient och miljökvalitetsnorm för vatten  
Planområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeån är via Bråån, 
recipient för dagvatten från planområdet. Enligt beslutad miljökvalitetsnorm är 
målet att både Bråån och Kävlingeån ska ha en god ekologisk status år 2027. Bland 
annat på grund av jordbruk som ger upphov till utsläpp av näringsämnen som leder 
till övergödning uppnår åarna idag inte god status varken ur ekologisk eller kemisk 
synpunkt.  
 
Detaljplanen reglerar inte hur dagvatten från trafikytor ska hanteras. Eftersom 
dagvatten från sådan ytor kan innehålla föroreningar finns det risk att detaljplanen 
medverkar till ytterligare försämring för recipienterna, vilket dock är i en mycket 
begränsad omfattning. Genom att detaljplanen reglerar att parkering ska utformas 
med genomsläppligt material kommer eventuell påverkan att minska. Om 
kommunen samordnar dagvattenhanteringen med skyfallshanteringen finns det 
även möjlighet att rena dagvatten innan det når dagvattennätet, vilket skulle 
innebära en positiv påverkan på recipienterna vad avser möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormerna.  

DAGVATTEN  
Eftersom detaljplanen innebär att mer ytor blir hårdgjorda kommer belastningen på 
dagvattennätet att öka. För att begränsa detaljplanens påverkan på dagvattennätet 
reglerar detaljplanen hur stor yta som får bli hårdgjord. Även bevarande av träd har 
en positiv inverkan på dagvattenhanteringen.  

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Detaljplanen medför mer hårdgjorda ytor vilket påverkar mängden vatten som 
rinner till befintlig lågpunkt vid ett skyfall. Hårdgjorda ytor innebär också att 
avrinningen sker i en snabbare takt jämfört med avrinning på en grönyta, vilket gör 
att vattenmängden ökar snabbare. För att undvika risk för ytterligare översvämning 
inom Hällan reglerar detaljplanen att åtgärder för skyfall ska vidtas inom allmän 
plats. Kommunen kommer därmed att vidta åtgärder för att hantera det vatten som 
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uppstår vid skyfall som en konsekvens av exploateringen. Sammantaget bedömer 
kommunen att detaljplanen inte kommer att medföra ökad risk för översvämning 
vare sig inom eller utanför planområdet. 

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Natur, park och rekreation 
Den nya förskolan tar yta i anspråk som i dagsläget utgör en del av ett större 
rekreationsområde och grönstrukturstråk. Rekreationsytan minskar därmed, men 
detaljplanen utformas för att det fortsatt ska vara möjligt för allmänheten att 
passera genom området. Att bevara träd inom förskolans område är en viktig del i 
att behålla stråk som binder ihop gröna miljöer, men det handlar också om att 
behålla så mycket grönyta som möjligt och att tillföra ny vegetation i förskolans 
utemiljö. Genom att göra ett noggrant val av växer vid nyplantering kan förskolans 
utemiljö bidra till att stärka den biologiska mångfalden och skapa fler 
ekosystemtjänster.  

Träd 
Planförslaget innebär att trädet som ligger inom kvartersmarken vid Djupdalsvägen 
där parkering är planerad att anordnas måste fällas. Det fällda trädet kommer att 
kompenseras enligt kommunens riktlinjer för trädfällning, vilket innebär att två nya 
träd ska planteras. 

Figur 15. Markerat träd som måste fällas vid ett genomförande av detaljplanen. 

Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7 
Planförslaget innebär att avståndet mellan förskolans område och naturreservatet 
utökas som minst med 5 meter och som mest med 10 meter jämfört med 
avgränsningen av förskoleverksamheten som finns där idag. Ytan mellan 
kvartersmarken och naturreservatet planläggs som allmän plats, park, i syfte att 
skapa ett bättre skydd för skogsbrynet och ge det utrymme att kunna växa utan att 
komma i konflikt med förskolans område. 
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Nuvarande förskoleverksamhet besöker ofta naturreservatet. Fortsätter kommande 
förskoleverksamhet att frekvent besöka Eslövs allmänning kommer det att innebära 
ett ökat slitage inom området. Kommunen bedömer dock att det inte kommer 
innebära en sådan skada på naturreservatet att dess bärande värden eller livsmiljön 
riskerar att påverkas negativt.  

Inom förskolans område har planbestämmelse, om att huvudbyggnad ska placeras 
minst 5,0 meter från användningsgräns för skola, lagts till för att säkerställa ett 
visst avstånd från huvudbyggnad till naturreservatet.  

Markarbeten i närheten av naturreservatet ska stämmas av med kommunens ekolog 
för att säkerställa att naturreservatet inte tar skada av åtgärden eller att växter 
riskerar att spridas till reservatet. 

Fladdermöss 
Samtliga fladdermusarter är skyddade genom fridlysning i 4 § 
artskyddsförordningen. Enligt artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt 
döda eller störa de uppräknade arterna i förordningen. Med avsiktligt menas även 
att det är förbjudet att utföra en åtgärd om man kan förutse sådana konsekvenser. 

Inventeringen av fladdermöss som gjordes 2008 visade att det västra skogsbrynet, 
som planområdet delvis angränsar till, utgjorde ett viktigt näringssöksområde för 
fladdermusarten nordisk fladdermus. Inventeringen visade att den andra stationära 
arten inom området är långörad fladdermus vars dagtillhåll vanligen utgörs av 
håligheter i träd, vilket mycket väl kan finnas i träden vid skogsbrynet. 

Kommunen bedömer att förskolans verksamhet i sig inte påverkar fladdermössen 
eftersom verksamheten är igång under dagtid medan fladdermössen är aktiva på 
natten. Detaljplanen medför ingen fysisk påverkan på skogsbrynet och dess miljö 
som näringssöksområde och boplats. 

Åtgärder som kommunen har vidtagit/ska vidta för att undvika påverkan på 
fladdermössen: 

 Detaljplanen säkerställer att avståndet blir minst 15 meter mellan 
förskolans huvudbyggnad och skogsbrynet för att det inte ska finnas något 
fysiskt hinder för fladdermössen längs med skogsbrynet. 

 Belysningen anpassas för att inte riskera att störa fladdermössen, t.ex. vad 
avser höjd, ljusstyrka och riktning. 
 

Kommunen har inventerat befintliga träd inom planområdet och inga håligheter har 
hittats i träden som skulle kunna utgöra boplatser för fladdermöss. 

Sammantaget bedömer kommunen att detaljplanen inte kommer medföra en sådan 
negativ påverkan på fladdermössen som är förbjudet enligt artskyddsförordningen. 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 
Kommunen bedömer att trädallén vid Sallerupsvägen, som omfattas av 
biotopskydd, inte kommer påverkas av planförslaget eftersom allén fortsatt 
kommer ligga på allmän plats som är planlagd för park.  
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STADSBILD 
Stadsbilden kommer oundvikligen att förändras i och med den nya förskolan. 
Förskolans byggnad i sig kommer att ta en större plats, både sett till yta och höjd. 
Detaljplanen reglerar byggnadens utformning i syfte att den ska smälta in i 
omgivningens karaktär och inte sticka ut, vilket bidrar till att minska den visuella 
påverkan. 

Förskolans område blir i stort ett nytt inslag i miljön och planområdet som helhet 
kommer bli mer präglat av trafikytor, både för bil, gång och cykel. Att detaljplanen 
reglerar att träd inte ska fällas minskar påverkan på stadsbilden.  

ARKEOLOGI 
Planförslaget bedöms inte påverka arkeologi då inga kända fornlämningar finns 
inom området. I det fall fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska 
dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 

SOLFÖRHÅLLANDEN 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning bedöms inte innebära negativa 
konsekvenser för omgivningen. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att säkerställa 
både sol och skugga vid utformning av barns utemiljöer. Befintliga träd inom 
förskolans område bidrar till att skapa skuggiga platser. 

TRAFIK 
Eftersom avsikten är att förskoleverksamheten ska utökas från 35 platser till 140 
platser innebär planförslaget att trafiken ökar.  

Nämndemansvägen 
Eftersom bilparkering kommer att anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så 
kommer personbilstrafiken på Nämndemansvägen, som är kopplad till 
förskoleverksamheten, att minska jämfört med idag. Det kommer eventuellt att 
anordnas ett fåtal parkeringsplatser för personal i anslutning till 
Nämndemansvägen. Vad gäller tung trafik så kan sophämtningen komma att ske 
ytterligare en gång varannan vecka jämfört med idag. Varuleveranser kommer att 
ske 4-5 gånger i veckan med lastbilar.    

Djupadalsvägen 
Eftersom bilparkering anordnas i anslutning till Djupadalsvägen så kommer 
personbilstrafiken att öka på gatan. Ökningen kommer framförallt att vara under 
morgon och sen eftermiddag då många generellt lämnar och hämtar barn. En 
ökning av trafik på Djupadalsvägen innebär en ökad risk för olyckor då gång- och 
cykelstråket längs med Sallerupsvägen korsar Djupadalsvägen. Kommunen avser 
att vidta åtgärder vid överfarten för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 
Det kan exempelvis ske genom upphöjd överfart eller en tydligare markering av 
överfarten. 

BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Befintlig teknisk infrastruktur behöver inte byggas ut som en konsekvens av 
planförslaget bortsett från fjärrvärmenätet. Om den nya förskolan ska använda 
fjärrvärme som uppvärmning behöver nätet byggas ut. Kommunen kommer ha en 
dialog med Kraftringen i frågan. 
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SÄKERHET OCH HÄLSA 
Markföroreningar 
Enligt aktuell information kring markföroreningar innebär detaljplanen ingen risk 
för hälsa. 

Markradon 
Detaljplanen säkerställer att byggnader ska uppföras radonskyddade. Utifrån det 
bedömer kommunen att detaljplanen inte innebär någon risk för hälsa avseende 
radon. 

Buller 
Kommunen bedömer att förskolans område inte utsätts för buller i en sådan 
omfattning att några åtgärder för buller behöver vidtas för att uppfylla riktvärdena 
för utomhusmiljön. 

Kommunen bedömer inte heller att planförslaget medför en ökning av trafikbuller 
för angränsande bostadsfastigheter i en sådan omfattning att några åtgärder behöver 
vidtas. 

En utökning av förskoleverksamheten, från 35 barn till 140 barn, som kommunen 
planerar för kommer att innebära en ökad ljudnivå från verksamheten. Fler barn 
kommer att vistas inom området, men friytan som barnen kan vistas ute på blir 
också större. Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte 
kommer att innebära betydande negativa konsekvenser för närliggande 
bostadsfastigheter vad avser ljudnivåerna från den nya planerade 
förskoleverksamheten. 

SOCIALA KONSEKVENSER 
Tillgång till rekreativ miljö  
Planförslaget är närbeläget Eslövs allmänning som förskoleverksamheten nyttjar 
idag och som kommer att vara möjligt att nyttja även i fortsättningen.    

Befolkning och service  
Detaljplanen medger uppförande av en servicefunktion inom ett område där det i 
övrigt finns bostäder. Förskolan kommer att utgöra en naturlig mötesplats för 
befolkningen även när verksamheten är stängd.  

Barnkonventionen 
FN:s barnkonvention gäller som utgångspunkt för beslut som rör barn och unga, 
däribland beslut om samhällsplanering och stadsutveckling. I samband med 
planarbetet har Eslövs kommun därför enligt rutiner upprättat en barnchecklista 
enligt barnkonventionen. Enligt checklistan ska barnets rättigheter beaktas vid 
kommunala beslut. Enligt slutsatsen i checklistan: 

Barn och unga bedöms beröras i positiv omfattning av det aktuella planförslaget. 
Erforderlig friyta har tillskapats inom planområdet och planförslaget innebär att 
befintlig gång- och cykelstruktur i större utsträckning kan användas för hållbara 
transporter till och från skolan, tillsammans med kompletterande gång- och 
cykelstruktur. Detaljplanen ger också kommunen byggrätt att upprätta en ny 
modern förskola som bättre gynnar verksamheten och en pedagogisk inriktning. 
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Tillgänglighet  
Vid utarbetande 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 avgörs i samband med 
byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning. 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

GENOMFÖRANDE 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas, mot berörda 
fastighetsägares bestridande, 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 allmän platsmark inom planområdet. 

Genomförande av åtgärder inom allmän plats 
Detaljplanen innebär att följande ska genomföras inom allmän plats: 

 Åtgärder för hantering av skyfall. 
 Anläggande av nya gång- och cykelvägar. 
 Åtgärder för att höja säkerheten på gång- och cykelöverfarten på 

Djupadalsvägen. 
 Iordningställande av mark vid naturreservatet som enligt detaljplanen 

planläggs för allmän plats, park, men som idag ligger inom området för 
befintligt förskola. 

Serviceförvaltningen ansvarar för att projektera för samtliga åtgärder samt för att 
iordningsställa marken vid naturreservatet. Genomförandet av åtgärderna sker 
gemensamt mellan Serviceförvaltningen och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen enligt överenskommelse. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  
Planekonomi 
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören, vilket innebär att 
ingen planavgift ska tas ut i samband med bygglovet. I planavtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Byggaktören bekostar 
undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens framtagande och 
genomförande. Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar även eventuella 
ledningsomläggningar. Anslutning till kommunens allmänna vatten- och 
avloppsledningar ska ske enligt antagen taxa. 
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Fastighetsbildningsåtgärder 
Planen förutsätter att kvartersmark för skoländamål avstyckas och bildar en egen 
fastighet. Syftet är att all kvartersmark ska avstyckas till en fastighet. Avstyckning 
prövas vid lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Ledningsåtgärder 
Rätt att framdra och bibehålla allmänna underjordiska ledningar inom område 
betecknat med planbestämmelsen ”u” kan säkerställas med upplåtelse av 
ledningsrätt. Lantmäteriet prövar lämpligheten i enlighet med ledningsrättslagen 
(1973:1144). 

Ansökan om lantmäteriförrättning  
Det ankommer på berörda fastighetsägare och ledningsägare att hos Lantmäteriet 
ansöka om erforderlig fastighetsbildning och upplåtelse av ledningsrätt. Med 
ansökan följer lantmäterikostnader samt eventuell skyldighet att utge ersättning för 
upplåtelse av utrymme för rättighet. Lantmäteriet beslutar om ersättning efter 
officialvärdering om ingen överenskommelse om ersättning finns mellan berörda 
fastighetsägare. Lantmäterikostnader åläggs den som har nytta av åtgärden om inte 
annat överenskommits. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
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Samrådsredogörelse - Detaljplan för del av 
Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, 
Eslövs kommun  
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 september 2020 att skicka 
detaljplan för del av Eslöv 53:4 – Skogsgläntan i Eslöv, Eslövs kommun på 
samråd. Detaljplanen har varit utställd för samråd 25 september – 25 oktober 2020. 
Totalt har 14 yttranden inkommit, varav 10 yttranden är med erinran. Sakägare och 
övriga berörda har fått information om detaljplanen skickad till sig och därmed fått 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.  

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter 
tabellen. Kommunens kommentarer till yttrandena redovisas med kursiv 
indragen text efter respektive yttrande. Inkomna yttranden med ingen 
erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.  
 
1. Statliga Myndigheter och regioner 

1.1 Länsstyrelsen     m.e 
1.2 Lantmäteriet    i.e 
1.3 Trafikverket    m.e 
1.4 Räddningstjänsten Syd    m.e 
1.5  Region Skåne   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   i.e 
2.4 Barn- och familjenämnden   i.e 
2.6 VA SYD    m.e 
2.7 MERAB    i.e 
2.8 Kraftringen    m.e 
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3. Sakägare, övriga 
3.1  Yttrande 1    m.e 
3.2  Yttrande 2    m.e 
 

1. Statliga myndigheter  
 
1.1 Länsstyrelsen    
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för 
ny förskola för 8 avdelningar (ca 140 barn) i två våningar samt reglera 
allmän platsmark på fastigheten del av Eslöv 53:4 samt område för 
transformatorstation. 
 
Planområdet är sedan tidigare planlagt som natur och ingår i två gällande 
detaljplaner vars genomförandetid gått ut. 

 Stadsplan S142, antagen 1967. Planen reglerar allmänt ändamål, 
bostäder, park och transformatorstation. 

 Detaljplan för Kv. Herkulus m fl E242, antagen 1995. Planen 
reglerar bostäder och natur. 

 
För området gäller Översiktsplan Eslöv 2035. Enligt översiktsplanen är 
området utpekat som grönområde. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen. Kommunen tar därför 
fram planförslaget med utökat förfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i 6 kap. MB. 
 
Planförslaget har tidigare varit på samråd och ingått i ”Planprogram för 
Sallerup; del av Eslöv 53:4, Vapendragaren 1-3, Drottningen 1-5, Abboten 
1, Nunnan 1 m fl” under 2019. I samrådsskedet yttrade sig Länsstyrelsen 
angående riksintresse kulturmiljö M182 Eslöv och M63 Ellinge - Västra 
Sallerup, Risk för översvämning och skyfall och Hälsa och säkerhet - buller 
som kan kopplas till aktuellt planförslag. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
Risk för översvämning 
Av planbeskrivningen framgår att framtagen skyfallsmodell för Eslövs tätort 
med 100-års regn visar att planområdet inte är utsatt för skyfall i större 
utsträckning. Däremot gränsar området till ett instängt skyfalls-område 
väster respektive söderut om planområdet. Det föranleder att vatten ska 
fördröjas inom planområdet så långt det är möjligt så att situationen 
nedströms inte förvärras. Planbestämmelse införs på plankartan för att 
reducera andelen hårdgjord yta samt bevara träd inom planområdet. 
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Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering ligger Hällans östra del inom en 
lågpunkt och ett båtnadsområde. Aktuellt planområde är beläget direkt öster 
om detta. Utifrån den översvämningsproblematik som finns vid skyfall för 
angränsande områden, och då planförslaget innebär att andelen hårdgjord 
yta ökar, menar Länsstyrelsen att planhandlingarna tydligare behöver 
beskriva konsekvenserna i detta avseende. Länsstyrelsen ser positivt på att 
kommunen med planbestämmelser reglerar andelen hårdgjord yta inom 
planområdet, men det framgår inte av planhandlingarna om detta är 
tillräckligt för att inte förvärra risken för översvämning. Länsstyrelsen 
menar att nödvändiga skyddsåtgärder behöver säkerställas på plankartan. (1) 
 
Hälsa och säkerhet – buller 
En bullerutredning har tagits fram inför samrådsskedet. Enligt utredningen 
uppfylls inte ekvivalent eller maximal ljudnivå för hela eller delar av 
friytorna. Av planbeskrivningen framgår att fortsatta 
bullerskyddsutredningar därför är nödvändiga under bygglovsprocessen. 
Dessutom bör ytterligare utredning utföras där fasadvärden beräknas för att 
säkerställa att gällande riktvärden för ljudnivå i undervisningslokaler kan 
hållas. Plankartan förses med planbestämmelse om villkor för startbesked: 
”Startbesked får inte ges förrän bullerskyddsåtgärder är åtgärdade”. 
  
Länsstyrelsen menar att bullersituationen behöver vara så pass utredd under 
planprocessen att det framgår vad det är för bullersyddsåtgärder som krävs 
för att startbesked för ny bebyggelse ska kunna villkoras. Det behöver också 
visas att planförslaget möjliggör sådana bullerskyddsåtgärder. (2) 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag 
enligt 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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 
Det framgår av handlingarna att detaljplanens genomförande kräver dispens 
för fällning av ett antal biotopskyddade träd, samt att ansökan om dispens 
har inlämnats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen menar att detaljplanen i 
första hand bör utformas så att dispens inte krävs. För att kunna ge 
biotopskyddsområden ett fullgott skydd menar Länsstyrelsen att 
biotopskyddsområden i regel bör planläggas inom allmän platsmark – 
NATUR. (3) 
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Information om skyddade arter 
Länsstyrelsen finner att artskyddsfrågan inte är behandlad i planen. En 
sökning i artportalen ger träffar på de fridlysta arter som dvärgpipistrell och 
gråskimlig fladdermus. Det framgår inte av handlingarna om och i vilken 
omfattning dessa kommer att beröras av planen. 
 
Samtliga fladdermöss är skyddade genom fridlysning i 4 § 
artskyddsförordningen. Enligt denna är det bland annat förbjudet att 
avsiktligt döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Utrymmet att 
lämna dispens från förbuden är ytterst begränsat. 
  
Länsstyrelsen råder därför kommunen att komplettera kommande 
planhandlingar med redogörelse för hur de skyddade arternas miljöer och 
fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de kan komma att beröras av 
detaljplanens genomförande. Hur påverkan i så fall ser ut, vilka åtgärder 
som planeras att vidtas för att undvika skada och om dispensprövning enligt 
artskyddsförordningen eventuellt kommer att krävas eller alternativt om 
anmälan för skyddsåtgärder enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska göras. 
 
Länsstyrelsen anser även att det ska framgå av planhandlingarna att 
fladdermössen skyddas genom 4 § artskyddsförordningen samt att 
artskyddet alltid gäller, även inom områden som omfattas av detaljplan. (4) 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande risk för översvämning 
samt buller enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 
kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 

Kommentarer: 
1. Inför granskningen har området som planläggs för förskola flyttats 

norrut inom planområdet. I planbeskrivningen framgår det hur det 
reviderade planförslaget har tagit hänsyn till risken för 
översvämning.  

 
2. Den nya placeringen av förskolan uppfyller riktvärdena för buller 

utan att några åtgärder behöver vidtas. 
 
3. Detaljplanens genomförande kräver inte längre dispens från 

biotopskyddet för allén. 
 
4. Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med information 

om artskyddsfrågan och en redogörelse för hur de skyddade 
arternas miljöer och fortlevnad påverkas och i vilken omfattning de 
kan komma att beröras av detaljplanens genomförande. 
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1.3 Trafikverket      
Vägar 
Planområdet berörs inte direkt statlig väginfrastruktur. 
 
Järnväg 
Planområdet ligger ca 700 meter från Södra stambanan. Södra stambanan är 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden 
som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
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 
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 ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. 
 

Kommentarer: 
Kommunen bedömer att planförslaget inte påverkar riksintresset för 
södra stambanan. Vad gäller utredningsområdet för Ny generation 
järnväg bedömer kommunen att aktuellt planområde ligger så pass 
långt från utredningsområdet att det inte finns någon påverkan. 
 
Planområdet ligger mer än 150 meter från Trafikverkets järnväg, vilket 
innebär att planområdet ligger utanför riskhanteringsområdet enligt 
”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen” utgiven av 
Länsstyrelsen i Skåne. 

 
Detaljplanen är utformad för att säkerställa att planområdet uppfyller 
riktvärdena för trafikbuller. 
 

 
1.4 Räddningstjänsten Syd    
 
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande 
synpunkter. 
 
Rikshänsyn 
Inget att erinra. 
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Brandvattenförsörjning 
Det finns begränsat med brandposter i området och avstånden till dessa är 
långa. Den närmaste brandposten är ca 130 m bort, övriga är över 200 m 
bort vilket är för långt. Eftersom förskolor tyvärr ofta utsätts för anlagda 
bränder bör det upprättas en brandpost i nära anslutning till skolan för att en 
räddningsinsats ska kunna påbörjas snabbt. 
 
Insatstid 
Planområdet ligger inom normal insatstid (10 minuter). 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Åtkomlighet för räddningstjänsten ska anordnas så att avståndet mellan 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och entréer inte överstiger 
50 meter. Då det dessvärre förekommer anlagda bränder vid förskolor bör 
Räddningstjänsten Syd ha tillgänglighet runt hela förskolebyggnaden så att 
en effektiv släckinsats kan genomföras. Det rekommenderas att planteringar 
samt utformning av skolgården utförs på ett sätt som tar hänsyn till 
räddningstjänstens tillgänglighet.  
 
Då bränder i takkonstruktioner riskerar att sprida sig snabbt rekommenderas 
att räddningstjänsten har möjlighet att ställa upp höjdfordon på sådant sätt 
att kritiska delar av takkonstruktionen nås. Exempel på kritiska delar är där 
det anordnas brandcellsgränser på vinden samt gavlarna. 
 

Kommentarer: 
Efter samrådet har området som planläggs för skola flyttats norrut och 
förskolan är planerad att uppföras på ungefär samma ställe som 
befintlig förskola. Kommunen har haft en dialog med 
Räddningstjänsten Syd kring brandvattenförsörjningen och under 
förutsättningen att avståndet mellan ny byggnad och befintlig 
brandpost norr om Gyldestigen inte förändras i någon större 
utsträckning jämfört med idag behöver ingen ny brandpost uppföras. 
Informationen kring förutsättningar för att nyttja befintliga brandposter 
framgår i planbeskrivningen.  
 
Räddningstjänstens tillgänglighet är med som en del i projekteringen av 
förskolan. Frågan kring tillgängligheten följer kommunen upp i 
samband med bygglovet.  

 
 
1.5 Region Skåne    
Skånetrafiken är positiva till att kommunen planerar för förskola i nära 
anslutning till gång- och cykelstråk och i kollektivtrafiknära läge. Region 
Skåne vill dock påtala att det är viktigt att bussens framkomlighet på 
Sallerupsvägen tas i beaktande vid utformning av bilparkeringen på 
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planområdets södra del. Kantstensparkeringar och tvärställda parkeringar i 
direkt anslutning till gatan har negativ effekt på bussens framfart. 
 

Kommentarer: 
Kommunen tycker också det är viktigt bussen har god framkomlighet 
även i fortsättningen. Parkering till förskolan kommer inte att anordnas 
i anslutning till Sallerupsvägen där bussen passerar. 

 

2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
Plankartan 
Placering: I samband med planprogram för Sallerup 2.0 lyftes frågan om 
placeringen i skolan i en lågpunkt i landskapet istället för att utveckla 
befintlig tomt. Denna fråga kvarstår att besvara. Likaså bör motiven till att 
bygga ny skola på parkmark och överföra befintlig skola till parkmark 
tydliggöras. I målet att hushålla med resurser och bygga klimatsmarta 
anläggningar med låga CO2-avtryck behöver detta belysas och motiveras. 
(1) 
 
Planområdets gräns i nordost verkar inte vara densamma som gränsen i 
nuvarande detaljplan S 142. Planens områdesgräns bör sammanfalla med 
nuvarande plangräns i denna del. (2) 
 
Delar av planområdet innefattar naturreservatet (Eslövs allmänning) och bör 
ha en bestämmelse lämplig för detta. Att detaljplanelägga delar av 
naturreservatet som Transformatorstation är mycket olämpligt. Tillgången 
till naturreservatet får inte begränsas. (3) 
 
Planbestämmelsen n1 talar om trädet i bestämd form och det är svårt att 
förstå vilket träd som avses då bestämmelsen n1 träffar hela området 
(rödmarkerat). I planbeskrivningen (sid 13 under rubriken ”Träd inom 
planområdet”) talar man om att fälla maximalt tio träd under 
genomförandet. Med nuvarande planbestämmelse kan detta inte ske om 
träden är friska. (4) 
 
En angiven byggrätt för skolbyggnader samt komplementbyggnader (förråd, 
barnvagnsparkering, solskydd, miljöhus etc) skulle underlätta tolkningen av 
hur mycket som får byggas inom planområdet. Hårdgjord yta för till 
exempel gångvägar och uteplatser är inte bygglovspliktig och redovisas inte 
alltid i bygglovshandlingarna. Ett förtydligande av vad som ingår i den 
tillåtna hårdgjorda ytan i bestämmelsen b1 kan behövas. (5) 
 
Det behöver framgå vilken yta som är friyta samt att friytan förslagsvis inte 
får hårdgöras mer än 20 %. (6) 
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Planbestämmelse a1 är troligtvis felaktigt formulerad, förslagsvis kan den 
ändras till Startbesked får inte ges förrän bullerskyddsåtgärder är redovisade 
som säkerställer att tillämpbara riktvärden för bullernivåer vid förskola 
uppfylls. 
 
Det är oklart vad bestämmelsen a1 innebär inom u-område. Förvaltningens 
tolkning är att område betecknat med u1 inte får bebyggas, inte heller med 
bullerdämpande åtgärder. Bestämmelserna bör förtydligas. 
Planbestämmelsen a1 förekommer två gånger inom samma 
egenskapsområde, om det inte är så att den administrativa gränsen också 
utgör en egenskapsgräns. Gränsbeteckningen Egenskapsgräns och 
administrativ gräns finns under Planbestämmelser men verkar inte användas 
på plankartan. (7) 
 
Det är inte tydligt hur en infart till skolan kommer att utformas och hur 
infarten kommer påverka möjligheten att utnyttja den cykelbana som går 
genom det område som är markerat som ”infart till skola”. En begränsning 
av var en infart kan förläggas bör övervägas. (8) 
 
Placering samt byggrätt för parkeringsplatser och cykelparkering saknas. 
Om en bilparkering bör anordnas i områdets södra del, se text under 
rubriken Trafik, sid 11 i planbeskrivningen, bör en bestämmelse om detta 
finnas med på plankartan för att krav på placeringen ska kunna ställas i 
bygglovsskedet. (9) 
 
Planbestämmelser för utformningen av parkområdet bör finnas som till 
exempel säkerställer att byggnader inte kan uppföras inom området och att 
växter planteras som gynnar den biologiska mångfalden och är inhemska. 
(10) 
 
Att bygganden ska utföras radonskyddade kan uppmärksammas genom att 
en planbestämmelse införs om detta. (11) 
 
Planbeskrivningen 
Förutsättningar 
Tidigare ställningstaganden sid. 8 
Detaljplanen följer inte den antagna översiktsplanen (ÖP) där området 
utgörs av naturområde. Enligt översiktsplanen utgörs området av ett 
naturområde med höga befintliga kulturvärden, naturvärden och 
rekreationsvärden. Grönstrukturens värden ska kompletteras och stärkas. 
Hänsyn ska tas till befintliga förutsättningar, särskilt till vattenhantering, 
naturvärden, kulturvärden, stråk och markföroreningar. Förvaltningen anser 
inte att denna detaljplan uppfyller översiktsplanens syfte med detta område. 
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Ny föreslagen placering innebär att befintlig parkmark tas i anspråk Att 
parkmark tas i anspråk innebär att den ÖPs ambition om ett 
sammanhängande parkstråk går förlorad. Detaljplanen föreslår smala 
gångstråk öster och norr om skolans område men detta är inte detsamma 
som ÖPs ambition. (12) 
 
Natur 
Natur, park och rekreation sid. 9 
Kart- och bygglovsavdelningen: 
Här talas det om ”några enskilda värdefulla träd inom planområdet” som 
skyddas av planbestämmelsen n1. Det bör förtydligas vilka träd detta gäller 
eller om alla träd inom rödmarkerat område skyddas. 
 
Gata, Trafik och Park: 
De fina befintliga träden föreslås bevaras med n1 och sägs vara värdefulla 
ur ett lokalt perspektiv. Träden har ett stort värde ur många perspektiv. De 
bidrar till ett förbättrat lokalt klimat, omhändertagande av dagvatten och 
ökar en biologisk mångfald. Vid en exploatering av parkmark försvinner 
även en framtida möjlighet till ökad biologisk mångfald, rekreativa värden, 
framtida odlingsmöjligheter m m. Det vill säga stora delar av befintliga 
ekosystemtjänster försvinner och även framtida möjliga ekosystemtjänster.  
 
Se även sid. 12 under Ekosystemtjänster. Här lyfts att befintliga träd som tas 
bort ska kompenseras med nya. Värdet av befintliga träd bör göras i det 
kommande arbetet, t ex värderas utifrån Alnarpsmodellen. På sid. 13, 
figur 5, redovisar en annan planbild än plankartan och här redovisas att träd 
som ligger på föreslagen PARK kommer att sparas medan att övriga bedöms 
tas bort, det vill säga nästan samtliga träd inom skolan kommer tas bort med 
de som sparas ligger på parkmark. (13) 

 
Miljöavdelningen: 
Det är viktigt att det inte sker grävarbeten eller andra åtgärder i närheten av 
naturreservatet då det kan skada värdefull växtlighet, främst träd, och 
riskerar att sprida eventuella bestånd av invasiva arter, så som parkslide. Det 
får inte planteras växter inom planområdet som kan riskeras spridas till 
naturreservatet. Det är viktigt att se till så att naturreservatet inte isoleras 
utan att det gröna stråk som går väster om reservatet bevaras så mycket som 
möjligt och att förskolans utemiljö blir en del i detta stråk. 
 
Ekologisk kompensation för förlust av grönyta eller genomsläppliga ytor, 
kan även ske genom att öka kvalitén på övriga ytor, både på skolgården och 
den nya parkmarken, för att gynna biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Anläggning av blomrik äng istället för bruksgräsmatta 
samt växtval med fokus på inhemska arter och arter som gynnar biologisk 
mångfald som exempelvis pollinerande insekter. Det ger estetiskt tilltalande 
ytor som både gynnar biologisk mångfald och multipla ekosystemtjänster, 
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inklusive de kulturella (upplevelse av natur, estetisk upplevelse, välmående, 
det pedagogiska värdet etc.). Nedtagna träd sparas i faunadepot eller lämnas 
som död ved i området. Planerade gröna korridorer för att fortsatt 
passagemöjlighet mellan Sallerupsvägen och Djupadalsvägen till Eslövs 
allmänning utformas för att både gynna spridning av biologisk mångfald 
och rekreation och friluftslivet. (14) 
 
Biotopsskyddad mark, sid 9 
Här sägs att en dispens ska lämnas in till länsstyrelsen under planprocessen. 
På sidan 16 under rubriken Biotopskyddsområde sägs att denna dispens ska 
lämnas in av Miljö och Samhällsbyggnad. 
 
På sidan 19 under rubriken ”Tillståndsprövning” sägs att ansökan om 
dispens har lämnats in till länsstyrelsen. Vad som gäller för dispensansökan 
bör förtydligas. (15) 
 
Topografi sid. 9 
Planbeskrivningen lyfter även områdets höjdskillnad på cirka 6 meter. Att 
förlägga en skolbyggnad med dess krav på tillgänglighet för många innebär 
att marken inom planområdet måste anpassas i hög grad och 
markmoduleras/terrasseras. Detta bör studeras vidare. Den föreslagna 
byggnaden i trafikutredningen ger ingen bild av detta. Här föreslås en 
byggnad som delar av skoltomten två delar. Det kan vara ett sätt att genom 
en viss souterrängbyggnad hantera höjdskillnaden, men det är oklart om det 
är förslaget. Det ger däremot två skolgårdar som är avskilda från varandra. 
(16) 

 
Luftföroreningar sid. 10 
Att mängden luftföroreningar i hela kommunen inte ligger över 
miljökvalitetsnormen innebär inte att det inte kan finnas lokala problem. 
Vägtrafik ger ett stort bidrag till luftföroreningarna och planen förflyttar 
förskolan närmre en väg med både mycket och tung trafik. Luftkvalitén 
inom planområdet bör därför utredas. Exempel på åtgärder för att minska 
förekomst av luftföroreningar på förskolan är att möjliggöra hämtning och 
lämning på förskolan till fots, med cykel eller via kollektivtrafik. Samt att 
minska/förbjuda tomgångskörning utanför förskolan. Enligt ”Luftkvalitén i 
barns utemiljö – en kunskapsinventering” gjord av Arbets- och 
miljömedicin Syd 2019. (17) 
 
Planförslag 
Trafik sid. 11 
”I första hand ska Sallerupsvägen fungera som angöring till planområdet 
från söder. En bilparkering bör anordnas i planområdets södra del.” 
Planbestämmelser om detta bör finnas med på plankartan för att krav på 
placeringen ska kunna ställas i bygglovsskedet. 
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Det är av stor vikt att befintliga parkeringsmöjligheter vid 
Nämndemansvägen kvarstår för att underlätta hämtning och lämning av 
barn för de som är bilburna. Detta avlastar också mängden trafik som annars 
skulle angöra vid förskolan från Sallerupsvägen/Djupadalsvägen. Likaså är 
det av stor vikt att gång- och cykeltrafiken kan angöra till förskolan via 
Nämndemansvägen. (18) 
 
Ekosystemtjänster sid. 12 
Gata, Trafik och Park: 
Här ges förslag på att skolområdet ska utformas med höga målsättningar om 
att kompensera för ekosystemtjänster som tas bort och tillföra nya. Det är en 
god ambition. Men skolmiljöer ska möta många krav och detta kan innebära 
svårigheter att uppnå. Även resonemanget att befintlig skola överförs till ny 
park då befintligt parkmark blir skola får ses som ett teoretiskt stöd för att 
ekosystemtjänsterna förbättras inom området än att bevara befintlig 
parkmark och utveckla den och endast utöka och utveckla befintlig skolgård 
till de nya behoven. (19) 
 
Kart- och bygglovsavdelningen: 
Den befintliga förskolan Skogsgläntan har ett tidsbegränsat bygglov till och 
med den 14 juni 2022 enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
Platsen kommer då alltså att återgå till park oavsett om denna plan antas 
eller inte. 
 
Miljöavdelningen: 
Förvaltningen ser det som positivt att planenheten har gjort en bedömning 
av vilka ekosystemtjänster som går förlorade i och med planläggningen 
samt hur dessa kan ersättas. Det är dock önskvärt att resultatet presenteras 
tydligare, både vilka tjänster som bedömts finnas inom området och hur 
dessa ska ersättas. Planen innebär att mer naturmark tas i anspråk än vad 
som tillkommer. Det innebär att den naturmark som återstår behöver 
utformas så att kvaliteten på naturmarken ökar om det ska gå att 
kompensera för förlorad mark. Hur detta ska genomföras bör framgå i 
planen och tas stor hänsyn till i det avtal som skrivs. (20) 
 
Teknisk försörjning sid. 13 
Installationer i byggnader ska vara av sådan typ att god hushållning av 
vatten och energi främjas. God hushållning av vatten innebär att bästa 
teknik ska användas avseende installation av toalettarmatur, övriga 
sanitetsinstallationer och vattenkranar. God hushållning av energi förutsätter 
att bästa teknik ska användas så att bebyggelsen är energieffektiv. 
 
Planen bör ge förutsättningar för: 
- byggnader i trä och minimera betongvolymen, 
- energisnåla byggnader med förutsättningar att producera egen energi 
(taklutningar, söderläge mm) samt 
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- tillgängliga lekytor utan syntetiska beläggningar såsom gummiasfalt. 
 
Utrymmen för avfallshantering ska vara dimensionerade så att det dagligt 
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära och möjliggöra 
återvinning i största mån. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för 
fullständig sortering och med utrymme för att ytterligare fraktioner kommer 
att sorteras ut i framtiden. Om olika sorters verksamheter och bostäder finns 
i samma byggnad kan separata utrymmen för avfallshanteringen behövas, 
för att undvika blandning av avfallskategorier. (21) 
 
Säkerhet och hälsa sid. 14 
Enligt bilaga 1, trafikbullerutredningen, visas två olika skolgårdar, där 
skolgård 1 är placerade ut mot Sallerupsvägen. Detta anses inte vara 
lämpligt då riktvärdena för buller inte uppnås här. Skolbyggnaderna bör 
istället vara placerade på ett sätt som gör att de agerar bullerdämpande. 
Barnen är på så vis skyddade mot buller på skolgården och får en trevligare 
miljö att vistas i än att ha skolgården riktad mot en högt trafikerad väg. (22) 
 
Sociala aspekter sid. 14 
Boverket rekommenderar 40 m² per barn för förskolegårdar samt att den 
totala ytan inte ska understiga 3 000 m². På en gård som är mindre, oavsett 
antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på 
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson, Boldemann, o.a. 2009). 
Det framgår inte i planförslaget om och hur man tillgodoser förskolebarnens 
rätt till tillräckligt stor friyta som barnen kan ta sig till själva. (23) 
 
Solljus behövs för att bilda D-vitamin, men barns hud är känslig och 
behöver skyddas mot alltför mycket ultraviolett strålning. Träd, buskar och 
planering av barns utemiljöer är viktiga för barns kreativitet i utemiljöer, 
men är också bra som solskydd. Klätterställningar, gungor, sandlådor och 
andra populära lekinstallationer bör placeras så att de är skuggade av 
växtlighet. Lekmiljöer där barn sitter stilla länge bör placeras i skuggiga 
eller halvskuggiga lägen. Se till att det är nära till grönska på hela gården så 
att barnen på ett naturligt sätt kan välja både sol och skugga. (24) 
 
Lämpligen bör ett gestaltningsprogram gällande förskolan tas fram för att 
komplettera planhandlingen i bygglovsprocessen. Gestaltningsprogrammet 
redovisar översiktligt gestaltning och principer för utformningen av 
förskolan och utemiljön. 
 
Gestaltningsprogrammet visar de arkitektoniska intentionerna och kvalitén 
för byggnader och utemiljön i projektet och syftar till att vara vägledande 
vid handläggning av bygglov. Med gestaltningsprogrammet säkerställer 
kommunen att miljömål som är lokalt förankrade som exempelvis miljömål 
3.2.3. Giftfria förskolor och det nationella miljömålet 4. Giftfri miljö 
inkluderas. (25) 
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Miljömål 3.2.3. Giftfria förskolor 
Eslövs kommun ska arbeta brett och aktivt för att skapa giftfria förskolor för 
att minska kemikalieexponeringen för barn och unga. Kemikaliefrågorna 
ska finnas med i bygg- och renoveringsprocesser av skolor och förskolor, 
vid inköp av leksaker, utrustning och förbrukningsmaterial samt för 
måltidsverksamheten och städningen. 
 
Miljömål 4. Giftfri miljö 
Målet innebär bland annat att exponering för kemiska ämnen inte ska vara 
skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 
 
För mer information om viktiga aspekter att tänka på när man utformar en 
utemiljö för förskolor och skolor läs gärna Miljösamverkan Skånes broschyr 
Utemiljöer- Information om utemiljö och friytor vid förskolor och skolor. 
(26) 
 
Dagvatten sid. 15 
Gata, Trafik och Park: 
Skolan föreslås placeras i en lågpunkt. Detta innebär att vattnets rörelse bör 
studeras vidare så att inte instängda ytor skapas. De föreslagna 
byggnadskroppen som delar av skolan i två delar kan innebära detta. All 
exploatering innebär en ökad andel av hårdgjorda ytor. Här tas stora 
vegetationsklädda ytor bort liksom cirka 10 större träd. 
Behovet av fördröjande dagvattenytor ökar därmed. 

 
Miljöavdelningen: 
Eftersom den aktuella marken lutar och inte är hårdgjord i dagsläget borde 
möjligheterna att fördröja dagvatten i södra delen av planområdet vara goda. 
Hantering av dagvatten inom fastigheten/planområdet ligger helt i linje med 
kommunens dagvatten och översvämningsplan som bland annat säger att: 
Vid planering av ny bebyggelse (översiktsplanering, detaljplanering och 
projektering) ska det avsättas mark inom det aktuella området för att kunna 
genomföra en hållbar dagvattenhantering. 
 
Planläggning av ny bebyggelse ska inte försämra eller skapa 
översvämningsproblematik för omgivningen. Möjligheterna till fördröjning 
av dagvatten inom planområdet behöver således utredas vidare. Att endast 
konstatera att dagvatten leds till befintligt ledningsnät är en alltför låg 
ambitionsnivå och inte i linje med dagvatten och översvämningsplanen. (27) 
 
Konsekvenser 
Trafik sid. 17 
Att flytta förskolan så att den ligger i anslutning till en tungt trafikerad väg 
samt att förlägga infarten till förskolan över befintlig cykelbana riskerar att 
minska säkerheten för oskyddade trafikanter och med det uppmuntra bilfria 
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transporter. Det framgår inte av planen om det är via infarten från 
Sallerupsvägen lastning och tömning av varutransporter och avfall, något 
som innebär tung trafik, ska ske. Möjligheterna till att säkra cykel- och 
gångvägar till förskolan och naturområdet bör säkerställas i plan så långt det 
är möjligt.  
 
Enligt bilaga 1, bullerutredningen, visas en preliminär utformning av 
objektet. En ny tillfart från Sallerupsvägen visas, vilken anses olämplig med 
tanke på att ytterligare en korsningspunkt skapas längs Sallerupsvägen där 
biltrafik måste korsa gång- och cykeltrafik. Istället bör befintlig tillfart via 
Djupadalsvägen användas för att angöra till förskolans parkering. 
Förslagsvis kan del av Skolgård 1 istället nyttjas som parkeringsyta för barn 
och föräldrar. Här kan också placering av cykelställ ske, i nära 
anslutning till befintlig gång- och cykelväg längs Sallerupsvägen. (28) 
 
Barnkonventionen sid 18 
Barnkonventionen lyfts i planbeskrivningen och även närheten till Eslövs 
allmänning som en del av barnens rekreativa miljö. En översyn just av hur 
närmiljön används bör göras så att lokala värden och miljöer för barnen inte 
tas bort. (29) 
 
Planekonomi sid. 19 
Här önskas ett förtydligande om huruvida planavgift ska tas ut i 
bygglovsskedet. (30) 
 
Sammanfattningsvis så kvarstår mycket av de synpunkter som lyftes i 
planprogram för Sallerup 2.0 att bemöta och förklara. (31) 
 

Kommentarer: 
1. Området som planläggs för skola har flyttats norrut inom 

planområdet. Det befintliga området för förskola kommer således 
att användas även för den nya förskolan, men ytterligare yta 
kommer att tas i anspråk för det nya skolområdet. 
 

2. Användningsgränsen för transformatorstationen i S142 som finns 
med i kommunens primärkarta sammanfaller inte med den tolkade 
plangränsen i detta fall. Eftersom kommunen inte har digitaliserat 
detaljplanerna än är det osäkert vilken av dessa tolkade gränser 
som är mest ”rätt”. Kommunledningskontoret bedömer att det i 
detta fall är bättre att följa den tolkade användningsgränsen för 
transformatorstation. Det kan få till följd att en liten remsa av 
angränsande detaljplan (S76) planläggs som PARK, vilket redan är 
den befintliga användningen i den detaljplanen. 
 
Om planområdesgränsen istället skulle följa den tolkade 
plangränsen för S 142 finns det risk för att användningsgränsen är 
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den rätt tolkade gränsen. Det skulle i så fall innebära att en smal 
remsa av S142 ligger kvar planlagd för transformatorstation, vilket 
inte är önskvärt. 
 

3. Naturreservatet är bildat efter att gällande detaljplan S142 antogs, 
så det är därför en del av ytan för transformatorstation i gällande 
detaljplan ligger inom naturreservatet. Område för 
transformatorstation är inte längre med i planförslaget. Den mark 
som ligger inom naturreservatet är planlagd som allmän plats, 
park, i planförslaget 
 

4. Lydelsen av planbestämmelse n1 har ändrats från ”trädet” till 
”träd” och gäller nu inom det norra området som planläggs för 
kvartersmark, skola. Planbestämmelsen har även kompletterats med 
ändrad lovplikt vad gäller marklov för att kommunen ska kunna ha 
tillsyn i frågan. Eftersom området för den planerade förskolan har 
flyttats norrut är det inte längre aktuellt att fälla träd i den 
omfattning som tidigare stod i planbeskrivningen. 

 
5. Nuvarande planförslag reglerar byggrätt för huvudbyggnad 

respektive för komplementbyggnader och att solskydd samt 
skärmtak får uppföras utöver den angivna byggnadsarean.  
 
För att planbestämmelsen b1 ska kunna uppnå sitt syfte har den 
kompletterats med planbestämmelse om ändrad lovplikt ”Marklov 
krävs även för åtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet”. På så sätt kan kommunen följa upp att högst 50 
% av marken inom det norra skolområdet blir hårdgjord. 
 

6. Kommunledningskontoret anser att det utifrån nuvarande 
planförslag inte är motiverat att reglera vilken yta som är friyta. I 
planbeskrivningen framgår det att detaljplanen ger goda 
förutsättningar för att kunna skapa en friyta som uppfyller 
riktvärdet på 30 m2 per barn.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att det är tillräckligt att 
planförslaget reglerar hur stor yta som får bli hårdgjord för hela 
den norra kvartersmarken. 
 

7. Plankartan har ändrats både utifrån planbestämmelser och 
gränser. 
 

8. I och med den nya placeringen av skolområdet är det inte längre 
aktuellt att anordna en infart till skolområdet från Sallerupsvägen. 

 

114 ( 513 )



9. Hur parkering ska/kan anordnas till förskolan har ändrats i och 
med den nya placeringen av skolområdet. Planbeskrivningen har 
kompletterats med ny information kring detta. 

 
10. Eftersom skolområdet har flyttats norrut intill naturreservatet och 

detaljplanen reglerar uppförandet av byggnader inom 
kvartersmarken bedömer kommunledningskontoret att det inte är 
aktuellt att reglera uppförandet av byggnader inom allmän plats. 
Vad gäller plantering inom kvartersmarken vid naturreservatet har 
planbeskrivningen kompletterats med information kring val av 
växter vid nyplanteringar. 

 
11. Plankartan har kompletterats med planbestämmelse om att 

byggnader ska uppföras radonskyddade.  
 

12. Eftersom området för skoländamål har flyttats norrut mot 
naturreservatet så stämmer detaljplanen bättre överens med 
översiktsplanen. Detaljplan ianspråktar dock fortfarande en del av 
marken som är utpekad som grönområde i översiktsplanen, vilket 
krävs för att kommunen ska kunna uppfylla riktvärdet på 30 m2 
friyta per barn. Kommunledningskontoret bedömer att nuvarande 
planförslag ger bättre förutsättningar för att kunna behålla ett 
grönt stråk genom området. 

 
13. Förutsättningarna att kunna spara träd har ändrats i och med den 

nya placeringen. Detaljplanen har uppdaterats både vad avser 
planbestämmelser i plankartan och information kring träd i 
planbeskrivningen. 

 
14. Planbeskrivningen har kompletterats med information kring vad 

som är viktigt att tänka på utifrån naturreservatet och vid 
nyplantering inom området. Detaljplanen reglerar inte ekologisk 
kompensation. Eftersom det är kommunen som ska uppföra en ny 
förskola finns det goda förutsättningarna att få med frågan kring 
ekologisk kompensation i genomförandet av projektet. 

 
15. Det är inte längre aktuellt att söka om dispens från biotopskyddet 

för att kunna genomföra detaljplanen. 
 

16. Området för skoländamål har flyttats, men terrängen är ungefär 
densamma inom det nya området. Fördelen inom det nya området 
är att det finns en relativt flack yta där huvudbyggnaden kan 
placeras för att undvika terrassering och/eller schaktning. Hur 
området kan utformas för att uppfylla krav på tillgänglighet 
kommer att studeras i samband med projekteringen av förskolan. 
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17. Kommunledningskontoret har haft en dialog med miljöavdelningen 
som har gjort bedömningen att luftkvalitén inte behöver utredas i 
och med den nya placeringar. Planbeskrivningen har kompletterats 
med information kring vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 
förekomst av luftföroreningar. 

 
18. Planbeskrivningen har uppdateras med mer information angående 

trafik, angöring samt parkering utifrån det nya planförslaget. 
 

19. Planbeskrivningen har reviderats angående ekosystemtjänster. 
 

20. Planbeskrivningen har reviderats angående ekosystemtjänster 
utifrån att området för skoländamål har flyttats norrut till 
naturreservatet. 

 
21. Planen är utformad så att det finns möjlighet att på fastigheten 

uppfylla de krav som finns avseende avfallshantering. Vad avser 
installationer i byggnader och beläggningar utomhus så kan sådana 
frågor inte regleras i detaljplanen. Kommunledningskontoret 
bedömer att platsen har sådana särskilda förhållanden att ta 
hänsyn till att det är motiverat att ställa krav på trä som 
fasadmaterial, vilket detaljplanen reglerar. 

 
22. Kommunledningskontoret bedömer att åtgärder för buller inte 

behöver vidtas för den nya placeringen av skolområdet. 
 

23. Eslövs kommun har som riktlinje att friytan ska vara minst 30 m2 
per barn vilket är den storleken som detaljplanen har tagit hänsyn 
till. Planbeskrivningen har kompletterats med information kring 
friytan. 

 
24. Befintliga träd inom området där friytan kommer att vara ger 

tillgång till skuggiga platser. Utemiljön kommer att kompletteras 
med växtlighet och övrig anordning som krävs för att fler skuggiga 
platser ska kunna skapas. 

 
25. Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen inte behöver 

kompletteras med ett gestaltningsprogram. 
 

26. Kommunledningskontoret utgår från att serviceförvaltningen har 
med miljömålen i sitt arbete för att kommunen ska uppnå 
miljömålen som nämns ovan. 

 
27. Den nya placeringen av skolområdet innebär att befintlig lågpunkt 

inte längre kommer att exploateras. Detaljplanen har kompletterats 
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med bestämmelse angående skyfallshantering. Text kring dagvatten 
har uppdaterats i planbeskrivningen utifrån det nya planförslaget. 

 
28. Det är inte längre aktuellt att anordna en infart via Sallerupsvägen 

i och med den nya placeringen av förskolan. Planbeskrivningen har 
uppdaterats angående trafiken utifrån de nya förutsättningarna. 

 
29. Kommunledningskontoret anser att en översyn av närmiljön på ett 

sådant sätt ligger utanför planarbetet. Detaljplanen kommer inte 
innebära att miljöer som barn använder tas bort. Det finns samma 
förutsättningar för kommande förskoleverksamhet att nyttja 
närmiljön som befintliga har. 
 
En översyn av närmiljöer till förskolor bör göras på ett mer 
övergripande plan och gemensamt för fler förskolor. 
 

30. Planavgift ska inte tas ut i bygglovet. Planavtal har tecknats mellan 
kommunledningskontoret och serviceförvaltningen. 
Planbeskrivningen har kompletterats med information kring 
planavgiften. 
 

31. Genom att flytta området som planläggs för skola norrut till där 
befintlig förskola ligger, tydliggöra hur trafiken är tänkt att lösas, 
utveckla resonemang kring ekossystemtjänster samt lyfta 
barnperspektivet ytterligare anser kommunledningskontoret att de 
synpunkter som framkom i planprogrammet som berör detaljplanen 
har bemötts. 

 
 

2.2 Kultur- och fritidsnämnden   
På sidan 12 i detaljplanen för del av Eslöv 53:4 (förskola Skogsgläntan), 
Rekreationsmiljöer - avses det att ta parkmark i anspråk och samtidigt 
tillgängliggöra parkmark från den befintliga förskolan. De anger även att 
gröna korridorer ska användas för att en fortsatt passagemöjlighet ska 
finnas. Kultur- och fritidsnämnden anser att de, vid planeringen av 
passagemöjligheternas utformning, ska ha i åtanke säkerhet och trygghet 
och på så vis minska risken för otrygga och trånga passager. 
 
Kultur- och fritidsnämnden anser att lokaliseringen av förskolan 
Skogsgläntans placering ska granskas eftersom den kan göra anspråk på 
nuvarande rekreationsområde och att Sallerupsvägen är en tungt trafikerad 
väg. 
 

Kommentarer: 
Området som planläggs för skola har flyttats norrut till där befintlig 
förskola ligger. Eftersom det planeras för en större verksamhet än idag 
behöver dock fortfarande del av nuvarande rekreationsområde tas i 
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anspråk för att det ska vara möjligt att skapa tillräckligt stor friyta för 
barnen. En placering av förskolan i den norra delen av planområdet 
möjliggör för att behålla det gröna stråket upp mot naturreservatet i 
större utsträckning, både visuellt och fysiskt. Detaljplanen säkerställer 
att det är fortsatt möjligt för allmänheten att passera genom området. 
 

 
2.6 VA SYD     
Vi tycker det är positivt att planbestämmelse för att reducera de hårdgjorda 
ytorna används. Detta är ett viktigt bidrag till en hållbarare 
dagvattenhantering.  
 
Planbeskrivningen: 
Dagvatten, Översvämning och skyfall, sidan 15: Vi anser att helhetsbilden 
saknas. I och med att grönområdena runt omkring denna detaljplan ska 
bebyggas enligt Planprogram Sallerup 2.0, så behövs det tas ett helhetsgrepp 
för dagvatten och skyfall.  
 
Dagvatten och skyfall i planen känns ofullständigt utrett. Idag samlar sig 
vatten längst ner i söder innan (norr om) cykelbanan. Från höst till vår är 
denna yta en vattenpöl eller sank mark. I planbeskrivningen finns endast 
angivet översvämningen för befintlig situationen. Planerad bebyggelse och 
höjdsättning finns inte med, vilket gör att den angivna skyfallssituationen är 
missvisande. (1) 

 
Dike längs Djupadalsvägen och cykelbanan i söder bör få vara kvar. Infarter 
kan anläggas över diket om tillräckligt stor vägtrumma anläggs. Diket 
samlar upp ytvatten från fastigheten (och vägen) och hindrar det från att 
rinna till grannfastigheten. (2) 

 
Varje borttaget träd bör kompenseras med ett nytt. Träden är mycket viktiga 
för en hållbar dagvatten- och klimathantering. Trädens rötter, speciellt stora 
etablerade träd, har stor förmåga att suga upp vatten. (3) 
 
Genomförande, Fastighetsbildningsåtgärder och Lantmäteriförrättning, 
sidan 19: I samband med fastighetsbildningen ska kommunen alternativt 
fastighetsägaren ta initiativ till att bilda ledningsrätter för befintliga VA-
ledningar. I samband med uppstarten ska VA SYD kontaktas.  
 
VA SYD:s ledningar ligger idag på allmän platsmark som ska omvandlas 
till privat mark. VA SYD anser det rimligt att ledningsrätten ska bekostas av 
kommunen alternativt fastighetsägaren. VA SYD anser vidare att det i detta 
fall inte kan utgå någon ersättning för upplåtelse av utrymme för rättighet 
för ledningar som redan ligger på fastigheten. VA SYD har inte valt att 
lägga ledningarna på privat mark. (4) 
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Plankartan: 
Bestämmelsen b1 ska gälla över hela skolområdet. Bestämmelsen n1 bör 
gälla över hela planområdet, med tillägget att borttaget träd ska 
kompenseras med återplantering. (5) 

 
Kommentarer: 
1. Området som planläggs för skola har flyttats norrut till där befintlig 

förskola ligger. Befintlig lågpunkt kommer därmed inte att 
bebyggas och kommunen ska istället vidta åtgärder där för att 
kunna hantera skyfallsvatten som uppstår i och med den nya 
exploateringen av förskolan. 
 

2. Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att påverka diket vid 
cykelbanan i söder i och med att området som planläggs för skola 
har flyttats. Infart till hämta/lämna parkering kommer korsa diket 
längs Djupdalasvägen. Planbestämmelse för markreservat har lagts 
till inom berörd kvartersmark för att säkerställa att dikets funktion 
kan finnas kvar. 

 
3. I och med den nya placeringen av förskolan i planförslaget så 

kommer genomförandet kräva att ett mindre träd fälls. Eslövs 
kommun har antagit riktlinjer för trädfällning som gäller inom 
detaljplanerat område. Enligt riktlinjerna ska nedtaget träd 
kompenseras med plantering av två nya träd. 

 
4. Ledningsrätt innebär en starkare rätt för VA SYD att ha ledningar i 

marken jämfört med nuvarande markavtal. Det är VA SYD som får 
fördelar med en starkare rätt, varför kommunen bedömer att VA 
SYD ska stå för kostnaden för upplåtelse av ledningsrätt. 
Kommunen anser däremot också att det är rimligt att ingen 
ersättning utgår för upplåtelsen av utrymmet för rättigheten. 

 
5. Planbestämmelsen b1 gäller i princip för hela det norra 

skolområdet. Planbestämmelsen n1 gäller för träd inom det norra 
skolområdet. Kommunledningskontoret bedömer att det inte är 
nödvändigt att införa planbestämmelse om trädfällning på den 
allmänna platsmarken. Kommunen har antagna riktlinjer för 
trädfällning som ska följas. 

 
 
2.8 Kraftringen    
Kraftringen har fibernät och elnät inom planområdet. Fjärrvärmenätet ligger 
ca 200 meter från området. Om intresse finns att ansluta den nya förskolan 
till fjärrvärmenätet får möjligheten till detta utredas vidare. (1) 
 
Underjordiska elledningar passerar planområdet (se röda och gula linjer på 
bifogad bild). För elledningarna finns ledningsrätt (akt 1285 –1467). I detta 
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beslut stadgas att nödvändigt utrymme på marken får ledningsägaren ta i 
anspråk för nödvändiga åtgärder på ledningarna. Översatt till ett specifikt 
mått är Kraftringens bedömning att detta innebär att ett 6 meter brett 
utrymme med ledningen som mittlinje går åt för ledningsunderhåll mm. Det 
är också detta mått som bör gälla för föreslaget u-område. (2) 
 
Någon ny nätstation behöver förmodligen inte uppföras för att möta det 
ökade elbehovet till följd av skolbyggnaden. Detaljplanens E-område 
behöver dock tas i anspråk vid fortsatt utbyggnad i närområdet. (3) 

 
När gårdsmiljön för förskolan planeras är det av stor vikt att inga 
anläggningar placeras ovanpå stråket eftersom det försvårar åtkomsten av 
ledningen. Det är också av vikt att permanenta vistelsemiljöer inte planeras 
ovanpå ledningen. Detta för att undvika oro kring eventuell påverkan från 
elektromagnetiska fält kopplat till ledningen. (4) 
 
Befintlig fiberledning passerar inom skoltomten längs västra gränsen (se blå 
linje på bifogad bild). Det prickade området bör därför kompletteras med 
bestämmelsen u-område. Fiberledningen ligger med stöd av nyttjanderätt 
enligt avtal med kommunen. När marken övergår till att bli kvartersmark 
upphör nyttjanderätten och istället måste ett servitutsavtal tecknas med 
fastighetsägaren. Detta säkerställer kommunen lämpligen i samband med 
ansökan om avstyckning. Till fiberledningen finns en dold kabelbrunn i 
tomtens sydöstra hörn. Kraftringen måste ha ständig tillgång till denna 
varför den inte ska hamna innanför skoltomtens staket. (5) 
 

Kommentarer: 
1. Kommunen avser att ansluta den nya förskolan till fjärrvärme om 

möjlighet finns. Serviceförvaltningen som är ansvariga för projektet 
kommer att ha en dialog med Kraftringen i frågan. 
 

2. Eftersom området som planläggs för skola har flyttats finns det inte 
längre ett behov av ett u-område för de underjordiska 
elledningarna. 

 
3. Vid en flytt av placeringen av förskolan har området för 

transformatorstation inte kunnat vara kvar vid naturreservatet av 
utrymmesskäl. Kommunen har haft en dialog med Kraftringen kring 
alternativa placeringar och utifrån det har kommunen bedömt att en 
placering av en ny nätstation lämpligen sker utanför aktuellt 
planområde. Kvartersmarken för transformatorstationen har därför 
tagits bort i detaljplanen. 

 
4. Förskolans utemiljö kommer i och med den nya placeringen inte 

längre att vara förlagd ovanpå det aktuella ledningsstråket. 
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5. Planbestämmelse för markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (u) har lagts till inom den kvartersmarken som är berörd 
av fiberledningen. Tecknande av servitutsavtal sker i samband med 
fastighetsförrättningen. Den dolda kabelbrunnen ligger på allmän 
platsmark enligt nuvarande planförslag. 

 

3. Sakägare, övriga  
 
3.1 Yttrande 1    
Jag tänkte uttryka min extremt besvikelse kring ert beslut kring skogsglänta 
förskola. Det är mycket synd att ni ska inte behålla förskolan i formatet som 
den är. Det är även synd att ni har inte pratat med föreldrar om detta innan. 
 
Jag ifrågasätter hur vettigt det är att ha en förskola med några våningar och 
140 barn. Har ni övervägat vad som är bästa för barn och föreldrar eller 
handlar detta bara om pengar? Finns inga föreldrar som tycker att det är bra 
att ha en sån stor förskola. Finns INGA tryghet kännsla på såna platser. Ni 
har gjört MÅNGA mycket besvikna. För mig det är också klart att ni bryr 
sig ABSOLUT INTE för dem minsta. 
 

Kommentarer: 
Barn och utbildning har hjälpt till med att besvara yttrandet enligt 
följande: 
 
Ekebackens förskola, som ligger i centrala Eslöv, har samma storlek på 
verksamheten som Skogsgläntan är planerad att ha. Föräldrar som har 
barn på Ekebackens förskola har, vad kommunen vet, inte framfört 
några negativa synpunkter som har med verksamhetens storlek att 
göra. 
 
Det finns inget som tyder på att stora förskolor upplevs som, eller är, 
sämre än små enligt kommunens erfarenheter. Kommunen ser inte 
heller något som tyder på sämre nöjdhet med stora förskolor än med 
små, enligt de årliga enkäter som går ut till alla föräldrar. 
 
Förskoleavdelningens professionella uppfattning är att det är lättare att 
nå och upprätthålla hög kvalité i verksamheten med större förskolor 
och att de dessutom är mindre sårbara för frånvaro och andra 
störningar. 

 
 
3.2 Yttrande 2 
Vi undrat angående bygget av förskolan ”Skogsgläntan”. Vi har synpunkter 
på var förskolan ska ligga är det i norr eller söder på tomten? Vi tycker upp 
mot gamla skolan. 
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Om infart ska vara från Djupadalsvägen kommer det då finnas P-platser för 
föräldrarna som lämnar barnen? Det är ju en stor förskola 140 platser alltså 
blir det många bilar morgon och kväll. Det kan bli dålig trivsel på 
Djupadalsvägen alt. Skördevägen med mycket trafikbuller och avgaser. Vi 
önskar skolan har infart från Sallerupsvägen. 

 
Kommentarer: 
Detaljplanen har reviderats efter samrådet och området som planläggs för 
skola har flyttats norrut till där den befintliga förskolan ligger. Det 
innebär att den nya förskolan kommer att ligga norrut vid naturreservatet.  
 
Hämta/lämna-parkering samt personalparkering kommer att ske via 
Djupadalsvägen. Varutransporter och sophämtning kommer att ske via 
Nämndemansvägen. 
 

 
 
Sofia Svensson 
Planarkitekt  
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från prognostiserad vägtrafik år 2040 på intilliggande vägar och gator. Detta för att
utröna huruvida gällande riktvärden beräknas kunna innehållas utan några bullerskyddsåtgärder.

En preliminär utformning av objektet har använts i beräkningarna och presenteras i Figur 1 nedan.
Beräkningarna har gjorts utan några modellerade bullerskydd såsom bullerplank eller bullervallar.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar
på båda av de två skolgårdarna som planeras i nuvarande utformningsalternativ. Varken ekvivalent
eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på hela eller delar av friytorna.
Därför anses vidare bullerskyddsutredning nödvändig. Även en alternativ utformning av objektet bör
övervägas. Dessutom bör ytterligare utredning utföras där fasadvärden beräknas för att säkerställa att
gällande riktvärden för ljudnivå i undervisningslokaler kan innehållas.

Figur 1. Preliminär utformninga av det aktuella som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en trafikbullerutredning för området
Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i nuvarande
detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med utredning är att utröna huruvida bulleråtgärder är nödvändiga för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar. Rapporten är även tänkt att användas som
underlag för vidare projektering samt vid upprättande av detaljplan.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå har beräknats för området utan någon dygnsindelning. Dessa
beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i samtliga bilagor.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1 och 2.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 3. Bilagan ger endast
en fingervisning och vidare utredning anses nödvändig vid en eventuell fönsterdimensionering.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas.
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2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.

2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

De delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Det tillhandahållna underlaget har därefter räknats upp till prognosåret 2040 med hjälp
av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av trafiken har
använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i beräkningarna
presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,7 40

Nämndemansvägen 119 5 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning

131 ( 513 )



10 | 10302309  • Vägtrafikbullerutredning Skogsgläntan

4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits från Eslövs Kommun.

5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.1. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0-3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en onoggrannhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1-3.

De punktberäkninar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

6.1 KOMMENTARER
Utformningen av två planerade friytorna som ska brukas som skolgårdar redovisas i Figur 5. Den
mindre ytan refereras i denna rapport som Skolgård 1 och den större ytan benämns Skolgård 2.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerade skolgårdar.
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Skolgård 1 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 75-86 dBA. Alla punkter som beräknats
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde för maximal ljudnivå. Högst är nivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 16 dB. Resterande beräkningspunkter överskrider också samma
riktvärde med mellan 5-9 dB. Dessa är placerade närmst Nämndemansvägen samt närmst
Djupadalsvägen.

Skolgård 2 beräknas utsättas för maximala ljudnivåer mellan 66-80 dBA. 3 av 9 beräkningspunkter
överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Vid 6 beräkningspunkter innehålls samma riktvärde. Högst är
ljudnivån närmst Nämndemansvägen där riktvärde överskrids med 10 dB. Vid resterande 2 punkter
överskrids riktvärdet med 2-5 dB.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid alla beräkningspunkter vid
Skolgård 1. Högst är den ekvivalenta ljudnivån vid de tre beräkningspunkterna närmst Sallerupsvägen
vilket beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 55-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med
5-6 dB. Vid resterande två beräkningspunkterna överskrids samma riktvärde med 3 dB. Ska Skolgård
1 inte användas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrids endast 3 av 5 beräkningspunkter
Naturvårdsverkets riktvärde.

Beräknad ekvivalent ljudnivå överskrider Naturvårdsverkets riktvärde vid 2 beräkningspunkter vid
Skolgård 2. Dessa beräkningspunkter är placerade på skolgårdsområdet närmst Sallerupsvägen och
beräknas utsättas för ljudnivåer mellan 52-56 dBA. Dessa värden överskrider riktvärdet med 2-6 dB.
Ljudnivåer vid resterande punkter beräknas till 43-50 dBA vilket innehåller samma riktvärde. Ska
Skolgård 2 inte brukas för lek, vila eller pedagogisk verksamhet överskrider endast 1 beräkningspunkt
Naturvårdsverkets riktvärde.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas till 46-56 dBA på fasader som vetter mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas ekvivalent ljudnivå till 31-
46 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen beräknas
till 72-82 dBA. För fasader som vetter mot Nämndemansvägen beräknas maximal ljudnivå till 57-67
dBA.
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7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på de två skolgårdarna krävs bullerskyddsåtgärder för båda
ytorna. Två alternativ bedöms som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. Streckning och utformning av dessa bör utredas vidare men en grov estimering av
var bullerplank behövs för den aktuella utformningen av objektet presenteras i Figur 6.

För Skolgård 1 bedöms en total inramning av bullerskydd vara nödvändig för att innehålla
Naturvårdsverkets riktvärde.

För Skolgård 2 är det främst närmst Sallerupsvägen som bullerskydd anses nödvändiga men det kan
också vara nödvändigt med bullerplank längs med Djupadalsvägen. Riktvärdet för maximal ljudnivå
överskrids även närmst Nämndemansvägen. I detta fallet anses överskridandet av maximal ljudnivå
orsakas av tung trafik som betjänar den nuvarande förskolan. Om denna är tänkt att tas ur drift vid
öppnandet av den nya förskolan anses riktvärdet kunna innehållas utan någon annan åtgärd. Om så
inte är fallet behövs även här någon form av bullerplank för att riktvärdet för maximal ljudnivå ska
innehållas.

Det andra alternativet är att se över utformningen av förskolan och tillhörande friytor. Framförallt bör
man se över förskolebyggnadens utformning så den kan agera bullerskyddande för friytorna.

Figur 6. Överblick av objektet och en grov estimering av var bullerplank anses nödvändiga. Detta är markerat i grönt.
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Exempelvis kan byggnaderna/byggnaden placeras längs med Djupdalsvägen och Sallerupsvägen och
tillhörande friyta förläggs innanför. Då skyddas skolgårdarna från de mest bullalstrande vägarna.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar men med tanke på det tidiga stadiet projekteringen
befinner sig i bedöms alternativ utformning som det bästa alternativet, både ur ett praktiskt och
estetiskt perspektiv. Däremot bedöms det att en kombination av de två alternativen eventuellt bli
nödvändigt för det aktuella objektet.

Med tanke på det relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning nödvändig för beräkning av fasadnivåer. Resultatet av den bör
sedan ligga som underlag för en dimensionering av fasad och fönster. Detta för att säkerställa att
riktvärden för buller i undervisningslokaler kan innehållas.

8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 7 av 14
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 8 av 14 punkter.

Skolgård 1 anses ur bullersynpunkt olämplig att bruka till förskoleverksamhet utan några
bullerskyddsåtgärder då samtliga beräkningspunkter överskrider riktvärdena för maximal och
ekvivalent ljudnivå.

Den andra skolgården som presenteras i utformningsförslaget, kallad Skolgård 2 i denna rapport,
innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan
bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över så att dess utsträckning inte innefattar de mest
bullerutsatta områdena.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.
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SAMMANFATTNING
En bullerutredning har utförts inför projektering av ny förskola vid Skogsgläntan i Eslöv. Utredningen
behandlar buller från vägtrafik år 2020 samt prognostiserad vägtrafik år 2040. I tidigare utförd
bullerutredning (Rapport TR 10302309.01) konstaterades det att den preliminära utformningen av
förskolan inte innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgårdar på planerade friytor. En
ny utformning har sedan dess tagits fram och denna utredning behandlar nya beräkningar av
bullernivåer samt lämpliga bullerskyddande åtgärder för förskolans friytor.

Den nya utformningen av objektet som använts i beräkningarna presenteras i Figur 1 nedan.

Enligt beräkningar uppskattas buller från trafik överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för skolgårdar.
Varken ekvivalent eller maximal ljudnivå beräknas kunna innehålla gällande riktvärde på delar av
friytorna. Därför anses bullerskyddande åtgärder nödvändiga. Att se över utformningen av förskolans
friytor eller upprättande av bullerskärmar längs med de mest utsatta delarna av skolgården beräknas
vara tillräckliga för att särställa att Naturvårdsverkets riktvärden innehålls. Ett förslag på
bullerskyddsskärm som medger godkända nivåer inom hela den planerade skolgården presenteras i
rapporten.

Figur 1. Den nya planerade utformningen som använts som underlag i beräkningarna till denna rapport.
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1 INLEDNING

WSP Akustik har på uppdrag av Eslövs Kommun utfört en kompletterande trafikbullerutredning för
området Skogsgläntan i Eslöv. Fastigheten är i nuläget obebyggd och märkt som naturområde i
nuvarande detaljplan. Området är utsatt för buller från intilliggande gator och vägar.

Eslövs Kommun planerar en ny förskola på området och inför projektering och upprättande av
detaljplan krävs en trafikbullerutredning. Enligt tidigare bullerutredning (Rapport TR 10302309.01)
bedöms att bullerskyddande åtgärder behöver övervägas för förskolans utemiljö. En ny utformning av
förskolan och dess friytor har tagits fram. Denna nya utformning ligger till grund för denna
bullerutredning. Området som besörjs i denna rapport presenteras i Figur 2.

Figur 2. Flygfoto av området skogsgläntan. Fastigheten där ny förskola planeras är markerat i rött.

1.1 SYFTE
Syftet med denna utredning är att bedöma den nya utformningens ur ett bullerperspektiv samt att
föreslå lämpliga bullerskyddande åtgärder för att innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för buller på
skolgårdar.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Maximal och ekvivalent ljudnivå från vägtrafik har beräknats för området utan någon dygnsindelning.
Dessa beräkningar redovisas som ljudutbredningskartor i tillhörande bilagor. Bullernivåer beräknas för
nuläge (år 2020) och prognosår 2040.

Beräkningar på utvalda punkter på de planerade friytorna har gjorts 1,5 m över mark. Resultatet från
de beräkningarna används för att säkerställa att bullernivåer innehålls enligt Naturvårdsverkets
riktvärden. Dessa värden redovisas i Bilaga 1–4.

Några riktvärden för bullernivåer vid fasad regleras inte av Naturvårdsverket för skolor och förskolor.
Det är däremot användbart som underlag vid vidare projektering eftersom nivåer inomhus är reglerade
vilket betyder att en fönsterdimensionering kan krävas för att uppfylla gällande riktvärden. I ett sådant
scenario är beräknade fasadvärden nödvändiga för att beräkna fönstrens dämpningsgrad. Därför
inkluderar denna rapport en enklare indikativ utredning av bullernivåer vid fasad i Bilaga 5–6.

Trafik på Sallerupsvägen, Nämndemansvägen och Djupadalsvägen har modellerats i beräkningarna.
Resterande gator ligger så pass långt bort eller har en tillräckligt låg trafikvolym att bullersituationen
vid det aktuella objektet inte anses påverkas. Tung trafik på Nämndemansvägen har inte tagits med i
beräkningarna. Detta eftersom denna trafik besörjer den nuvarande förskolan som kommer tas ur bruk
när den nya förskolan står klar.

2 NYCKELBEGREPP

I detta kapitel förklaras olika begrepp och definitioner avseende ljud och annat som används i
nedanstående utredning.

2.1 BULLER
Definitionen av buller, oönskat ljud, beror på typen av ljud, person, plats, situation och varaktighet.
Den Europeiska miljöbyråns definition av buller är ”hörbart ljud som skapar störning och/eller påverkar
hälsan negativt”1.

2.2 RIKTVÄRDE
Begreppet riktvärde är det värde som bedömts rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende.
Detta skiljer sig från begreppet gränsvärde, vilket innebär att åtgärder måste tas för att klara gällande
gränsvärde.

Ett riktvärde är ett styrinstrument som inte är rättsligt bindande. Med den samordning av plan- och
bygglagen och Miljöbalken som trädde ikraft 2015-01-01 blir däremot angivna ljudnivåer i detaljplan
styrande för tillsyn.

1 European Environment Agency (2010) Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical
rapport nr 11/2010.
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2.3 LJUDNIVÅ OCH DECIBEL
Ljudnivån beskriver hur starkt ett ljud uppfattas och anges i enheten decibel (dB). Skalan är
logaritmisk där hörseltröskeln vid 0 dB motsvarar det lägsta ljud en människa kan uppfatta och
smärttröskeln vid ca 130 dB motsvarar den ljudnivå då vi upplever fysisk smärta, enligt Figur 3.

Figur 3. Exempel på typiska ljudnivåer.

En ökning med 3 dB motsvarar en fördubbling av ljudenergin medan den subjektivt upplevda
förändringen beror på ljudkällans karaktär.

2.4 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ
Den ekvivalenta ljudnivån är ett medelvärde över en bestämd tidsperiod.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tidsperiod eller under en bullerhändelse
kallas för maximal ljudnivå. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå visas i Figur 4.

Figur 4. Illustration av ekvivalent och maximal ljudnivå under en bestämd tidsperiod.

2.5 FREKVENS OCH A-VÄGNING
Ljudtrycket varierar kring ett jämviktsläge, oftast det normala lufttrycket. Antalet svängningar kring
jämviktsläget per sekund, frekvensen, anges med enheten Hertz (Hz). Människan kan uppfatta ljud
inom frekvensområdet 20 Hz - 20 kHz, där tonhöjden ökar med frekvensen. Den totala ljudnivån
innehåller bidrag från alla frekvenser, men eftersom örat har varierande känslighet vid olika frekvenser
korrigeras ofta den totala ljudnivån efter örats känslighet med en så kallad vägning. Den vanligaste
vägningen, A-vägning, redovisas ofta genom att den ekvivalenta ljudnivån anges i dBA.

2.6 FRIFÄLTSVÄRDE VID FASAD
Med frifältsvärde avses en ljudnivå som inte är påverkad av reflexer i den egna fasaden. Denna
ljudnivå kallas även frifältskorrigerad ljudnivå och innebär beräknad eller uppmätt ljudnivå, inklusive
alla relevanta reflexer, men sedan reducerad med 6 dB.
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2.7 LJUD PÅ LÅNGA AVSTÅND OCH SLUTNA GÅRDAR
Ett problem med nuvarande beräkningsmodell för vägtrafik är hur ljud på långa avstånd och ljudnivåer
på slutna gårdar är modellerade. Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m, vilket
kan medföra för låga ljudnivåer. Även på baksidan av byggnader och på innergårdar ger nuvarande
beräkningsmodeller felaktiga resultat. Beräkningar visar konsekvent på lägre ljudnivåer än de
uppmätta. Det finns beräkningsmodeller för att kunna bedöma detta, men dessa är inte
implementerade i Nordiska beräkningsmodellen som för närvarande används i Sverige.

För att kompensera kan en ljudnivå adderas till de beräknade ljudnivåerna. Exempelvis kan ett värde
(45 dBA) logaritmiskt adderas till det beräknade värdet i närheten till större trafikleder och ett annat
värde (40 dBA) adderas längre bort. På mycket stort avstånd görs ingen korrektion.2 Generellt
påverkar detta endast ljudnivåer från vägtrafik  50 dBA.

3 BEDÖMNINGSGRUNDER

Nedan redovisas gällande bedömningsgrunder.

3.1 RIKTVÄRDEN FÖR BULLER PÅ SKOLGÅRD
Bedömningsgrunden för förskolor/skolors skolgård är baserad på Naturvårdsverkets vägledning
Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik3 (2017), se Tabell 1.

Tabell 1. Riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) enligt Naturvårdsverkets vägledning

Del av skolgård
Ekvivalent
ljudnivå för
dygn [dBA]

Maximal
ljudnivå
[dBA]

Delar av gården som är avsedda för
lek, vila och pedagogisk verksamhet.

50 70

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70*

*Får inte överskridas mer än 5ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn under tiden skolgården nyttjas.

Boverket skriver i sin rapport Gör plats för barn och unga!4 att det på skolgårdar är önskvärt med högst
50 dBA ekvivalent ljudnivå dagtid på de delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Resterande ytor bör, som målsättning, helst inte ha ljudnivåer överskridande
55dBA.

2 WSP (2014) Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggningar i Stockholms län.  WSP: Stockholm.
3 Naturvårdsverket (2017) Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. NV-01534-17. Naturvårdsverket:
Stockholm.
4 Boverket, Movium (2015) Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket: Karlskrona.
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4 UNDERLAG

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan.

4.1 VÄGTRAFIK
Trafikunderlag har tillhandahållits av Trafikia som utfört trafikmätningar på de vägar som används i
beräkningarna. Resultaten från dessa mätningar har använts som underlag för beräkning av
bullernivåer år 2020. Samma tillhandahållna underlag har därefter räknats upp till prognosåret 2040
med hjälp av schablon. Volymökningen enligt schablon är 1,5% per år. Ingen dygnsindelning av
trafiken har använts eftersom endast ett tidsspann utreds. Trafikdata för vägarna som inkluderas i
beräkningarna presenteras i Tabell 2 och 3.

Eftersom så gott som all tung trafik på Nämndemansvägen antas vara leveranser till den nuvarande
förskolan har den tunga trafiken inte räknats med i de beräkningarna som redovisas i denna rapport.
Detta för att denna kommer tas ur bruk när den nya förskolan står klar.

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik år 2020

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 3657 6,4 40

Nämndemansvägen 90 4,6 30

Djupadalsvägen 246 1,8 30

Tabell 3. Trafikinformation för vägtrafik, prognosår 2040

Väg ÅDT
(antal fordon)

Andel tung
trafik (%)

Hastighet
(km/h)

Sallerupsvägen 4856 6,4 40

Nämndemansvägen 119 4,6 30

Djupadalsvägen 326 1,8 30

4.2 KART- OCH TERRÄNGMATERIAL
Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta bygger på digitalt kartmaterial från Metria (inköpt
2020-03-24)

Strukturplan för planerad bebyggelse och tillhörande skolgårdar med byggnadsvolymer, utformning
och angivna antal våningar har tillhandahållits av Eslövs Kommun. Relevant underlag som använts i
beräkningarna listas nedan:

Dispositionsplan för nya Skogsgläntans förskola (Sweco 2020-11-27)

Konceptritningar (Skanska 2020-03-03)
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5 BERÄKNINGAR

Beräkningarna av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2. I
beräkningsprogrammet skapas en tredimensionell modell som inkluderar terräng, byggnader och spår.
Beräkningarna tar hänsyn till hur terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning och reflektioner
inkluderas. I beräkningarna behandlas marken som mjuk.

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 19965. Enligt beräkningsmodellen för vägtrafikbuller är giltigheten
för beräkningsmodellen begränsad till avstånd upp till 300 m från vägen vid neutrala eller måttliga
medvindsförhållanden (0–3 m/s). Beräkningsmodellen utgår från konstant flödande trafik utan
inbromsande eller accelererande trafik vid korsning eller busshållplats samt en torr vägbana och
dubbfria däck. Beräkningsmodellen har en noggrannhet på ca 3 dB på över 50 meters avstånd och 5
dB på över 200 meters avstånd från källan i ett medvindsförhållande. Beräkningar av maximal ljudnivå
har baserats på en 95-percentil för vägarna i samtliga scenarier.

Ljudnivåer visas i form av färgfält och är beräknade inklusive samtliga reflexer. Ljudnivåer vid fasad är
beräknade som frifältsvärden, alltså utan reflex i den egna fasaden.

Vid beräkning av frifältspunkter, 1,5 meter över mark, samt färgfält har 3:e ordningens reflektioner
använts. Mottagarhöjd vid samtliga byggnader har satts till 2 meter för första våningsplanet och 3
meter för övriga våningsplan. Beräkningar i markplan har gjorts 1,5 meter över mark med
upplösningen 5×5 meter.

Beroende på vilket beräkningsprogram som använts för beräkningar av trafikbuller kan resultaten bli
något olika beroende på hur indata hanteras inom respektive program. Resultatvariationer på grund av
val av beräkningsprogram ses som en beräkningsosäkerhet som WSP inte kan påverka.

5 Naturvårdsverket (1996) Vägtrafikbuller - Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996. Rapport 4653. Naturvårdverkets förlag:
Stockholm.
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6 RESULTAT

Resultatet av beräkningarna redovisas utförligt i Bilaga 1–8

De punktberäkningar som gjorts på den planerade förskolans friytor är korrigerade så att reflektioner
från byggnader på fastigheten inte tas med i beräkningarna, detta eftersom riktvärdena avser
frifältsvärden.

Utformningen av den planerade friytan som ska brukas som skolgård redovisas i Figur 5.

Figur 5. Översikt av fastighetsområdet med byggnader och planerad skolgård (markerad i grönt).
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6.1 KOMMENTARER
Skolgården beräknas i nuläget (år 2020) utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 42–54 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 53–54
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid samtliga
beräkningspunkter.

Skolgården beräknas i år 2040 utsättas för maximala ljudnivåer mellan 64–78 dBA. 9 av 21
beräkningspunkter överskrider Naturvårdsverkets riktvärde. Högst är ljudnivån närmst Djupadalsvägen
där riktvärde överskrids med 8 dB. Vid resterande beräkningspunkter överskrids riktvärdet med 3–7
dB. Ekvivalent ljudnivå beräknas till 43–56 dBA. 2 av 21 punkter beräknas överskrida gällande
riktvärde för skolgårdar där lek, vila eller pedagogisk verksamhet förekommer. Båda
beräkningspunkter är belägna längs med Sallerupsvägen. Där beräknas ekvivalent ljudnivå till 55–56
dBA. Däremot innehålls Naturvårdsverkets riktvärde för övriga vistelseytor (55 dBA) vid alla utom en
beräkningspunkt.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad i nuläget (år 2020) beräknas till 43–56 dBA vid fasader som vetter direkt
eller indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent
ljudnivå till 26–40 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.

Ekvivalent ljudnivå vid fasad år 2040 beräknas till 44–57 dBA vid fasader som vetter direkt eller
indirekt mot Sallerupsvägen och Djupadalsvägen. Vid skyddade fasader beräknas ekvivalent ljudnivå
till 27–41 dBA. Maximal ljudnivå vid fasader som vetter direkt mot Sallerupsvägen och
Djupadalsvägen beräknas till 67–77 dBA. Vid skyddade fasader beräknas maximal ljudnivå till 62–70
dBA.
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7 BULLERSKYDDSÅTGÄRDER

Oberoende av typen av verksamhet på skolgården krävs bullerskyddsåtgärder. Två alternativ bedöms
som rimliga för objektet.

Det ena åtgärdsalternativet är att upprätta bullerplank runt de delarna av skolgårdarna som utsätts för
höga bullernivåer. För de planerade friytorna enligt utformning i dispositionsplanen (Sweco 2020-11-
27) anses bullerskydd nödvändiga längs med Både Djupadalsvägen och Sallerupsvägen. Eftersom
den befintliga förskolan nordöst om den nya byggnaden tas ur drift när den nya förskolan står klar
bedöms inga åtgärder nödvändiga längs med Nämndemansvägen.

Bullerplankets utformning och dimensioner redovisas utförligt i Bilaga 7 och 8. Efterföljs detta förslag
bedöms hela den planerade skolgården kunna brukas för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Ett
översiktligt utformningsförslag av dessa presenteras i Figur 6.

Figur 6. Översiktlig utformningsförslag av bullersärmar, representeras som blå linjer i figuren (skärmarnas höjd: 2 m).
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Det andra alternativet är att se över utformningen av friytorna för att säkerställa att ljudnivåerna på
skolgården innehåller Naturvårdsverkets riktvärden. Ytor som anses lämpliga för vila, lek och
pedagogisk verksamhet redovisas i Figur 7.

Båda alternativen har sina för- och nackdelar och man kan även tänka sig en kombination av de två
alternativen

Figur 7. Lämplig yta som enligt beräkningar kan innehålla Naturvårdsverkets riktvärden (markerat i gult)

Med tanke på att relativt höga värden beräknats längs med både Sallerupsvägen och Djupadalsvägen
bedöms det att ytterligare utredning är nödvändig för dimensionering av inomhusnivåer. Den
beräknade högsta nivån som redovisas för prognosår 2040 i Bilaga 5 ger en ekvivalent ljudnivå på 57
dBA samt en maximal ljudnivå på 77 dBA. Fasader som har beräknade ljudnivåer som tangerar eller
överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå eller 70 dBA maximal ljudnivå bör dimensioneras för att
säkerställa att ljudnivå inomhus innehåller ljudkrav enligt SS 25268:2007.
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8 SLUTSATSER

Enligt de beräkningar som utförts för denna rapport innehålls inte Naturvårdsverkets riktvärden för
buller på skolgårdar utan några bulleråtgärder. Ekvivalent nivå överskrids vid 2 av 26
beräkningspunkter och maximal ljudnivå beräknas överskridas vid 9 av 26 punkter, prognosår 2040.

Skolgården som presenteras i utformningsförslaget innehåller till viss del Naturvårdsverkets riktvärden
och kan anses lämplig för förskoleverksamhet utan bullerskyddsåtgärder om dess utformning ses över
så att dess utsträckning inte innefattar de mest bullerutsatta områdena. Önskar man att nyttja delar av
den planerade friytan som inte innehåller gällande riktvärden så måste relevanta delar av den
bullerskyddande skärm som redovisas i denna rapport upprättas.

Vidare utredning bedöms vara nödvändig för utformning och dimensionering av fönster. Även de
planerade byggnadernas utformning bör ses över för att undersöka möjligheten för dessa att agera
bullerskyddande för tillhörande friytor. Även bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar bör
övervägas och utredas vidare.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700
medarbetare. www.wsp.com
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 1

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv

Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 2

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid Skogsgläntan i Eslöv.
Prognosår: 2040
Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 3

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser dygnsekvivalent
ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bilaga 4

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg år 2020
vid Skogsgläntan i Eslöv.

Punktberäkningar redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell.
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå kl. 0-24, 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.
Maximal ljudnivå är beräknad
 utifrån den 95:e percentilen.
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Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 5

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad
för Skogsgläntan i Eslöv.

Prognosår: 2040

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14

3

1 4177
2 4176

4

1 3570
2 3770

5

1 2649
2 2954

6

1 4467
2 4970

7 1 4871
2 5273

10

1 5675
2 5775

9

1 5675
2 5775

8

1 5574
2 5775

1

1 5277
2 5377

2

1 4977
2 5277

(A3) Skala 1:500
0 7 14 21 28 35

m
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Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: Våning | ekvivalent | max

Fastighetsindelning

parkering

Friyta

Bilaga 6

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent och maximal
ljudnivå från väg vid fasad år 2020
för Skogsgläntan i Eslöv.

Fasadvärden redovisas som frifältsvärden
Maximal ljudnivå är beräknad
utifrån den 95:e percentilen.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14

3

1 4077
2 4076

4

1 3470
2 3670

5

1 2549
2 2854

6

1 4367
2 4870

7 1 4771
2 5173

10

1 5575
2 5675

9

1 5575
2 5675

8

1 5474
2 5675

1

1 5177
2 5277

2

1 4877
2 5077

(A3) Skala 1:500
0 7 14 21 28 35

m
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Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70

> 70

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 7

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av ekvivalent ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
dygnsekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14

40

4 0
40

40
45

45

45

45

50

50

50

55
55

60

6565

65

4

4265

24267

14467

34163

22

4164

23

4161

24

3861

5

4365

7

4060

6

4265

8

4261

15

4160

21

4665

25
4667

9

4260

17

4563

19

4768

26

4358

10

4261

20

4968

18 4766

11

4358

16
4564

14 4463

12

4361

13 4364
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Maximal ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

<= 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 85
85 - 90

> 90

Teckenförklaring

Övrig byggnad

Förskolebyggnad

Servicebyggnad

Väg

1 Beräkningspunkt

1 57 50
2 58 51
3 59 52

Ljudnivå: ekvivalent | max

Fastighetsindelning

Friyta

Bullerskärm

Bilaga 8

WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Eslövs Kommun
Bullerutedning Skogsgläntan, Eslöv

Beräkning av maximal ljudnivå från väg
vid skogsgläntan i Eslöv
Bullerskärms höjd: 2 m
Prognosår: 2040
Beräkningspunkter redovisas utan reflexer
enl. nordisk beräkningsmodell
Ljudutbredningskarta avser
maximal ljudnivå 0-24 1,5 m över mark,
beräknad utifrån den 95:e percentilen.
Beräkningsdensitet: 5*5 m.

10302309
Uppdragsnr Uppdragsledare

Henric Lundh
Handläggare

Ola Sjölin Wirling
Granskad

Jens Benner
Ort och datum Malmö 2020-12-14

60

60

60
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65

65

65

65

65

70

70

70
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80
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90
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REDOVISNING – bilagor och ritningar 

Arbetet redovisas i följande dokument: 

 Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-D974/101 

 Borrsektioner  ritn. PQ-D974/102 

 Jordartsklassificering  bilaga A 

 Markradonresultat  bilaga B 

 Analysresultat, sammanställning-jord  Bilaga 1 

 Analysresultat, laboratorieverifikat-jord   Bilaga 2 
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2020-07-03 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Eslövs kommun, Serviceförvaltningen, kontakt Fredrik Liedberg. 

 

Fastighet/Område Eslöv, Skogsgläntan. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra 

undersökning av de geotekniska och markmiljöförhållandena inför 

planering, projektering och uppförande av nybyggnad av förskola i 1-

2 plan. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM – Geoteknik och Markmiljö”, 

redovisas nu utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i 

tabell och på ritning. Härtill beskrivs område och geo- och 

miljötekniska förhållanden samt lämnas rekommendationer för grund-

läggning, dimensionering, utförande, kontroll, åtgärder, risk m.m. 

  

Ungefärligt läge för undersöknings-

området inom röd linje. 

Utbyggnadsyta för nya byggnader 

ungefär inom blå streckad linje. 

167 ( 513 )



 

  4 (12) 

 

Z:\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\D974_Eslöv_Skogsgläntan\D974_Eslöv Skogsgläntan_MUR och PM-Geo+Miljö_200703.docx 

Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. samt för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digitala planritningar över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

 Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

 Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

 Historisk inventering 

 Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskriv-

ningar; SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 11. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (sept 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. rev. å 160701. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planeras nybyggnad av förskola i 

1-2 plan ovan mark i underösknigsområdets sydvästra del. Resterande 

delar skall inrymma lek- eller andra kringytor. Se även figur 1.1 och 

ritning 101-102. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster 

och design, normalt kunna hänföras till GK2. 

 

Markanvändning Skola/-skolmiljö bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvänd-

ning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur. Även begreppen 

mindre känslig markanvändning (MKM), mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR) och farligt avfall (FA), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under maj månad 2020. Arbetena har 

utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av Lars 

Lind, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2020 har totalt omfattat nedanstående. 

 Skruvprovtagning i 16 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

 CPTu-sondering i 9 punkter. 

 Installation av grundvattenrör i 3 punkter. 

 Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

 Installation av markradondetektorer i 2 punkter. Vid upptagning av 

detektorerna saknades en, varför endast 1 st analyserats (se nedan). 

 

Positionering Utsättning/inmätning av undersökningspunkterna utförda 2020 av 

Ciprian Costin, PQAB, har utförts med GPS-teknik i koordinatsystem 

Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH 2000. 
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7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under juni månad 2020. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

 Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

 Markradonanalyser, av GJAB i Lund, gnm PQAB. 

 Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins, gnm PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover och detektorer har analyserats m.a.p. följande: 

 Jordartsklassificering på samtliga prover. 

 Markradonhaltbestämning på 1 st. detektor. 

 Kemisk analys m.a.p. metaller, PAH, olja samt bekämpningsmedel 

på 4 jordprover.   

Analyserade prover utgörs av samlingsprover av mulljord samt 

mineraljord från två bedömt relevanta egenskapsområden. Dels ett 

område i norr som domineras av höglänt terräng. Dels ett område i 

söder med huvudsakligen låglänt terräng där byggnader skall 

uppföras. Se detaljer i tabell 10.1.10.2 nedan samt i bilaga A och 

bilaga 1-2 samt på ritning 101-102. 

 

8. Befintliga förhållanden och historik 

Allmänt Undersökningsområdet är beläget sydvästra delen av Eslövs kommun. 

Området ca 10080 m och begränsas i söder av Sallerupsväg, i väster 

av Djupadalsvägen, i norr av en obebyggd gräsyta/park och i öster av 

befintlig villatomter. 

 

Topografi Marken faller ca 5 m mot sydväst, med nivåer enligt borrhåls-

information på mellan som högst ca +63,4 vid borrpunkt 3 (bh3) i 

nordost och som lägst ca +58,2 vid bh13 i sydväst. 

 

Markförhållanden Marken utgörs av grönytor dominerade av gräs med enstaka träd, men 

utan någon bebyggelse. 

 

Jordlager Inom tomten finns i norr (bh1-bh3) överst naturlig mull med ca 0,3-

0,4 m mäktighet. I mellersta och södra delen varierar mäktigheten av 

ytlagren mellan ca 0,4 och 1,2 m och utgörs blandat av naturlig och 

fylld mull/mullhaltig jord. Utfyllnaden har troligen utförts i samband 

med byggnation av krinliggande bostadsområden. 

  

Mullen underlagras vanligen av omväxlande lös-fast sand- och lerjord 

till ca 2 m djup. Därunder följer vanligtvis fast siltig lermorän till 

borrade djup, ca 2-4 meter. I norr bh1-bh3 saknas ytlig sand/lera. 

 

Berget finns enligt kartmaterial i SGUs brunnsarkiv på ett djup av 

>30 m i brunnar omkring undersökningsområdet. 
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Grundvatten Grundvatten har kontrollerats i installerade grundvattenrör och öppna 

skruvborrhål och observerats på ca 1,1-2,6 m djup, motsvarande nivåer 

mellan ca +61,2 i nordost och +56,9 i sydväst. 

 

Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i en punkt inom området. 

Markradonhalt 11,1 kBq/m3 har uppmätts, vilket ligger tydligt inom 

den lägre delen av normalriskmarkintervallet. Se även bilaga B. 

(Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och 

högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Härledda värden och dimensionering samt uppmätta halter och klassificering 

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävd-

vunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för dimen-

sionering inom området redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Vid mindre laster/byggnader, t.ex. enplanshus, förråd o.dyl, torde 

dessa kunna utföras med normal ytlig plattgrundläggning som 

dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck, fd=50 kPa. 

 

GK2 Huvudbyggnader hänförs till och dimensioneras i GK2, varvid 

parametrar och partialkoefficienter i tabell 9.1 nedan kan användas.. 

Stora laster eller tillkommande konstruktioner kan erfordra 

kompletteringar. Observera att eftersom dessa byggnader är planerade 

i sydvästra delen av området har också parametrarna i tabell 9.1 också 

baserats på bh4-bh6 och bh8-bh15 inom detta område.  
 

Tabell 9.1. Dimensioneringsparametrar, baserade på bh4-6 och 8-15. 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fyllning, 

friktionsjord 
     --- k=’k=38 cuk=c’k=   0 k=20 Ek=35 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=   0 k=21, 'k=11 Ek=50 

Bef. mull/fylln m.m, 

Ej grundl. här! 

0 - 0,4/1,2 m 

djup u. my. 
k=’k= --- cuk=c’k= --- k=14-20 Ek= --- 

Sandjord m.m. >+57 k='k=32 cuk=c’k=   0 k=17, 'k=7 Ek=10 

Lermorän m.m. +57 -- +54* k=0, ’k=30 cuk=150, c’k=15 k=20, 'k=10 Ek=35 

Partialkoefficienter 

’ 

cu

c’

M=1,0** RD

Dimensionerande grundvattennivå sätts till nivp +58 eller nivå för dräneringsledningar. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på >30 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt 

tumregler för sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008, vilka beddöms tillämpliga i området och dess jordar. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att 

dimensionerande vertikal lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet.  
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge, dels för att det ej 

krävs i GK1, dels för att inga laster eller design funnits tillgänglig. 

Sättningsberäkning i GK2 utförs därför i byggnadskonstruktörens regi. 

 

10. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 10.1–10.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är klassificerade enligt NVs generella riktvärden. Erhållna 

resultat visar att samtliga erhållna resultat av santliga analyserade 

ämnen tydligt underskrider NVs riktvärden för områdets (kommande) 

markanvändning, KM. 

 

I mulljorden finns två naturliga kadmiumhalter (d.v.s. de utgör ej en 

förorening) strax över MRR. MRR kan vara relevant vid eventuell 

borttransport av massor från området. 

 
Tabell 10.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller, PAH samt bekämpningsmedel, 

(mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L DDT (sum) 
Övriga 

bekämpn.medel 

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3,8 60 13 0,27 5,3 12 16 0,02 11 20 53 <0,11 <0,75 <0,45 0,0042 Ej detekterat 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand 3,5 47 10 <0,2 5,5 8,8 17 0,018 13 19 33 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord 4,4 58 13 0,29 4,4 12 13 0,018 8,7 18 54 <0,11 <0,75 <0,45 0,004 Ej detekterat 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand 2,2 28 6,4 <0,2 3 7,2 10 0,017 7,4 12 21 <0,11 <0,75 <0,45 Ej detekt. Ej detekterat 

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6 - - 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3 0,1 - 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15 1 - 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - - 

 

Tabell 10.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen 
Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

8,9,10,11,12, 
13,14,15,16 

(0,3-1)-(1-2) Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 10.1 eller 10.2. 
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11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Generellt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under golv och grundläggning. Vanligen 

torde detta innebära ca 0,5-1 m schakt av mulljord men bitvis kan lös 

sandjord förkomma till större djup som även kan behöva åtgärdas. 

 

Grundläggning utförs förslagsvis med konventionellt betonggolv på 

mark med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande 

konstruktioner. 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar av naturligt lagrad mineraljord eller i packad 

fyllning av friktionsjord efter avbaning av otjänlig ytjord. Beakta för 

ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 

 

Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet.  

 

Byggnader skall härvid utformas radonskyddade. Grundläggning 

utformas då så att inga läckagevägar uppkommer in i byggnaden, bl.a. 

genom täta rörgenomföringar och utan genomgående sprickor i 

golvplattan samt rekommenderas mekanisk ventilation med små 

undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med största 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Gator och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 5A. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar 

för tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter 

avbaning av växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 

 

Schakt Befintlig jord bedöms ned till undersökta djup som lätt-normal-

schaktad, vanligen schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificerings-

system -85). Normal förekomst av sten och block skall förutsättas i 

förekommande moränjord. 
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Beakta att förekommande jordlager av framförallt lerjord inom 

området, vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och 

förlorar delar av sin hållfasthet. I förekomamnde sandjord kommer 

problem med jordflytning att uppkomma under grundvattenytan. 

Förstärkningsåtgärder med t.ex. flacka slänter som kläs med bergkross 

kan då bli aktuellt. Förekommande jordar tål ej heller att frysas. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm, 

särskilt i samband med grundvatten. Packningsarbete nära 

grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall 

därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. 

Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under 

grundvattenytan. 

 

Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

1,1 m och 2,6 m djup under markytan, d.v.s. i naturlig sandjord. För 

djupschakter i området, t.ex. för va-ledningar skall grundvatten-

sänkande eller –säkrande åtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar och avskärande diken i 

schaktgravsbotten, i kombination med flacka slänte och ett snabb 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras.  

 

I närhet till andra konstruktioner eller anläggningar, t.ex. ledning, väg 

eller byggnad, kan stödkonstruktion, t.ex. spont, erfordras. Om 

avsänkning behöver göras under längre tid eller över större ytor, 

bedöms sådan avänkning erfordra wellpoint-anläggning eller ett flertal 

filtersatta rörbrunnar. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande.  

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer. Kontroll av vatten skall innefatta 

verifiering av att (grund)vattenytan ligger minst 0,5 m under 

färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av finmaterial och andra ämnen i utsläppsvatten. 

- Schaktbottenbesiktning. Samtliga schaktbottnar kontrolleras, både 

för stora och små schakt-/grundläggningsytor. Schaktbottnar skall 

vara torra, fasta och fria från organiskt material.  

- Packningskontroll av (åter)fyllnadsmaterial, vid >0,5 m fyllnad. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. Behov 

av försiktighets- och/eller kontrollåtgärder avgörs efter utförd 

besiktning, t.ex. avseende vibrationer och grundvattennivå. 
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12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Undersökningsresultaten m.a.p. markföroreningar visar entydigt låga 

halter, klart <KM. Naturliga kadmiumhalter precis över MRR 

förekommer i två prover, men alltså tydligt <KM. 

 

Risker Ingen tendens till eller risk för grundvattenpåverkan har kunnat ses i 

fält eller m.h.t. till jordprovtagning eller detekterade ämnen. Härvid 

kan inga akut eller långsiktiga risker, varken m.a.p. hälsa, miljö eller 

spridning ses inom området. I samband med byggnation inom området 

måste påträffade ämnen beaktas, framförallt avseende material-

hantering och borttransport av överskottsmassor. 

 

Masshantering Massor som skall schaktas bort av grund-/anläggningsskäl, t.ex. för 

nya byggnader eller körytor kan deklareras med analysprotokollen i 

denna rapport, men komplettering kan komma att krävas i byggskedet. 

 

Observera att om massorna ska flyttas och uppvisar halter över MRR, 

kräver hantering av dessa schaktmassor en anmälan till Miljökontoret 

i den kommun som massorna skall återanvändas i innan de 

transporteras dit, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1. 

 

Om avvikande eller mer förorenade massor, mot förmodan, skulle 

påträffas i entreprenadskedet skall Miljöförvaltningen upplysas om 

detta. Innan åtgärd av sådana (förorenade) massor krävs en skriftlig 

anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om efterbehandlingsåtgärd 

i ett förorenat område. Anmälan skall i förekommande fall lämnas in 

till och vara godkänd av Miljöförvaltningen innan arbetena påbörjas. 

 

Då massor borttransporteras gäller aktuella mottagningsanläggningars 

riktvärden. Dessa värden följer normalt Naturvårdsverkets (NV) 

riktvärden för förorenad mark, KM, känslig markanvändning och 

MKM, mindre känslig markanvändning samt FA (farligt avfall). 

 

Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljö och Samhällsbyggnad, (MOS) i 

Eslövs kommun. 

 

 Observera även lagkraven på anmälan om masshantering enligt kap 12 

och rubriken ”Masshantering” ovan. 
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13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena, för såväl geoteknik/grundläggning och markradon som 

för markföroreningar, inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga 

även om mäktigheten för mull och fyllning varierar en del. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och tillräckligt 

definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Grundläggning. Utöver normal risk vid schaktning och andra 

markarbeten bedöms speciell risk för grundläggningsarbetet finnas i 

samband med eventuella djupschakter i synnerhet under 

grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid (åter)packning, speciellt 

i samband med sand/silt, organisk jord och grundvatten. Risk för 

översvämning, erosion eller släntstabilitet finns (i viss mån) vid 

djupschakter, under grundvattenytan.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk för ras m.m. i djupa schakter samt risk för 

vibrationer, speciellt för intilliggande byggnader och anläggningar, 

p.g.a. packning. Riskerna gäller både personal och konstruktion/-

anläggning. 

 

Utöver ovanstående bedöms risken för annan omgivningspåverkan 

som liten men skall tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. buller. 

 

Markföroreningar. Inga förhöjda risker avseende föroreningar i mark 

bedöms finnas för undwersökningsområdet, varken m.a.p. hälsa eller 

miljörisk och spridning, varken i nuläget eller vid bygg- och 

anläggningsarbeten. Endast en normalt dokumenterad och anmäld 

materialhantering bedöms som erforderlig. 

 

Normala skyddsåtgärder för arbetarskydd och spridning kan vidtagas, 

d.v.s. vanliga skyddskläder och vid behov dammbekämpning. 
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2020-05-15 

D974 

Eslöv, Skogsgläntan 

Geoteknisk och markmiljöundersökning 

 

 

 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 

Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 

 

 

Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 

 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 

 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

 SX► = samlingsprov nr ”X” 

 Rn► = Radonanalys på laboratorium 

    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 

 

1 S1►      0 - 0,4 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

2 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

3 S1►      0 - 0,3 Mulljord/lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,3 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 2,5 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A  grå 

 2,5 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,0 - 3,2 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

4 S1►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,8 - 1,0 siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 2,0 - 2,4 siltig Sand 2 3B   

 2,4 - 3,0 siltig Lera(Morän) med sandskikt, 4 5A   

    finsandskikt     
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5 S1►      0 - 0,7 Mulljord 1 6B   

S2► 0,7 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän med sandskikt 4 5A   

 

6 S1►      0 - 0,9 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S2► 0,9 - 1,4 grusig Sand 2 3B   

 1,4 - 2,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 2,0 - 2,3 siltig Finsand 2 3B   

 2,3 - 2,4 siltig Lermorän 4 5A   

 2,4 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

7 S1►      0 - 0,4 F/Mulljord, lerig Mulljord 3 6A   

S2► 0,4 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

8 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

S4► 0,4 - 1,0 siltig Lera(Morän) 4 5A   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

9 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 siltig Lermorän 4 5A   

 1,0 - 1,4 siltig Lera 4 5A   

 1,4 - 1,6 siltig Sand 2 3B   

 1,6 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

10 S3►      0 - 0,8 Mulljord 1 6B   

 0,8 - 1,0 något mullhaltig siltig Finsand 4 5B   

S4► 1,0 - 1,5 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,5 - 1,6 grusig Sand 2 3B   

 1,6 - 1,8 siltig Lera 4 5A   

 1,8 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

11 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 1,5 sandig siltig Lera 4 5A   

 1,5 - 2,0 lerig Sand med lerskikt 2 3B   

 

12 S3►      0 - 0,4 Mulljord 1 6B   

 0,4 - 0,6 torvhaltig Mulljord 1 6B   

Rn,S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 1,6 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,6 - 2,0 något grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig sandig Lermorän med grusskikt, 4 5A  grå 

    sandskikt     

 3,0 - 3,5 sandig siltig Lermorän 4 5A  grå 

 3,5 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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13 S3►      0 - 0,6 Mulljord 1 6B   

S4► 0,6 - 1,0 lerig siltig Finsand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Finsand med tunna lerskikt 2 3B   

 

14 S3►      0 - 0,3 Mulljord 1 6B   

 0,3 - 1,0 Mulljord, lerig Mulljord, sandig 3 6A   

    Mulljord ev. F/     

S4► 1,0 - 1,7 något lerig siltig Sand 2 3B   

 1,7 - 2,0 något lerig siltig grusig Sand 2 3B   

 2,0 - 2,2 siltig Lermorän 4 5A   

 2,2 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 

 

15 S3►      0 - 0,8 Mulljord ev. F/ 1 6B   

S4► 0,8 - 1,0 lerig siltig Sand 2 3B   

 1,0 - 2,0 siltig Lermorän 4 5A   

 

16 S3►      0 - 1,0 Mulljord 1 6B   

 1,0 - 1,2 Mulljord 1 6B   

S4► 1,2 - 2,0 Sand 2 3B   

 2,0 - 3,0 siltig Lermorän 4 5A   

 3,0 - 4,0 siltig Lermorän 4 5A  grå 
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Fax: Bankgiro:

E-post: Org. nr:

Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 
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D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As                

(mg/kg Ts)

Barium Ba                  

(mg/kg Ts)

Bly Pb          

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   

(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      

(mg/kg Ts)

Krom Cr                     

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   

(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      

(mg/kg Ts)

Vanadin V                

(mg/kg Ts)

Zink Zn        

(mg/kg Ts)

PAH-H                

(mg/kg Ts)

PAH-M               

(mg/kg Ts)

PAH-L                 

(mg/kg Ts)

DDT (sum)    

(mg/kg Ts)

Övriga 

bekämpningsmedel

1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord 3.8 60 13 0.27 5.3 12 16 0.02 11 20 53 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 Ej detekterat

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand 3.5 47 10 0.1 5.5 8.8 17 0.018 13 19 33 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord 4.4 58 13 0.29 4.4 12 13 0.018 8.7 18 54 0.055 0.0375 0.0225 0.004 Ej detekterat

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand 2.2 28 6.4 0.1 3 7.2 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 Ej detekterat Ej detekterat

MRR enligt NV 10 - 20 0.2 - 40 40 0.1 35 - 120 0.5 2 0.6 - -

KM enligt NV 10 200 50 0.8 15 80 80 0.25 40 100 250 1 3.5 3 0.1 -

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2.5 120 200 500 10 20 15 1 -

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 - -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Min 2.2 28 6 0.1 3 7 10 0.017 7.4 12 21 0.055 0.0375 0.0225 0.004 -

Median 4 53 12 0.19 4.9 10 15 0.018 10 19 43 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Medel 3.5 48 11 0.2 4.6 10 14 0.02 10 17 40 0.055 0.0375 0.0225 0.0041 -

Max 4.4 60 13 0.29 6 12 17 0.02 13 20 54 0.055 0.0375 0.0225 0.0042 -

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB maj 2020
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D974, Eslöv Skogsgläntan

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB maj 2020 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

*1,2,3,4,5,6,7 0-(0,3-0,9) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

1,2,3,4,5,6,7 (0,3-0,9)-(1-1,4) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8,9,10,11,12,13,14,15,16 0-(0,3-1) Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

8,9,10,11,12,13,14,15,16 (0,3-1)-(1-2) siltig Lermorän/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

NV-KM 0.012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0.04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-140117-01

EUSELI2-00766498
Í%SQbÂÂFS_*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110348Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-0,9)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.7DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.2DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.8Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110349Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-0,9)-(1-1,4)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1,2,3,4,5,6,7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.5Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110350Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-(0,3-1)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.5DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts4.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts4.4Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts58Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

D974_Eslöv Skogsgläntan

PQ Geoteknik & Miljö AB 

Erik Palmquist

Järngatan 33

234 35 LOMMA

Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2020-06110351Provnummer: Djup (m)

Provtagare

(0,3-1)-(1-2)

NZ

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-10

Utskriftsdatum: 2020-06-16

2020-06-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 8,9,10,11,12,13,14,15,16

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts2.2Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.4Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1977, ISO/IEC 17025:2017 S

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 112

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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E123_Eslöv Skogsglänten fsk_jord_sammanställning_PAH+met_210511 Bilaga 1 a
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E123_Eslöv Skogsglänten fsk

MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt Djup, m u my. Jordart

Arsenik As  

(mg/kg Ts)

Barium Ba  

(mg/kg Ts)

Bly Pb  

(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 

(mg/kg Ts)

Kobolt Co  

(mg/kg Ts)

Koppar Cu  

(mg/kg Ts)

Krom Cr  

(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg  

(mg/kg Ts)

Nickel Ni  

(mg/kg Ts)

Vanadin V  

(mg/kg Ts)

Zink Zn  

(mg/kg Ts)

PAH-H  

(mg/kg Ts)

PAH-M  

(mg/kg Ts)

PAH-L  

(mg/kg Ts)

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän 6,7 76 12 0,1 9,1 16 26 0,023 22 28 51 0,055 0,0375 0,0225

3 0-0,4 F/Mulljord 2,4 41 9,9 0,1 3,7 5 9,3 0,014 6,7 13 37 0,055 0,0375 0,0225

3 0,4-1 F/Sand 0,95 14 3,6 0,1 1,7 1,5 5,1 0,0055 4,9 5,4 11 0,055 0,0375 0,0225

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän 5 67 11 0,1 7,8 15 24 0,022 26 22 47 0,055 0,0375 0,0225

8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera 5,1 73 47 0,23 9 33 22 0,029 25 30 87 0,56 0,5 0,0225

8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera 4,3 65 18 0,1 7,1 22 20 0,024 20 26 68 0,64 0,67 0,0225

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,7 62 15 0,1 7,3 13 21 0,027 20 24 52 0,055 0,0375 0,0225

10 0-0,3 Mulljord ev. F/ 5 70 19 0,24 7,9 10 19 0,024 14 25 57 0,055 0,0375 0,0225

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän 6,8 72 14 0,1 7,5 14 26 0,028 23 27 59 0,055 0,0375 0,0225

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera 4,1 54 11 0,1 10 16 15 0,03 18 22 45 0,055 0,0375 0,0225

13 0-0,4 F/Mulljord 3,5 58 15 0,1 5,1 8 14 0,027 9,6 22 57 0,055 0,0375 0,0225

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ 4,8 36 10 0,1 4,8 7,2 14 0,016 12 19 29 0,055 0,0375 0,0225

14 0-0,3 F/Mulljord 5,2 55 17 0,1 5,7 10 15 0,025 11 20 56 0,055 0,0375 0,0225

14 0,3-1 siltig Lermorän 7,5 78 19 0,1 17 17 29 0,023 23 31 57 0,055 0,0375 0,0225

15 0,3-1 sandig siltig Lermorän 7,1 88 18 0,1 11 20 29 0,022 37 30 60 0,055 0,0375 0,0225

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14

Min 1 14 4 0,10 1,7 2 5 0,006 5 5 11 0,055 0,0375 0,0225

Median 5 65 15 0,10 7,5 14 20 0,02 20 24 56 0,06 0,04 0,0225

Medel 5,1 61 16 0,1 7,6 14 19 0,02 18 23 52 0,1 0,1 0,0225

Max 7,7 88 47 0,24 17 33 29 0,03 37 31 87 0,64 0,67 0,0225

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från PAH el metaller, se bilaga 1B

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB april 2021
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB april 2021 (mg/kgTS).

Provpunkt nr Djup, m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen

Alifater 

>C5-C8

Alifater 

>C8-C10

Alifater 

>C10-C12

Alifater 

>C12-C16

Alifater 

>C5-C16

Alifater 

>C16-C35

Aromater 

>C8-C10

Aromater 

>C10-C16

Aromater 

>C16-C35 Oljetyp ()

2 0,2-1,0 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

3 0,4-1 F/Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

6 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 0,3-1 F/något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*8 2,0-3,0 /något mullhaltig sandig siltig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 ospec

9 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*10 0-0,3 Mulljord ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

10 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

12 0,2-1 F/siltig sandig Lera < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0-0,4 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

13 0,4-1 lerig grusig Sand ev. F/ < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

14 0-0,3 F/Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*14 0,3-1 siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*15 0,3-1 sandig siltig Lermorän < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

max 0,000 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <20 10 <4,0 <0,90 < 0,50 -

Antal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

* klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.
Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Färg och klassificering för asfalt enligt Bilaga 1A.
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Figur 1. Flygbild över Allmänningen, Eslövs kommun. 
Stadens vattentorn ses i den norra delen av området. 

Inventering av fladdermöss inom Eslövs Allmänning,  

Eslövs kommun 

 
Sammanfattning 

 

Fladdermusfaunan inom Allmänningen har dokumenterats under två perioder, juli (yngelperioden) och 
augusti (parnings- och flyttningsperioden). Totalt noterades 4 fladdermusarter inom området, nordisk 
fladdermus, långörad fladdermus, dvärgfladdermus och gråskimlig fladdermus. Nordisk fladdermus var 
den klart dominerande arten under båda perioderna. Yngelplatsen var troligen förlagd utanför 
området. Den långörade fladdermusen noterades med färre individer men bedöms ha ynglat inom 
området. Dvärgfladdermusen representerades av 2 st. revirhävdande hannar med harem under 
parningsperioden, medan den gråskimliga fladdermusen var en tillfällig besökare. 

Vi förordar att man frångår principen om fri utveckling i skötseln av området. För att gynna den 
biologiska mångfalden, inklusive fladdermöss och fåglar, måste man börja gallra området och därmed 
öka solinstrålningen. Frihuggning av de gamla ekarna är en annan nödvändig skötselåtgärd. 

 

 

 

Bakgrund 

På uppdrag av Eslövs kommun (kontaktperson: Birgitta Karlsson) har vi inventerat 
fladdermöss inom Eslövs Allmänning, ett centralt beläget naturområde i Eslövs tätort (fig. 1). 

I uppdraget ingick att dokumen-
tera fladdermusfaunan, dels 
under yngelperioden i juli 
månad och dels under augusti 
då parning och flyttning pågår. 

Vegetationen i området utgörs 
av ädellövskog, dominerad av 
ek med inslag av ask och alm. 
Buskskiktet är delvis tämligen 
tätt, bestående av hassel, hag-
torn, slån och nypon. Väster om 
skogen utbreder sig öppna 
gräsytor med enstaka buskar. I 
norra delen av området ligger 
stadens vattentorn (fig. 1). 

 

Metodik 

Allmänningen inventerades den 
2 och 7 juli samt 18 och 19 
augusti, vid samtliga tillfällen 
under bra väderleksförhållan-
den.  
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Vid inventeringen av fladdermössen har vi använt oss av ultraljudsdetektorer, D 240X 
(Pettersson Elektronik AB), utrustade med ”time expansion”. Systemet med ”time expansion” 
innebär att den inkommande ljudsignalen spelas upp med reducerad hastighet, i det här fallet 
10 ggr. Inspelningarna kan analyseras i ljudprogram, i vårt fall BatSound (Pettersson 
Elektronik AB). Utnyttjandet av ”time expansion” ger också längre räckvidder än med det 
ordinarie heterodynsystemet.  

 

Resultat 

Totalt noterades 4 olika fladdermusarter, varav nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) var 
den klart dominerande vid samtliga inventeringstillfällen (tab. 1). Störst antal observerades 
jaga kring vattentornet (fig. 2). Andra viktiga näringssöksområden var gläntan sydost 
vattentornet samt längs stigarna och skogens västra bryn (fig. 1). Närvaron av nordisk 
fladdermus inom Allmänningen under reproduktionstiden tyder på att det rör sig om en 
yngelkoloni. Eftersom arten föredrar att yngla i byggnader ligger troligen reproduktionsplat-
sen utanför Allmänningen. 

Den andra stationära arten inom området är långörad fladdermus (Plecotus auritus) (tab. 1). 
Dess dagtillhåll utgörs vanligen av håligheter i träd. Med hänsyn till att arten ofta bildar små 
yngelkolonier har den troligen reproducerat sig inom området. 

Dvärgfladdermusen (Pipistrellus pygmaeus) representerades av 2 st. hannar, som hade 
etablerat var sitt parningsrevir, den ene vid infarten till vattentornet, den andre i nordvästra 
delen av skogen.  

Den gråskimliga fladdermusen (Vespertilio murinus) var en tillfällig besökare i området. 
Arten jagar över stora områden. Den ynglar vanligen i byggnader i det öppna 
jordbrukslandskapet medan parningsområdet är förlagt till tätorterna. 

 

Tabell 1. Antalet noterade fladdermöss inom Eslövs Allmänning, Eslövs kommun under 2008. 

Datum Nordisk 
fladdermus 

Långörad 
fladdermus 

Dvärgfladder-
mus 

Gråskimlig 
fladdermus 

2.7 11-20 2-5 1 1 

10.7 11-20 2-5 2  

18.8 11-20 2-5 2-5 1 

19.8 11-20 2-5 2-5  

 

 

Åtgärder för att främja fladdermössen inom Allmänningen 

Totalt omfattar Allmänningen ca 7 ha, varav den södra hälften utgörs av ett naturreservat, 
bildat redan 1919. Den norra delen av området är parkmark, som har fått utvecklas fritt liksom 
reservatet. Enda skötselåtgärden har varit att hålla stigarna öppna. 

Skötselprincipen om fri utveckling av ett skogsområde var från början tänkt att tillämpas på 
skogar där de naturliga störningarna i form av stormar, bränder, skogsbete mm stod för 
”gallringen”. I Sverige kom tyvärr ”fri utveckling” att tillämpas på alla typer av skogar, 
inklusive kulturskogar utan några påtagliga störningar. Eftersom Naturvårdsverket 
rekommenderade skötselmodellen fick den stor spridning med början under 1980-talet.  
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I frånvaro av en störningsregim leder ”fri utveckling” till en igenväxning av en skog. 
Igenväxningen leder i sin tur till minskad solinstrålning med påföljd att den biologiska 
mångfalden minskar. Ett bra exempel är Dalby Söderskog där antalet kärlväxter minskat med 
mer än hälften. Människans påverkan på landskapet genom årtusenden har gynnat 
öppenmarksarter medan arter knutna till den tätare skogen har missgynnats. Av detta kan vi 
dra en viktig slutsats. Merparten av våra växt- och djurarter som finns idag är knutna och 
anpassade till de öppna och halvöppna markerna. 

”Fri utveckling” bygger också på en myt att vegetation som inte är påverkad av människan 
har ett högre naturvärde. Även om man inte kunde återskapa urskogar skulle man ändå kunna 
skapa skogar som liknade dessa.  

För att gynna insektsfaunan och därmed också fågel- och fladdermusfaunan inom 
Allmänningen måste man börja gallra, både i busk- och trädskiktet. Gallringen bör utföras så 
att man skapar variation i tätheten av vegetationen, öppningar resp. tätare buskage. Däremot 
får inga gallringar göras i brynet längs skogens västra begränsning, eftersom en ökad 
vindexponering påverkar mikroklimatet negativt i skogen. Många av de gamla ekarna är 
också i starkt behov av att frihuggas. Eken är det trädslag som lättast skadas av tätt 
intillväxande träd, s.k. ”piskare”. Genom att frihugga ekarna förlänger man också livet på 
dessa. 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Jaktområde för nordisk fladdermus 
(Eptesicus nilssonii) inom Allmänningen, 
Eslövs kommun. 
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2021-06-07 
Matilda Suneson Kommunstyrelsens arbetsutskott  
+4641362018  
Matilda.Suneson@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 
 

Beslut om positivt planbesked och planuppdrag för 
Detaljplan Avbitaren 1 i Eslöv, Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Sökande skickade den 7 maj 2021 in en begäran om planbesked för fastigheten 
Avbitaren 1. Sökanden önskar pröva lämpligheten för friskvårdsverksamhet på 
fastigheten. I gällande detaljplan E 240 Detaljplan – För ny gata genom kvarteret 
Svarvaren (Traktorvägen) i Eslöv från 1998, tillåts industriverksamhet inom 
planområdet. Planförslaget innebär att fastigheten fortfarande kommer kunna nyttjas 
för industri men med ickestörande verksamhet och samtidigt möjliggöra för fler 
funktioner inom området, bland annat friskvårdsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
 Begäran om planbesked Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun, 

daterad 2021-05-07 
 Projektplan Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun, daterad 2021-

06-07 
 Orienteringskarta Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun, daterad 

2021-05-20 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har berett ärendet. Syftet med projektet är att ta fram en 
detaljplan som prövar möjligheten för fler användningar på fastigheten Avbitaren 1.  
 
Den slutliga avgränsningen kommer utredas under planprocessen, utifrån de 
förutsättningar som råder på platsen. Området är planlagt sedan tidigare. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att fler användningar på fastigheten Avbitaren 1, 
följer den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv, om en mer blandad stadsdel 
med olika funktioner och användningar. Kommunledningskontoret anser även att 
möjligheten för industri med ickerstörande verksamhet ska finnas kvar, men att flera 

208 ( 513 )



 KS.2021.0265 

 2 (2) 

användningar så som kontor och friskvård kommer bidra till en mer flexibel 
utveckling av fastigheten. Fler användningar kommer även bidra till en ökad aktivitet 
under fler timmar av dygnet vilket stärker trygghetskänsla i området i stort.  

 
Kommunledningskontoret kommer att handlägga detaljplanen med 
standardförfarande. Kommunledningskontoret kommer att teckna planavtal med 
sökande innan planarbetet inleds. Kommunledningskontoret bedömer att detaljplanen 
ska ha prioriteringsordning 2, med anledning av att sökande anger att planansökan 
ska generera 10 arbetstillfällen.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge positivt planbesked för 

Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun  
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunledningskontoret 

i uppdrag att upprätta detaljplan för Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun, 
efter att planavtal har tecknats med sökande. 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
VA SYD 
Räddningstjänsten Syd 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
 
Eva Hallberg  Lars Persson 
Förvaltningschef  T.f. Tillväxtchef 
Kommunledningskontoret   Kommunledningskontoret  
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Ansökan om planbesked

Ärendenummer

Inskickat

Kontaktuppgifter

Sökande och betalningsansvarig

Personnummer

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Telefon 1

Jag ansöker som

210507-planbesked-IR34

2021 -05-07 09:57

19650825-4015

Pal Ferenc

Raso

paul©parasbyggse

0708117204

Företag

Adressuppgifter för ansökan från företag

Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Fakturaadress

Fakturan ska märkas med

Är du som ansöker den vi ska kontakta i ärendet?

Fastighet

Karta över berört planområde

Kana

Bifoga karta som fil

Filnamn:

Paras Bygg i Eslöv AB

556257-1231

Traktorvägen 8

241 38

Eslöv

Samma adress som ovan

Avbitaren 1

Ja

Ingen yta ritad i kartan

Detaljplan_Avbitaren.pdf

Fastighetsbeteckninglar för berört planområde

Fastighetsbeteckninglar

Fastighetsbeteckning

Avbitaren 1

Ensam fastighetsägare Ja

Eslövs kommun

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Stadshuset, Gröna torg 2  Telefon  0413-62000

Epost kommunen@eslov.se  Webb  www.eslov.se Sida  1  m3
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% ESLÖVS
KOMMUN

Övrigt

Övrigt

Typ av  planbesked

Typ av planbesked

Ändamål och syfte

Ändamål

Beskriv det huvudsakliga ändamålet med den

avsedda åtgärden

Bostäder

Tillkommer det bostäder med planförslaget?

Handel

Tillkommer det handel med planförslaget?

Verksamhet

Tillkommer det verksamhet med planförslaget?

Beskrivning verksamhet

Typ av verksamhet

Ange vilken annan verksamhet

Ungefärlig storlek i m2 (bruttoarea för byggnader)

Förväntat antal arbetsplatser

Förskola/skola

Tillkommer det förskola/skola med planförslaget?

Avgift

Vi önskar planändring för Fastigheten Avbitaren  1  inte övriga

fastigheter i detaljplanen

planbesked för åtgärd

Detaljplanen, E. 249, för Avbitaren 1 har idag beteckningen  J

för industrifastighet.

Vi vill ändra detta så att reviderad detaljplan medger att

fastigheten används för friskvårdsverksamhet t.ex. gym.

Nej

Nej

Ja

Annan verksamhet

friskvårdsverksamhet t.ex. gym

3000 m2 befintliga byggnader

tillkommande arbetsplatser 10 st

Nej

Avgift enligt plan- och bygglovstaxa

Jag har tagit del av hur reglerna för avgift ser ut för

planbesked och är medveten om att avgift kommer

att tas ut oavsett om planbeskedet är positivt eller

negativt.

Ja

Sig neringsinformation

Ankomsttid: 2021-05-07 09:57

Signerat av: Pal Ferenc Raso

Signerats med personnummer: 196508254015

Utgivare: BankID Mobile

Eslövs kommun

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Stadshuset, Gröna torg 2  Telefon 0413-62000

Epost kommunen@eslov.se  Webb  www.eslov.se Sida  2  av 3
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Signeringsinformation

Signatur verifierad: 2021-05-07 09:57

Eslövs kommun

Postadress  241 80 Eslöv  Besöksadress  Stadshuset, Gröna torg 2  Telefon 0413-62000

Epost  kommunen@eslov.se  Webb  www.eslov.se Sida 3  av  3 
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HANDLINGAR

PLANDATA

Läges-

bestämning

1998-03-19

DETALJPLAN

för ny gata genom kvarteret Svarvcn

(Traktorvägen) i Eslöv.

Klf. SVARVEN  M  FL

Eslövs kommun

Skåne län

PLANBESKRIVNING

Plankarta, tillika  grundknrtn,

med  bestämmelser.

Planbeskrivning.

Genmlörsndebeskrivning.

Fastighetsförteckning.

Planområdet är belägeti den östra delen av Eslövs tätort

i anslutning till korsningen mellan Östra vägen eeh Trehämds—

vägen samt omfatta: huvudsakligen kvarteret  Svanen.

   
_-__'Fl. "magi?! =-.

I  l- ,_ ..
I

 

Avgränsningen av planområdet utgöres av i norr Trehäredsvägen,

Elster 6511a Vägen, sizi-der Indnsn'ivägcn och. nnhnmark samt 1väster

ett huvudgång— nch- cykelstråk i amd-sydlig rikming, Vid av-

gränsningen har hänsyn tagits till utbredningen av gällande

detaljplaner.

Pianonn'ådet har dänfid erhållit naturliga avgränsningar.

SM E. 249
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Neal Pianområdets totala areal utgör cirka ?,0 ha.

Maflcfign— Fastigheten Svar-ven '? samt den allmänna platsmarken är i

förhållanden komnnmaI ägo medan kvartersmarken i  övrigt är privatägd.

PLANENS SYFTE Aweikten med planförslaget är att öka nrienlerbarheten och till-

DCH HUVUD- gängligheten fill det befinfliga indusuiområdet söder om Tre-

DRAG häradsvägen. Detta avses ske genom att befintlig indnsnigata,

Trnktonrägen, förlänges norrut genom kvarteret Svarvcn och

anelutes till Trehäradsvägen. Härigenom erhållet industriområdet en

113! tillfart.

Befintligt trafiksystem
Föreslagen ändring
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TIDIG-ARESTÄLL-

NMGSTAGANDEN

Översiktllga

planer

Detaljplaner

Planområdet ingåri generalplan för Eslöv, antagen av kommun—

fullmäktige  1984-04-24, ooh  fördjupad översiktsplan för Eslövs

tätort, antagen av kommunfullmäktige 1990-10-29.

Planerna anger, att området skall användas för industri m.m. och

teknisk  service.

Inom planområdet gäller detaljplan (stadsplan) för kv. 428

Hammaren m. f]. i Eslöv, fastställd av länsstyrelsen  19?9-11-09,

detaljplan (stadsplan) för kv. Hweln  m.m.  i Eslöv, fastställd av

länsstyrelsen  1984—09-04, och detaljplan för del av kr. Tumstocken

m.m. antagen av byggnadsnämnden 1990-11-15. 1 norr gränsar

planområdet till detaljplan för del av kv. Kajsa, antagen av

byggnadsnämnden 1989-02—16.

FÖRUTSÄTINNGAR

OCH FÖRÄNDRDJGAR ,

Natur

Bebyggelse-

områden

Marken inom planområdet sluttar mot väster.

I  planområdets östra del finns en skogsdunge med höguäxta träd.

Dessutom films större träd dels inom fastigheten Saarraa  2  och dels

utefter Östra vägen och Trehäradsvägen.

Undersöhnng att de geotekniska förhållandena har utförts 1984. I

ett utlåtande lämnas rekommendationer för bland armar grund-

läggning av byggnader och anläggningar samt schakt— ooh

terrasseringsarbeben

Undersolmingsresultaten indikerar inte någTa större geotekniska

problem. Byggnaden och ledningar bedöms kunna grundläggas utan

särskild grundforstärlming. Schakt — och tetraesetingsarheten bör

utföras under årstid med torr väderlek.

Några kända fasta fornlämningar linne inte i området. Påträffas

under mark dold fornlämning skall arbetet omedelbart avbrytas och

kontakt tas med länsstyrelsen i enlighet med bestännnelsema i  2

kap. KML, lagen om kulturminnen m.m.

Befintlig bebyggelse inom planområdet utgöres av byggnader

för inclustri, kontor, handel med slo'ynmtande varor samt tekniska

anläggningar, nansf'onn atorstationer. Samtliga fastigheter inom

kvarteret Svarven är bebyggda.

Bebyggelsen inordnas i planförslaget.

Sida— 3  (5)
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Skyddsnnn

3‘

Fn'ytor

Gator och

trafik

J

G

Teknisk

försörjning

Planområdet avses utnyttjas för industiiändsmål och transformator-

stationer.

Industribyggnad får uppföras till högst 13,0 meters höjd.

Högst haiften av fastighetens area får bebyggas.

Byggnad skall  placeras  minst 4,0 meter från fastighetsgräns.

Transformatorhyggnad får uppföras till högst ?,0 meters höjd.

Dessa byggradsreglerande bestämmelser överensstämmer med de

nu gälande.

Marken och tillkommande bebyggelse skall nämnas tillgänglig för

rörelsehindrade. Avsteg från tillgänglighetskravet kan medges om

det är befogat med hänsyn till verksamhetens art.

Planområdet ingäri område för skyddsrunlsort. Detta innebär, att

skyddsrumsbyggnadsskyldighet föreligger. Erforderligt behov är

tillgodosett.

Vegetationspartierna inom planområdet redovisas som park-

respektive naturområde. Härigenom erhålles en nppdehiing av

industriområdet och en koppling till det tidigare odlingslandskapet.

Vissa delar av parkområdet utefter Östra vägen respektive

Trehämdsvägen får inte planteras på grund av befinfliga eller

planerade underjordiska elledningar.

Befintlig industrigata, Traktorvägeu, förlänges genom kvarteret

Svarven ooh anslutes till befmtlig huvudinfart, Trehäradsvagen.

Härigenom erhåller industrionnådet söder om Trehäradsvägen en

ny tillfart. Korsningen mellan Trehåmdsvägen och Traktoavägen

samt Trehäradsvagen mellan denna korsning och Östra vägen

kanoner att förses med iraflkavakiljande anordningar samt magasin

för vänstersvängande fordon in på Traktorviigen.

Beiintligt huvudgång- ooh  -  cykelstråk i nord-sydlig riktning

i västra delen av planområdet med tunnel under Trehäradsvagen

bibehållas ooh inordnas i planförslaget Betintligt gång- och

cykelstråk utefter Trelläradsvägen förlänges österut och ansluter. till

Traktowägen.

Parkering och angöring avses ske på kvartersmark.

Körbar ut- eller infart får inte anordnas till Östra vägen, Trehärads-

vägen och norra delen av Traktorvägea.

Området är anslutet till det kommunala vatten-och avlopps-

systemet.

Sids— 4  (5)
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ORGANISATORISKA

FRÅGOR

Tidplan

Genomförandetid

Ansvars-

fördelning

FAS'YIGHETSRÅTTS-

LIGA FRÅGOR.

Fastighets-

bildning

1998-08-19

DETALJPLAN

för ny gaia genom kvarteret

Svewen (”Traktor-vägen) i Eslöv.

KV. SVARVEN M. FL.

Eslövs kommun,

Skåne län

Genomönnnneensrmwnme

Utställning och. kommunfullinäktiges antagande av planförslaget

berätt-mas kunna ske under hosten år 1998.

Utbyggnaden av Trektoreägen samt erforderliga n'efiksälcerhets—

telmiska åtgärder på Trehäradsvägen avses ske så. snart plan-

förslaget wenit laga kraft,

Eftersom utbyggnaden av Trakwteägen är högst aktuell och plan—

området i huvudsak ianspråktsget för sitt ändamål, föreslås en

genomförandetid fram till den 31 december år  2004.

Kommunen ansvarar för erforderlig utbyggnad och komplettering

av gator samt gång- och cykelvägar. Erforderlign vatten— och

avloppsledningar samt perkmläggeingsr är utförda.

Ellevemntören, Ringsjö Energi AB, ansvarar för elförsörjningen.

Gssleverantören, Sydges AB, ansvarar för gagtörsörjrdngen.

Området hebygges i privat regi.

Erforderlig fastighetsbi ldning sker genom  Immateri—

myndighetcns  försorg.

Allmänna ledningar, belägna på tomtmark, bor skyddas med

servitut eller ledningsrdtt i mark, som inte ägs av komnmnen.

1 s E. 249
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Fastighetspläu

Enononnsna

FRÅGOR

Planeknnnmi

TEKNmKAFRAGOR

Tekniske

utredningar

DDKUIVIENTATION

Arisw

Upplysningar

Fnslighelsplnn erfordras inte.

Kommunen beknstar utbyggnaden och kompietteringeu ay gator,

samt gång- och cykelvägar.

Kostnaderna för fästiglietsbiidiung bestrider; ny kunununeu.

El— och gaslevei'äntören bekostar erforderliga anläggningar för el-

respektive gasfärsörjningen.

Dessa kostnader berälmas täckas genom avgifter enligt gällande

taxor.

Särskild pläjlnygift knrruner ait tagas uti samband med bygg—

anmälan för ny- och tillbyggnad saint ändring av byggnad.

Vid nybyggnad erfordras kompletterande geoteknisk utredning med

avseende på val av grundläggningssän. Förekomsten av markradon

skall därvid beaktas.

Nybyggundskarta erfordras vid nybyggnad.

För planhandlingarna ansvarar Miljö och Samhällsbyggnad,

planavdelniugen.

För tnarkkäp och -försiil_juing ansvarar keminuuledningsknnturet.

För fastighetsbildningen ansvarar Lannnäterimymdigheten i Skåne

län.

Undertecknad svarar på träget nin detaljplmrefärslaget.

Miljö och Samhällsbyggnad

Planavdelningen

L." %.äéfiagg-F Tillhör Miljö— och Samhälls—

byggnadsnämndens beslut  1995—
Arne Rees 11-11, 3145, Om antaganna av

stadsplanenrkitekt de tal jplanen

BEtygar:
fills-I‘ll ' I  :  ' :

li ill.-. lår.: '  n. ""dumvunnit laga kraft

iäää-lE—lä
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Barbro Persson

Sekreterare

219 ( 513 )



2021-06-07 

 1(7) 

PROJEKTPLAN DETALJPLAN 
AVBITAREN 1, I ESLÖV, 
ESLÖVS KOMMUN 
KSAU 23 juni  
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Projektplan detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun 
Diarienummer: KS. 2021.0265 

 
 2(7) 

Projektgrupp 
Projektägare  Lars Persson, tillförordnad avdelningschef på 

tillväxtavdelning  
Projektledare Matilda Suneson, planarkitekt 
Projektmedlem Annika Lagerqvist, mark- och exploateringsingenjör 

Fastighetsägare 
Avbitaren 1 
 

Paras Bygg i Eslöv AB 

  
  

Projektinformation 
Diarienummer KS. 2021.0265 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Kartbild som visar planområdets placering i Eslövs tätort.  
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Projektplan detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun 
Diarienummer: KS. 2021.0265 
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1 Bakgrund och syfte 
1.1 Bakgrund 
Sökande skickade den 7 maj 2021 in en begäran om planbesked för 
fastigheten Avbitaren 1. Sökanden önskar pröva lämpligheten för 
friskvårdsverksamhet på fastigheten.  

1.2 Syftet med projektet 
Syftet med projektet är att möjliggöra en mer flexibel och mångfunktionell 
användning av fastigheten. 

1.3 Nulägesbeskrivning  
Det föreslagna planområdet innefattar fastigheten Avbitaren 1, som ligger i 
östra Eslöv, vid korsningen Trehäradsvägen och Östra vägen. På fastigheten 
finns en stor huvudbyggnad som främst används som kontor samt två mindre 
byggnader som inhyser en bilverkstad och lager. Den södra delen av 
fastigheten används som uppställningsplats för byggmaterial.  
 
Sökande föreslår i planansökan att få bygga ett friskvårdscentrum med bland 
annat gym i den befintliga huvudbyggnaden. Delar av den befintliga 
verksamheten som bedrivs inom fastigheten kommer fortsatt att vara kvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortofoto med föreslaget planområde. 
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Projektplan detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun 
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Vy över den södra delen av fastigheten Avbitaren 1, som fungerar som 
uppställningsplats för byggmaterial.   

Vy från korsningen Trehäradsvägen och Traktorvägen, över huvudbyggnaden med 
kontorslokaler.  
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Projektplan detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun 
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2 Förutsättningar för projektet 
2.1 Gällande dokument och politiska beslut 

Översiktsplan Eslöv 2035 
Planförslaget följer angivelserna för området i Eslövs översiktsplan 2035, 
som antogs av kommunfullmäktige 28 maj 2018. Planförslaget innebär att 
fastigheten fortfarande kommer kunna nyttjas för industri men med 
ickestörande verksamhet och samtidigt möjliggöra för fler funktioner inom 
området.  
 
Gällande detaljplan  
I gällande detaljplan E 240 Detaljplan – För ny gata genom kvarteret 
Svarvaren (Traktorvägen) i Eslöv från 1998, tillåts industriverksamhet inom 
planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Utsnitt från gällande detaljplan. Planområdet är markerat med rött.  
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2.2 Förutsättningar och utmaningar för planarbetet 
Sökande har i ansökan angett att endast befintliga byggnader ska få ändrad 
användning. Detta förenklar planarbetet och behovet av utredningar är i så 
fall begränsat. Med den nya användningen-friskvård, kommer aktiviteten på 
fastigheten att öka något. Kommunledningskontoret bedömer i dagsläget att 
befintliga infarter och parkeringsplatser är tillräckliga. Vill sökande även att 
detaljplanen ska tillåta Industri, kommer industriverksamheten sannolikt att 
begränsas till att vara ickestörande.   
 
Skulle planarbetet utvecklas och innefatta nya byggrätter och användningar 
förändras behovet av utredningar. Utredningar gällande buller, 
markföroreningar, dagvattenhantering och risk i förhållande till Östra vägen 
och farligt gods skulle kunna bli aktuella beroende på ytterligare byggrätter 
och användningar.  

3 Beskrivning av projektet 
3.1 Avgränsning 
Planområdet inkluderar hela fastigheten Avbitaren 1. Den slutliga 
avgränsningen kommer att anpassas utifrån de förutsättningar som råder på 
platsen och förslagets utveckling. 
 

3.2 Frågeställningar i projektet  
 Lämplig användning, byggrätt och utformning med hänsyn till 

platsens förutsättningar  

4 Prioritering 
Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun föreslås ha 
prioriteringsordning 2. Detaljplaner med prioritet 2 arbetar planhandläggaren 
med när detaljplaner med prioritet 1 är på samråd, väntar på utredningar eller 
av andra skäl inte kan arbetas med. 
 
Uppstart av detaljplaner med prioriteringsordning 2 ska ske inom 6 månader 
och målsättningen är att handläggningstiden inte ska vara mer än 20 månader.  
 
Den bedömda starttiden för Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun 
föreslås bli senast under vintern 2021.    
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5 Ekonomi 
Kostnader för detaljplanearbetet och eventuella utredningar bekostas av 
sökande. Planavtal kommer att tecknas med sökande innan planarbetet inleds. 

6 Kommunikation 
Projektledaren ansvarar för kommunikation med sökande samt för dialog med 
sakägare och andra berörda under samråd och granskning. Projektledaren 
ansvarar även för kommunikation med arbetsgruppen. Administratören 
ansvarar, tillsammans med projektledaren, för information om detaljplanen på 
hemsidan. 

7 Projektavslut  
Projektet avslutas när Detaljplan Avbitaren 1, i Eslöv, Eslövs kommun vinner 
laga kraft. 
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2021-06-07 
Matilda Suneson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362018  
Matilda.Suneson@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 
 

Beslut om granskning för Detaljplan Gårdstånga 
15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, 
Eslövs kommun 

Ärendebeskrivning 
Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för fastigheterna Gårdstånga 
15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga. Sökande önskar att genom 
detaljplan pröva lämpligheten för bostäder. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 
sökande positivt planbesked och planuppdrag 30 april 2019 § 56. 
 
Ett förslag till detaljplan har varit på samråd från den 1 september 2020 till den 30 
november 2020. Detaljplanen handläggs med standardförfarande och nästa steg i 
detaljplaneprocessen är granskning.  

 
 

 

Beslutsunderlag 
 Plankarta, Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 Planbeskrivning, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, Eslövs 

kommun 
 Samrådsredogörelse, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, 

Eslövs kommun 
 Trafikbuller, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, Eslövs 

kommun 2020-01-13 
 Arkeologisk utredning, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, 

Eslövs kommun 2021-05-26 
 Översiktlig markmiljöundersökning, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i 

Gårdstånga, Eslövs kommun 2021-05-28  
 

Beredning 
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Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till granskningshandlingar för 
Detaljplan för Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, 
Eslövs kommun.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra ett nytt 
bostadsområde i Gårdstånga som är anpassat till befintlig by, terräng, buller och 
vattenförhållanden. Det nya bostadsområdet ska fungera som ett komplement till redan 
befintlig bostadsbebyggelse i Gårdstånga samt förhålla sig riksintresse för 
kulturmiljövården. Området har en låg exploateringsgrad, vilket skapar 
förutsättningar till en grön utemiljö. Planförslaget är även försett med en 
användningsbestämmelse om Dagvattenhantering och ett villkor om att startbesked 
för bostadsbyggnation inte får ges före bullervall är utförd längs väg 104.   

 
Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under samrådet 
och genom nya eller kompletterade undersökningar. Några av de största ändringarna 
är att exploateringen har minskat och att höjden på bullervallen har ökat.  
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget är färdigt att hållas tillgängligt 
för granskning.  
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplan för Gårdstånga 

15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun ska 
hållas tillgänglig för granskning. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sista dag för granskning är den 
2021-09-01. 

 

Beslutet skickas till 
Sökande 
 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Förvaltningschef T.f. Tillväxtchef 
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PLANBESKRIVNING 

Gårdstånga, Eslövs kommun
Granskningshandling

KS.2019.0197
Granskningshandling 2021-06-07

Figur 1. Kartbild som visar planområdets placering i Gårdstånga.  

 KS.2019.0197
Upprättad: 2021-06-07

- Plankarta
- Planbeskrivning
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Bullerutredning
- Arkeologisk utredning
- Miljötekniskundersökning
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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 är ett dokument som anger syftet med 
detaljplanen och förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås 
och genomföras. Av planbeskrivningen ska framgå bland annat de 
konsekvenser som genomförandet av detaljplanen medför för sakägare, 
andra berörda och miljön. En planbeskrivning är en obligatorisk handling 
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PLANPROCESSEN 

VAD ÄR EN  
DETALJPLAN? 
 

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.
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småhus mellan väg 104 och Flyingevägen i Gårdstånga. Området utgörs 
idag av jordbruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare. Planområdet är cirka 31 000 kvadratmeter stort och ligger i en 
svagt sluttande terräng. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan 
Eslöv 2035.

Planförslaget tar avstamp i platsens karaktär med gårdsliknande 
bebyggelse. Målsättningen är att skapa en trevlig variation av huslängor 
med gårdsbildningar.

I och med upprättandet av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i 
Brunnshög förväntas efterfrågan på bostäder att öka i närområdet.
Gårdstånga ligger cirka 7 kilometer från Brunnshög i Lund.

Under samrådstiden framkom i Länsstyrelsen yttrande att det sannolikt 

detaljplaneområdet. På Länsstyrelsen inrådan genomfördes en arkeologisk 

av planområdet. På grund av de fynd som arkeologer hittade på platsen 
har Eslövs kommun valt att inte planlägga den delen och därmed minska 
planområdet i granskningsskedet. Förutom en arkeologisk utredningen 
har en miljöteknisk undersökning genomförts i den södra delen av 
planområdet, eftersom det tidigare gick en järnväg där. 

INLEDNING

SAMMANFATTNING

PLANENS SYFTE Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder anpassat 
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PLANSÖKANDE Sökande inkom den 15 mars 2019 med begäran om planbesked för 
bostäder i Gårdstånga. Planavtal har upprättats mellan sökande och 
Eslövs kommun. 

PLANENS  
SYFTE

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i 

MARKANVÄNDNING 
OCH STADSBILD

5

FRAMTAGNA  
UTREDNINGAR 

Följande utredning har beställts under framtagandet av planförslaget:

• . Utförd 2020-01-13 av Sweco Environment AB
• . Utförd 2021-05-26 av Picea Kulturarv
•  Utförd 2021-05-28 av Ramböll Sweden AB

Samtliga utredningar är beställda och bekostade av exploatören. 

PLANDATA Areal och markägoförhållanden
Planområdet är totalt cirka 31 000 kvm och omfattar fastigheterna 
Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. Fastigheterna är 
privatägda.

Plansituation och angränsande fastigheter
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare men följer angivelserna 
i . För angränsande bostadsbebyggelse på den 

Detaljplanen tillåter friliggande bostadshus i ett plan med inredd vind. 

Gestaltningsidé 
Den övergripande gestaltningsidén är en gårdsliknade bebyggelse i en 
parkliknande miljö. Bebyggelsen inom planområdet ska ta avstamp i 
platsens karaktär och huskropparna ska utformas med ett traditionellt 
formspråk. 

I Gårdstånga bor det cirka 350 personer, huvudsakligen mellan 19-64 
år. Gårdstånga har väldigt få i åldersgruppen 80+. Utbildningsnivån är 
förhållandevis hög och merparten av befolkningen har en gymnasial- 
eller eftergymnasialutbildning. Män 20-64 år tjänar mer än genomsnittet 
och åldersgruppen över 65 år har i genomsnitt en högre årsinkomst än 
kommunsnittet. Bostadsbeståndet består övervägande av äganderätter samt 
enstaka hyresrätter och bostadsrätter.

• Närmsta grundskola och förskola ligger i Flyinge cirka 3 km, från 
planområdet. 

• Närmsta grönyta/naturområde ligger cirka 200 meter från 
planområdet, längs med Kävlingeån. 

• Närmsta lekplatsen ligger cirka 100 meter bort, i närheten av  
Byasvängen.

Granskningshandling 2021-06-07
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Bebyggelse

planområdet byggs med de lägenhetsstorlekarna möjliggör planförslaget cirka 30 lägenheter inom 
planområdet. Dock reglerar inte detaljplanen hur stora eller hur många bostäder som ska byggas.

komplementbyggnader närmast vägen i planområdet. Enligt detaljplanen ska bostadsbebyggelsen 
placeras indraget från Flyingevägen medan lägre komplementbyggnader kan placeras närmast 
Flyingevägen. Den relationen skapar ett gårdsutrymme mellan komplementbyggnad och 
huvudbyggnad. Planbestämmelser gällande takvinkel, utformning, hänsyn till omgivning och placering 
har införts, bland annat med anledning av riksintresse för kulturmiljövård.

Exploatörens övergripande tanke om utvecklingen är att bostadshus, komplementbyggnader 
och gårdsutrymmen tillsammans ska skapa gårdsliknande miljöer i en parkliknande omgivning. 
Utformningsbestämmelser i detaljplanen reglerar att bara en mindre del får hårdgöras för att skapa 
förutsättningar för parkliknande miljö. 

Detaljplanen reglerar inte byggnaders inbördes placering, men exploatören har för avsikt att 
bebyggelsen ska följa den sluttande terrängen och att huskropparna ska placeras oregelbundet i 
förhållande till varandra

Byggrätt
Planområdet är cirka 31 000 kvm och planförslaget möjliggör en exploatering på 3500 kvm 
byggnadsarea. Anledningen till den låga exploateringen beror bland annat på gestaltningsidén om 
traditionell bebyggelse i parkliknande miljö. Byggrätten begränsas även av bestämmelsen 

Plan- och bygglagen 4 kap 16§, längs med Flyingevägen, väg 104 och vid 
Gårdstångabacken. Vid väg 104, som är en statlig väg råder en tillståndspliktig zon på minst tolv meter. 
Zonen säkerställs med egenskapsbestämmelsen . I planförslaget 
får inte några byggnader placeras närmre än tjugo meter från korsningen, detta för att skapa god 

av planområdet är bestämmelsen utvidgad. Utvidgningen beror 

lämningarna får marken i närheten inte bebyggas.  

6
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Planförslaget innefattar även en bestämmelse om hårdgörandegraden och att 
endast 35 procent av markytan i hela planområdet får hårdgöras. Detta för att 

 
 
Komplementbyggnader får inte placeras närmre än 4,5 meter från fastighetsgräns 
längs med Flyingevägen, detta för att skapa utrymme för svackdikena som 
ska leda dagvatten till dagvattendammen i mitten av planområdet. Innanför 
den prickade marken vid Flyingevägen råder egenskapsbestämmelsen 

, PBL 4 kap. 16 § (korsmark). 
Komplementbyggnader får som högst inneha en nockhöjd på 5,5 meter. Detta för 
att bevara den småskaliga bykaraktären längs med Flyingevägen. Nockhöjden på 
bostadshusen är motiverade av samma anledning. 

BULLER OCH  
STÖRNINGS-
SKYDD

EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

Planförslaget har utvärderats med hjälp av Boverkets verktyg för kartläggning 
av ekosystemtjänster. Utifrån kartläggningen kommer planförslaget främst ha 

Eslövs kommun föreslår i planförslaget att marken ändras från jordbruksmark 
till trädgårdsmark och mark för bebyggelse. En förändring av den nuvarande 

pollineringsmöjligheter. Enligt kartläggningen kommer planförslaget även att 

luftkvalité, bullernivåer, dagvattenhantering och lokalklimatet. Förslaget kan 

samt ytor för utevistelse. 

Exploatören har anlitat Sweco Environment AB på uppdrag av Eslövs kommun, 
för att ta fram en bullerutredning för planområdet. 

I bullerutredningen redovisas bullernivåerna för planområdet med och utan 
planförslaget, samt hur bullernivåerna kan komma att vara år 2040. 

I slutsatsen av bullerutredning föreslås en 3 meter hög bullervall i förhållande 
till väg 104. Vallen resulterar i en markant sänkning av både den maximala 
och ekvivalenta ljudnivåerna mellan vägen och bebyggelsen jämfört med 
nollalternativet (utan bullervall och utbyggnad). Bullervallen bidrar även till 
reducerade ljudnivåer i den omkringliggande miljön. Vidare resulterar vallen 

förbättras för både utomhus- och inomhusvistelse. 

beroende på när husen är byggda. I planförslaget klaras riktvärdena då den 

ekvivalent och maximala ljudnivåer sprider sig i mindre utsträckning från väg 
104 i planförslaget, vilket resulterar i en allmänt bättre ljudmiljö utomhus vid 

Environment AB för mer information). 
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Eslövs kommun bedömer att detaljplanen kräver en bullervall för att uppnå riktvärdena för 
buller vid bostadsbebyggelse vid samtliga fasader och att riktvärdet för uteplats. I planförslaget 
är bullervallen villkorad med att startbesked om att bostadsbyggnation inte för ges för ens 
bulleråtgärden är utförd. 

Bullervall
Gårdstånga kännetecknas av ett mot Kävlingeån sluttande och öppet landskap och det är 
därför viktigt att bullervallen får en utformning som passar in i landskapet. Bullervallen 
ska ha en organisk form som smälter samman med landskapet och samtidigt ska den uppnå 

en utformningsbestämmelse i planförslaget, som säkerställer utformningen. Nedan presenteras 
hur bullervallen ska utformas.

Situationsplan som visar 

Av Danielsen Spaceplanning 
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TRAFIK
Angöring till planområdet sker från Flyingevägen. För att nå samtliga bostäder 
inom planområdet planeras små in- och utfartsvägar på kvartersmark. Varje 
bostadshus har sin egna in- och utfartsväg som ansluter till Flyingevägen. 

Inga gång-eller cykelvägar planeras inom planområdet.  
 

Parkering 
 

Parkeringen kommer att ske på kvartersmark.

TEKNISK  
FÖRSÖRJNING

Spill- och dricksvatten
Planområdet ligger inom VA SYD:s verksamhetsområde för spill- och 

dricksvattennät. 

KS.2019.0197

U-område

till planområdets fastighetsgränser. För att säkerställa kabelanläggningarna 
har Eslövs kommun valt att lägga in ett markreservat för allmännyttiga och 
underjordiska ledningar. 

Granskningshandling 2021-06-07
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består huvudsakligen av gathus. För att bibehålla den småskaliga 

komplementbyggnader närmast vägen i planområdet. 

Enligt detaljplanen ska bostadsbebyggelsen placeras indraget från 
Flyingevägen medan lägre komplementbyggnader kan placeras 
närmast Flyingevägen. Den relationen skapar ett gårdsutrymme mellan 
komplementbyggnad och huvudbyggnad. Bebyggelsen ska även anpassas 

takvinklar. 

KULTURMILJÖ

NATUR Grönstrukturkoppling
I  redovisas en möjlig grönstrukturkoppling från 
naturmarken längs med Kävlingeån upp till planområdet. Naturområdet längs 

ån. 

Den låga exploateringsgraden inom planområdet kommer i sin tur bidra till att 
skapa mycket utrymme för vegetation och grönska. Bullervallen kommer bilda 
en barriär som reducerar synligheten av väg 104, samt stärker parkkaraktären 
i området. Detaljplanen reglerar att det ska vara en dagvattendamm i 
mitten av planområdet. Dagvattendamm kan även komma att stärka 
grönstrukturkoppling till Kävlingeån.  
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Barnkonventionen
Inom planområdet planeras det för bostadshus i två plan som inrymmer 
lägenheter. Gårdsområdet mellan bostadshusen och komplementbyggnaderna kan 
skapa förutsättningar för lek och rekreation, för barn som i framtiden kan komma 
att bo inom planområdet. 

cykelväg som möjliggör att lite äldre barn kan röra sig fritt i sitt närområde samt 
till skolan i Flyinge. 

Nya mötesplatser

som omgärdar huskropparna men också den parkliknande miljön som omsluter 
gårdsbebyggelsen. Planförslaget möjliggör även uteplatser i anslutning till 

boende. 

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet 
i 8 kap 4§ och 8 kap 9 § PBL i detalj kommer att tillgodoses avgörs i 
samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning. 

Dagvatten
Eslövs kommun tillsammans med VA SYD har sedan en tid tillbaka ett pågående 
arbete med en dagvatten- och översvämningsplan för Eslövs kommun. I 

extrem nederbörd ska hanteras inom kommunen. Strategierna har och ska 
beaktas i genomförandet av detaljplanen. Inom planområdet kommer exploatören 
att anlägga en dagvattendamm, som kommer kunna hålla 2000 m³ vatten. 

Energiförsörjning

Brandposter 
Närmsta brandpost ligger i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen. 
Avståndet uppgår till planområdets ytterkanter till över 400 m. 

Avfallshantering och renhållning
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsföreskrifterna. Fastighetsägaren 
ansvarar för att avfallsutrymme dimensioneras och anpassas till gällande 
regelverk. Fastighetsägaren ska anpassa och placera inom fastigheten samt på ett 
rimligt avstånd för både boende/lämnare och hämtare.

SOCIALA  
ASPEKTER
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Bakgrund
Planförslaget ligger i Gårdstånga, mellan väg 104 och Flyingevägen. Området 
utgörs idag av jordbruksmark, klass 6-9 och är inte detaljplanelagt 

sig nordväst om planförslaget och Flyingevägen öster om planområdet.

Gårdstånga ligger i ett öppet landskap präglat av jordbruket. Det gamla 
stationshuset och banvallen vittnar om att Gårdstånga en gång var ett 
stationssamhälle. Söder om Gårdstånga rinner Kävlingeån som omgärdas av 
riklig grönska. Den starkt sluttande Getingebacken, bebyggelsen i dalen och 
närheten till Kävlingeån utmärker området.

Figur 8.  
 

planområdet.

BEFINTLIG 
STADSBILD 
OCH MARK-
ANVÄNDNING

Historik 
Gårdstånga omnämns under tidig medeltid, som ett vadställe över Kävlingeån. 
Bebyggelsen i Gårdstånga har växt fram under olika tidsepokrar. Den äldsta 
bebyggelsen ligger i anslutning till Flyingevägen och till kyrkan, med ursprung i 
1100-talet.

Vid sekelskiftet 1900 kom järnvägen och Gårdstånga utrustades med en 
tågstation. Järnvägen drogs strax söder om Flyingevägen, som idag är Anna 
Brahes väg. I anslutning till den före detta järnvägsbanvallen ligger byggnader 
från sekelskiftet 1900. 

Under första delen av 1900-talet tillkom ny bostadsbebyggelse, främst 
egnahemshus och arbetarbostäder. Under 1900-talets andra hälft, växte 
Gårdstånga och järnvägen lades ner och nya bostadsområden upprättades. 
Området mellan den tidigare järnvägssträckningen och Flyingevägen förtätades 
och nya vägar byggdes ut. Under 1970- och 80-talet började ny villabebyggelse 
växa fram, huvudsakligen sydost om Flyingevägen, i sluttningen mot 
Kävlingeån. Bostadshusen placerades längs med tidtypiska säckgator och 
matargator, samt utformades i en homogen arkitektur med brunsvart betongtak 
och fasader till hälften i rött tegel och med delvis träbeklädda gavlar i mörka 
kulörer.
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TIDIGARE  
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

Översiktsplan Eslöv 2035
Eslövs översiktsplan antagen maj 2018, anger ändrad markanvändning från 
jordbruksmark till stadsbygd för planområdet. Med stadsbygd menas område 
med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där bostäder 
ingår eller kan ingå. Översiktsplanen betonar att ny bebyggelse i Gårdstånga 

bebyggelse ska beakta de kulturhistoriska värdena och bebyggelsens skala 

angivelserna i .

Bostadsförsörjningsprogrammet 
I bostadsförsörjningsprogrammet som antogs december 2016, lyfts att 
kommunen bör vara förberedd på att möta en ökad efterfrågan på bostäder 

Bostadsförsörjningsprogrammet tar även upp att bostadsbeståndet i många 

Riksintresse för kulturmiljö
Gårdstånga ligger inom ett större område av riksintresse för kulturmiljövård: 
Svenstorp - Hviderup - Flyinge - Västra Hoby [M80] (delen i Gårdstånga sn). 
I motiveringen står följande: 

Figur 9. Kartorna visar 
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Uttryck för riksintresset lyder: 

Angränsande detaljplaner
För angränsande bostadsbebyggelse på den västra sidan om Flyingevägen 

bostadshus i ett plan samt inredd vind. Där så prövas lämpligt får även 
lokaler inredas för handel och hantverk.

Planuppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-30, § 56 att ge sökande 
positivt planbesked och planuppdrag.

Samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-18, § 113 att sända 

 på samråd. 
Samrådstiden varade från 1 oktober 2020 till 30 november 2020. 
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SERVICE

NATUR

15

I dagsläget är serviceutbudet begränsat i Gårdstånga, viss kommersiell 

Den huvudsakliga servicen ligger i omkringliggande orter. Skola F–6 och 

även ha tillgång till utbudet i den nya framväxande stadsdelen Brunnshög i 
norra Lund.  

Gårdstångas kollektiva kommunikationer utgörs i dag av regionbusslinjer 

Hörby-Lund och regionbusslinjerna Flyinge-Eslöv och Gårdstånga-Lund går 

samåkning. 

söder vid Gårdstånga kyrka och den andra infarten ligger vid korsningen 

och Gårdstångabacken. Eslövs kommun äger Flyingevägen och Gårdstånga 
Getinges vägförening ansvarar för drift och underhåll.  

Antalet inkluderar samtliga fordon, både lastbilar och personbilar. 

cykelväg som går via Gårdstånga och fortsätter vidare till Flyinge. 
Det går även grusvägar till Eslöv samt en välutbyggd cykelväg till 
forskningsanläggningarna, Brunnshög och Lund längs den gamla riksväg 15, 
även kallad Odarslövsvägen. 

Natur, park och rekreation 

av naturmark. I  beskrivs att området har ett högt 
rekreationsvärde och en viktig yta vid översvämningar. Naturmarken vid 
ån skapar vandringsmöjligheter både öster och västerut. Området längs 

regionalt särskilt värdefullt vattendrag samt viktigt tillhåll för skyddsvärda 
fågelarter. De samlade biologiska, geovetenskapliga, rekreativa och 
landskapsbildsmässiga värdena i Kävlingeåns dalgång är mycket stora. 
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I översiktsplanen redovisas två önskvärda utvecklingsstrategier för planområdet. 
Den ena är en grönstrukturkoppling som binder samman naturmarken vid 
Kävlingeån och planområdet. Den andra önskvärda utvecklingsstrategin är en 
dagvattenlösning inom planområdet.

Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd
Enligt Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne utgör träden längs med 
Flyingevägen en allé. Alléer är biotopskyddade och i enlighet med Miljöbalken 7 
kap. 11 § (1998:808) får inte områden som är biotopskyddade utsättas för skada. Det 
som kännetecknar en allé är att exemplaren är lövträd som antingen är planterade 

jämna avstånd mellan träden i en allé eftersom tidigare träd kan ha dött utan att 
ersättas. En enkel eller dubbel rad med lövträd ska antingen vara belägen längs en 
väg, eller det som tidigare har utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap för 
att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Om trädraden är belägen i ett i övrigt 
öppet landskap behöver den inte vara belägen längs en väg eller det som tidigare har 
utgjort en väg. 

Planområdet sluttar mot Flyingevägen från väg 104. Vid väg 104 är högsta punkten 
26 meter över nollplanet. Lägsta punkten är 21 meter över nollplanet i planområdets 
sydvästra kant mot Flyingevägen.  

Geotekniska förhållanden och markradon

Högriskområden kan dock förekomma lokalt med hänsyn till Eslövstraktens geologi.  

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) består planområdet främst av 
postglacial sand, med undantag från i norra delen av planområdet där marken 

Det kan vara motiverat att genomföra en geoteknisk undersökning för bedömning av 
grundläggningsmetod innan byggnation.

KS.2019.0197
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Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken
Eslövs kommun 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, varför behovet av miljöbedömningen inte 
föreligger. 

Påverkan på riksintresse 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Svenstorp - Hviderup 
- Flyinge - Västra Hoby [M80] (delen i Gårdstånga sn). Bebyggelsen inom 

karaktären som kännetecknar Gårdstånga. Gårdstånga kännetecknas delvis 
av vidsträckta odlingslandskap och bullervallen kommer att bli ett nytt inslag 
i landskapet. För att säkerställa att bullervallen får ett organiskt uttryck som 
smälter in i landskapet, har bullervallen fått en utformningsbestämmelse.  

Flyingevägen kännetecknas av småskaliga volymer med bland annat 
små gathus. För att bibehålla den karaktären får komplementbyggnader 
placeras närmst vägen. Genom att placera komplementbyggnader närmst 
Flyingevägen och bostadshusen något indraget bildas ett gårdsutrymme 

bebyggelse i Gårdstånga. Förslaget är av begränsad omfattning och ses som 

Eslövs kommun bedömer att ett genomförande av planförslaget inte medför 
skada på riksintresset.

MILJÖ-
KONSEKVENSER

Vattenkvalitét 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten 
iakttas. Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormer för vatten. Planområdet ligger inte inom 
vattenskyddsområde. Nödvändiga dagvattenåtgärder ska anläggas för att 
dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan på ytvattenförekomstens kemiska 
och ekologiska status.

Luftkvalitét
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 

, är luftföroreningarna i Eslöv koncentrerade 
främst längs med järnvägen och större vägar. Beräknade årsmedelvärdet 

landsbygden.
 
Exploateringsgraden är begränsad i relation till det totala planområdet 

kommun bedömer att planförslaget inte har någon negativ inverkan på 
luftkvaliteten i området.

17

MILJÖKVALITETS-
NORMER (MKN)
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Markvatten från Gårdstånga 15:1 
Idag rinner markvatten från grannfastigheten Gårdstånga 15:1 (nordost om 
väg 104), under vägen och vidare ner till norra delen av planområdet. Det 

drabbas av översvämningar när stora regnmängder faller. Vattnet som faller på 
grannfastigheten kommer därför att samlas och ledas vidare via ett dike norr om 
Gårdstångabacken till kvävedammar i norra Gårdstånga.

Illustrationen nedan visar hur exploatören kommer leda markvattnet från 
grannfastigheten Gårdstånga 15:1 till kvävedammar i norra Gårdstånga. 
Markvattnet kommer gå i diken längs med Gårdstångabacken och i tunnlar under 

dagvatten från den östra sidan av väg 104 till västra.   

Granskningshandling 2021-06-07

DAGVATTEN 
OCH SKYFALL 

Enligt Eslövs skyfallskartering från 2019 över Gårdstånga, pekas planområdet 
ut som en del i det området som drabbas av översvämningar vid extrema skyfall. 

och Gårdstångarondellen. Vattnet samlas i norra delen av planområdet och rinner 

bebyggelse väster om Flyingevägen. 
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Dagvattendamm

dagvattennätet, minskar avsevärt risken för översvämning hos hushåll väster om Flyingevägen. 
Upprättandet av diket kommer att säkerställas i ett exploateringsavtal innan detaljplanen går 
upp för beslut om antagande.

För att omhänderta det vatten som faller inom planområdet kommer en dagvattendamm att 
anläggas i mitten av planområdet. Dagvattendammen kommer samla dagvatten vid stora 
regnmängder och därigenom fördröja hanteringen inom planområdet samt innan det når det 
kommunala spill- och dagvattennätet. 

Exploatören har för avsikt att plantera vegetation i och i närheten av dagvattendammen så 
att den smälter samman med omgivningen. Exploatören avser att leda vatten som faller 
inom planområdet medhjälp av avskärande diken längs med planområdets västra och norra 
fastighetsgräns. Diken leder senare vidare till dagvattendammen. 

Illustrationen nedan visar hur de avskärande dikena kommer att gå inom planområdet och hur 
de kommer leda vatten till dagvattendammen. 

VA SYD kommer även att utföra kapacitetshöjande åtgärder på spill- och dagvattennätet inom 
planområdet. Så småningom kommer planområdet att anslutas till VA SYD:s dagvattennät.  

KS.2019.0197

dagvattendammen i mitten 
av planområdet. 
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NATURMILJÖ  
OCH BIOLOGISK 
MÅNGFALD

Skyddsvärda och biotopskyddade träd
Vid planområdets västra fastighetsgräns går en trädrad som består av stora och 
gamla skogslönnar (Acer platanoides). 
bedöms enligt Eslövs kommuns miljöavdelning och Länsstyrelsen i Skåne som 

Om träden av någon anledning måste fällas eller riskerar att komma till skada, 
även om de inte ingår i planområdet, ska dispens från biotopskyddet sökas hos 
Länsstyrelsen i Skåne.

KS.2019.0197
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EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

Planförslaget har utvärderats medhjälp av Boverkets verktyg för kartläggning 
av ekosystemtjänster. Planförslaget kan komma tillföra nya ekosystemtjänster 
till området, främst stödjande och reglerande ekosystemtjänster, men även 
kulturella. Planförslaget innebär dock att de försörjande ekosystemtjänsterna 
så som matförsörjning kommer att försämras. Detta eftersom jordbruksmark 
försvinner.

HUSHÅLLNING  
MED  
NATURRESURSER

Planområdet omfattar cirka 3 hektar jordbruksmark av klass 6-9. Planförslaget 
tar värdefull jordbruksmark i anspråk men området ingår i det som har pekats 
ut som ändrad markanvändning-stadsbygd i . Eslövs 
kommun bedömer dock att en väldigt liten andel av den totala jordbruksmarken i 
och i närheten av Gårdstånga kommer att omvandlas till bostäder. Planområdet är 
även ett naturligt utbyggnadsområde i Gårdstånga. 
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MARKRADON Planförslaget ligger inom normalriskområden för markradon. Grundläggning bör 
därför genomföras i minst radonskyddat utförande. 

KS.2019.0197
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ARKEOLOGI
med möjliga fornlämningar av lämningstypen boplats. Under samrådstiden 

fornlämningar under mark inom det aktuella detaljplanområdet. På Länsstyrelsen 
inrådan genomfördes en arkeologisk utredning. Under utredningen lades 39 
schakt ut, cirka 10 meter långa och 1,4 meter breda med ett jorddjup på cirka 0,8 

33 dock enstaka anläggningar, som två syllstenar och en kulturlagerlins som 
kunde sättas i samband med fornlämningen L1988:2040, Gårdsstångas gamla by. 
I kulturlagret i schakt 33 hittades det en bit yngre järnålders keramik som påvisar 
äldre aktiviteter i området. 

vetenskapligt värde som är genom utredningen tillräckligt dokumenterade. 

synpunkt att fortsätta det planerade arbetet inom området för detaljplanen. 

Planförslaget innehåller ett utvidgat område med prickmark, 15 meter från 
fastighetsgränsen i anslutning till bytomten i söder. Därmed riskerar inga nya 
byggnader att göra intrång på boplatsen. 

i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen.

Gårdstånga. 
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120, om det blir cirka 30 hushåll och om varje hushåll kör 4 rutter per dygn. 
Inga nya in- och utfarter kommer att upprättas från planområdet till väg 104. 
Eslövs kommun bedömer att ett genomförande av planförslaget kommer att 

KS.2019.0197
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MARK-
FÖRORENINGAR

Under samrådstiden framkom att den södra delen av planförslaget ligger inom 
ett område, som tidigare varit en del i en järnvägssträckning. Utifrån den 
informationen genomfördes en miljöteknisk markundersökning som klarlägger 

En markundersökningen genomfördes den 4 maj 2021 av Ramböll Sweden AB. 
Ramböll utförde jordprovstagning genom provgropsgrävning i fyra punkter 
längs med sträckan där den tidigare järnvägen har legat. Under undersökningen 
grävdes provgropar ner till en meters djup under markytan och jordmassorna 
lades i en hög bredvid gropen för provtagning. Därefter genomfördes 
samlingsprover på de fyra provgroparna. Ett samlingsprov, består av cirka tio 
delprov, per provgrop. Jordmassorna i proverna analyseras utifrån förekomsten 
av metaller inklusive kvicksilver och PAH. Resultatet från provtagningen 
visade inga risker för människors hälsa och miljö. Ramböll skriver även 
att vid eventuella framtida schaktarbeten kan massor återanvändas inom 
undersökningsområdet utan risk för människors hälsa eller miljön. Eventuella 
överskottsmassor kan återanvändas fritt även utanför undersökningsområdet.

GEOTEKNISKA 
FÖRHÅLLANDEN 

En geoteknisk undersökning kan komma att bli aktuell innan detaljplanen 
går upp för beslut om antagande, detta för att klarlägga grundläggningsmetod 
innan byggnation. Planområdets norra del består huvudsakligen av glacial 

grundläggningsmetod ska därför övervägas.
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TEKNISK  
FÖRSÖRJNING

Spill- och dricksvatten
Planområdet är inför planläggning utanför VA SYD:s verksamhetsområde 
för dag-, spill- och dricksvatten men avses i samband med utbyggnad att 

ledningsnätet för dag- spill- och dricksvatten.

Brandposter
Enligt Räddningstjänsten Syd är brandpostnätet inte tillräckligt i Gårdstånga 
och brandpostnätet kommer behöva utökas i samband med utbyggnaden. 

När planområdet är utbyggt kommer Räddningstjänsten Syd tillsammans med 
VA SYD, i dialog med fastighetsägaren att placera ut ytterligare en brandpost i 
anslutning till planområdet. 
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HÄLSA OCH 
SÄKERHET

Buller
Sweco utförde 2020-01-13 en bullerutredning, där bullernivåerna utredes för 
planområdet samt för angränsande bebyggelse. Bullerutredningen tar avstamp 

Slutsatsen av bullerutredningen redovisas kursivt nedan: 
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Gårdstångarondellen. Planförslaget kan också medföra en ökad efterfrågan, 

Eslöv och Lund längs den gamla riksväg 15, även kallad Odarslövsvägen. 
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Ljudnivåer påverkas främst av väg 104, men även E22. Inga andra bullerkällor bedöms 

bullernivåer i närheten av bostäder.  Bullersituationen kommer förbättras efter utbyggnad 
av planområdet. Gränsvärdet för ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå efter utbyggnad 
av bullervall, uppnås i hela området.  Bullervallen kommer att bidra till att riktvärdena hålls 
vid alla fasader och våningsplan samt att stora delar av ytan runt den planerade bebyggelsen 
når riktvärdet för uteplats. Därmed kan uteplatser placeras ganska fritt vid den planerade 

Eslövs kommun bedömer utifrån bullerutredningen att en 3 meter hög bullervall krävs längs 
med väg 104 för att minska bullernivåerna.
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God bebyggd miljö 
God bebyggd miljö är ett miljömål som beslutades av Riksdagen år 2012. 

 

 
 

 

tio preciseringar som regeringen beslutade om den 26 april 2012. Preciseringarna 
innefattar bland annat att området ska ha en hållbar bebyggelsestruktur, 
infrastruktur, tillgång till natur- och grönområden, bevara och utveckla 
kulturvärden, etc. Eslövs kommun bedömer att planförslaget tar fasta på majoriteten 
av preciseringar och att förslaget uppfyller miljömålet för God bebyggd miljö. 
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bullervall. 
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Vattenförekomst 
Planområdet ligger inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeån uppnår 
otillfredsställande ekologisk status gällande näringsämnen och god status gällande 
försurning. Kävlingeån uppnår inte god kemisk status gällande kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar. Den främsta anledningen till att kvicksilverhalterna är 
för höga beror på internationella luftnedfall. Polybromerade difenyletrar används 

ha orsakat föroreningar i vattenmassor genom bland annat läckage och utsläpp. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte bidra till att försämra vattenkvaliteten i 
Kävlingeån.
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GENOMFÖRANDE

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Före 
genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphävas mot 
fastighetsägarens bestridande endast om det är nödvändigt på grund av 
nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller 
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas.

Detaljplanearbete 
Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov 
för åtgärder inom planområdet.

Avtal
Planavtal har upprättats mellan Eslövs kommun och exploatören. I avtalet 
regleras ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. 
Exploatören bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för 
detaljplanens framtagande och genomförande.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen 
innan detaljplanen antas. Kostnader och ansvar för åtgärder som krävs 
för att genomföra detaljplanen ska regleras i exploateringsavtalet. 
Samordningen mellan exploatör, samfällighetsförening och kommunen 
regleras i exploateringsavtalet. Avtalet ska reglera utförande av åtgärder 
för avvattning, avledning, samt fördröjning av vatten inom planområdet. 
Avtalet ska också reglera utförande av nya anslutningar mellan 
planområdet och Flyingevägen. 

ORGANISATORISKA  
FRÅGOR

Planekonomi 
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet 
regleras ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. 
Exploatören bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för 
detaljplanens framtagande och genomförande. Exploatören ombesörjer och 
bekostar eventuella ledningsomläggningar. Anslutning till det allmänna 
vatten- och avloppsledningar skall ske enligt antagen VA-taxa.

Säkerhet
När planområdet är utbyggt kommer Räddningstjänsten Syd tillsammans 
med VA SYD, i dialog med fastighetsägaren att placera ut ytterligare en 
brandpost i anslutning till planområdet. 

Skötsel och underhåll
Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo och likaså fortsättningsvis. 
GMR Fastigheter AB som äger samtliga fastigheter inom planområdet 
kommer förvalta och bedriva skötseln av bostadshusen, dagvattendammen, 
grönytor och övriga omkringliggande ytor innanför planområdet. 

FASTIGHETS-
RÄTTSLIGA 
FRÅGOR OCH  
KONSEKVENSER 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Kommunledningskontoret,  
Tillväxtavdelningen

Lars Persson    Mikael Vallberg   Matilda Suneson
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Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kommer fastighetsägaren 
ansöka om fastighetsreglering för att bilda en fastighet som utgörs av 
planområdet. I samband med det bör exploatören ansöka om omprövning 
av gemensamhetsanläggningen Gårdstånga GA:2, för att ändra andelstalen 
för ombildade fastigheter och justera sträckningen i det nordvästra. 
Exploatören kommer även att behöva ansöka om omprövning av 
gemensamhetsanläggningen GA:2 i det nordvästra hörnet av planområdet, vid 
infarten från Gårdstångabacken. I plankartan föreslås att en del av GA:2 ska 
ingå i planområdet.

Ansökan om fastighetsbildning 
Fastighetsägaren ansvarar att hos Lantmäterimyndigheten ansöka om 
erforderlig fastighetsbildning, omprövning av gemensamhetsanläggning och 
eventuellt upphävande/ändring av ledningsrätt.

Ledningsåtgärder

inom planområdet.   

Servitut
Servitut för avledningen av markvatten från Gårdstånga 15:1 via 

bort till kvävedammarna. Ett ledningsservitut måste upprättas för fastigheten 
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Samrådsredogörelse   
 
Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, 
Eslövs kommun 
Samrådsredogörelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2020 att skicka 
Detaljplanen för Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun på 
samråd. Detaljplanen har varit utställd för samråd 2020-09-01 – 2020-11-30. 
Totalt har 21 yttranden inkommit, varav 20 yttranden är med erinran. 
Sakägare och övriga berörda har fått information om detaljplanen skickad 
till sig och därmed fått möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.  

Yttranden 
Inkomna yttranden med erinran (m.e) redovisas i sin helhet nedan efter 
tabellen. Kommunledningskontorets kommentarer till yttrandena redovisas 
med kursiv och fet text efter respektive yttrande. Inkomna yttranden med 
ingen erinran (i.e) redovisas enbart i tabellen nedan.  
 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen Skåne    m.e 
1.2 Räddningstjänsten Syd    m.e 
1.3 Lantmäteriet    m.e 
1.4 Regionala utvecklingsnämnden  m.e 
1.5  Trafikverket     m.e  
    
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
2.1  Barn- och familjenämnden   i.e 
2.2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  i.e 
2.3 Skanova AB     m.e 
2.4 PostNord Sverige AB   m.e 
2.5 Kultur- och fritidsnämnden  i.e 
2.6 MERAB    m.e 
2.7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
2.8 Vård- och omsorgsnämnden  m.e 
2.9  VA SYD    m.e 
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3. Medborgare 
3.1  Medborgare 1   m.e 
3.2 Medborgare 2   m.e 
3.3 Medborgare 3   m.e 
3.4 Medborgare 4   m.e  
3.5 Medborgare 5   m.e 
3.6  Medborgare 6   m.e
     
   
 
   
1. Statliga myndigheter 
 
1.1 Länsstyrelsen Skåne   m.e 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga bostäder i 
anslutning till befintlig by. Planområdet är totalt cirka 31 000 kvadratmeter 
och omfattar fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. 
Fastigheterna är privat ägda. Området är inte detaljplanelagd sedan tidigare. 
 
Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande. För området 
gäller ”Översiktsplan Eslöv 2035” antagen 31 maj 2018 som anger en 
ändrad markanvändning från jordbruksmark till stadsbygd inom 
planområdet. Översiktsplanen betonar att ny bebyggelse i Gårdstånga i 
första hand bör tillkomma genom komplettering av befintlig bebyggelse 
med fokus på flerfamiljshus, för att möjliggöra omflyttning inom byn. Ny 
bebyggelse ska beakta de kulturhistoriska värdena och bebyggelsens skala 
och utformning ska anpassas till befintlig bebyggelse. Planen är förenlig 
med översiktsplanens intentioner. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening 
som avses i MB 6 kap. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Riksintresse Kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB  
Planområdet ligger inom riksintresse Svenstorp- Hviderup – Flyinge-Västra 
Hoby [M80]. Kommunens bedömning är att riksintresset inte kommer att 
påverkas negativt eftersom bebyggelsen inom planområdet är tänkt att 
smälta in i den befintliga bebyggelsestrukturen och karaktären som 
kännetecknar Gårdstånga. Länsstyrelsen kan dock inte se att detta 
säkerställs av detaljplanen.  
 
Av planbeskrivningen framgår att det rör sig om traditionella husvolymer, 
men detaljplanen medger inga preciserade ytor eller uppdelning av byggrätt 
i olika volymer. Länsstyrelsen anser att kapitlet konsekvenser behöver 
kompletteras vad gäller påverkan på riksintresset utifrån vad detaljplanen 
tillåter, exempelvis två större flerbostadshus. Alternativt att 
planbestämmelserna regleras för att fastställa gestaltningsidén ”gårdsliknade 
bebyggelse i en parkmiljö”.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning  
Planområdet ligger utanför verksamhetsområde dag-, spill- och dricksvatten, 
men kommer att anslutas till befintligt verksamhetsområde. Av 
planhandlingarna framgår att det befintliga dagvattennätet är väldigt belastat 
idag och att vid höga skyfall stiger avloppsvattnet hos flera hushåll i 
Gårdstånga. Detta beror på att avloppsnätet och dagvattennätet bitvis är 
sammankopplat. Detta leder till att flera hushåll väster om planområdet 
drabbas av översvämningar när höga skyfall.  
 
Länsstyrelsen anser att dagvattenlösningen vad gäller diket behöver 
förtydligas i planhandlingarna Detta eftersom det framkommer att diket är 
en förutsättning för att planområdet ska kunna anslutas till VA-nätet samt att 
det är en förutsättning för att planen ska antas. Länsstyrelsen kan inte se att 
det finns någon planbestämmelse i plankartan som reglerar själva diket, men 
att det finns illustrationstext för dike. Länsstyrelsen efterfrågar även om ett 
utvecklat resonemang i planhandlingarna kring hur kommunen kommit fram 
till att den tekniska anläggningen, som dagvattendammen utgör, är 
tillräckligt för att lösa den redan ansträngda situationen med ett överbelastat 
dagvattennät vid höga skyfall.  
 
Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd 
eller av vilken kvalitet, kan kommunen behöva säkerställer ytor för 
dagvattenhanteringen om det är en förutsättning för att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt att kommunens 
miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i 
planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det är lämpligt samt att 
eventuella åtgärder som behövs är förenliga med planen. 
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Av planhandlingarna framgår det att kommunen bedömer att en bullervall 
kommer att krävas för att säkerställa att bullernivåerna följer de angivna 
riktvärdena. Det framgår att bullervallen kommer att bidra till att 
riktvärdena hålls vid alla fasader och våningsplan samt att stora delar av 
ytan runt den planerade bebyggelsen når riktvärdet för uteplats. Uteplatser 
kan därmed placeras ganska fritt vid den planerade bebyggelsen. Vidare 
kommer bullervallen även minska buller gynna den befintliga bebyggelsen i 
Gårdstånga.  
 
Länsstyrelsen tolkar utifrån planhandlingarna samt medföljande 
bullerutredning att en bullervall är en förutsättning för att dels få till 
bullerskyddade uteplatser samt dels för att uppnå riktvärdena för buller vid 
fasad inom delar av planområdet. Kommunen kan reglera detta genom ett 
villkor för startbesked om att föreslagen bebyggelse inte får ges förrän 
bullervallen finns på plats. Länsstyrelsen menar också på att det är otydligt i 
planhandlingarna gällande vilken av beräkningsfallen från bullerutredningen 
som kommunen utgått från i planförslaget. Detta behöver tydliggöras i de 
kommande planhandlingarna. 
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Länsstyrelsens rådgivning  
Information om fornlämningar  
Utifrån fornlämningsbilden bedömer Länsstyrelsen att det sannolikt kan 
finnas dolda fornlämningar under mark inom det aktuella detaljplanområdet. 
Både gravar och boplatser kan förekomma inom området. En arkeologisk 
utredning måste därför genomföras innan fastigheten kan exploateras. 
Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen ställa krav på arkeologisk utredning vid en exploatering 
som tar ett större markområde i anspråk om det finns goda skäl att anta att 
exploateringsområdet innehåller under mark dolda, ej registrerade 
fornlämningar.  
 
Den arkeologiska utredningen syftar till att konstatera om fornlämning 
berörs av exploateringen och om möjligt avgränsa en eventuell påträffad 
fornlämning. Utredningsresultatet ska fungera som ett besluts- och 
planeringsunderlag för såväl Länsstyrelsen som för kommunen. För 
kommunen så att ingrepp i fornlämningar kan undvikas och att kostsamma 
arkeologiska undersökningar kan undvikas för att ta bort eventuella 
fornlämningar. Därför bör utredningen genomföras så tidigt som möjligt. 
Kostnaderna för de arkeologiska insatserna åvilar arbetsföretaget.  
 
Eslövs kommun uppmanas att i god tid kontakta länsstyrelsens 
kulturmiljöenhet för initiering av en arkeologisk utredning. 
 
Information om biotopskydd  
Länsstyrelsen vill informera om att det formellt sett inte finns något hinder 
mot att anta en detaljplan som berör biotopskyddade miljöer. Kommunen 
bör dock vara uppmärksam på att de delar i detaljplanen som berör intrång i 
biotopskyddade miljöer ej kan genomföras om Länsstyrelsen inte beviljat 
dispens. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att parallellt med 
detaljplaneprocessen söka dispens för de intrång som avses göras i de 
biotopskyddade miljöerna. Biotopen bör i första hand skyddas i 
planbestämmelserna.  
 
Råd om planförfarande  
Länsstyrelsen ger kommunen rådet att komplettera planbeskrivningen med 
information om vilket förfarande som planförslaget tas fram med. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande Riksintresse Kulturmiljövård, MKN 
vatten/risk för översvämningar samt buller 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 tf. enhetschef Hanne Romanus. 
Planhandläggare Samu Manselius har varit föredragande. Detta beslut har 
bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
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Kommentarer: 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Kommunledningskontoret har lagt in en planbestämmelse som tar hänsyn 
till omgivande bebyggelses karaktär och utformning. 
Kommunledningskontoret har även kompletterat kapitlet konsekvenser med 
en analys om påverkan på riksintresset för kulturmiljövård.  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten / Risk för översvämning  
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Planförslaget. Dag- och spillvattnet är bitvis 
sammankopplat i Gårdstånga, men det stora problemet är att det rinner 
markvatten från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1. Markvattnet rinner 
senare ner i dag- och spillvattensystemet och som senare leder till att flera 
hushåll väster om planområdet drabbas av översvämningar. Markvattnet 
ska därför ledas bort från planområdet så att det inte kommer ner i dag- 
och spillvattennätet. Exploatören kommer att leda markvattnet i ett 
befintligt dike som går längs med Gårdstångabacken och vidare bort till 
kvävedammar i nordvästra Gårdstånga. Exploatören kommer att genomföra 
åtgärder som säkerställer att markvattnet hamnar i diket. Dagvatten som 
faller inom planområdet kommer att ledas via ett dike och så småningom 
fram till dagvattendammen. Förutom diket och dagvattendammen kommer 
planområdet anslutas till VA SYD:s dagvattennät. Kommunledningskontoret 
redogör kring exploatörens ansvar för att förbättra diket som omhändertar 
markvattnet från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1 i Genomförandet-
kapitlet. Kommunledningskontoret har tillsammans med miljöavdelningen 
och exploatören en tät dialog kring dag- och skyfallssituationen i 
Gårdstånga. Genomförandet av diket norr om Gårdstångabacken kommer 
att säkerställas i ett exploateringsavtal som tecknas innan detaljplanen går 
upp för beslut om antagande.   
 
Hälsa och säkerhet – buller  
Kommunledningskontoret har kompletterat plankartan med villkor om att 
startbesked för bygglov inte får ges före bulleråtgärd är utförd. 
 
Information om fornlämningar  
Kommunledningskontoret har utifrån Länsstyrelsens bedömning om 
fornlämningsbilden inom planområdet, genomfört en arkeologisk utredning. 
Resultatet av utredningen redovisas under rubriken Arkeologi i Konsekvens-
kapitlet.  
 
Information om biotopskydd  
Kommunledningskontoret avser inte att genomföra ett intrång i den 
biotopskyddade miljön. De värdefulla träden står utanför fastighetsgränsen. 
Kommunledningskontoret har därför valt att exkludera träden ur 
planområdet.  
 

1.2 Räddningstjänsten Syd   m.e 
Riskhänsyn 
Inget att erinra. 
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Brandvattenförsörjning 
I samrådshandlingen anges att det idag finns en brandpost cirka 150 meter 
från planområdet, i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen. Med 
enbart en brandpost i korsningen Anna Brahes väg och Kaveldunsvägen 
uppgår avståndet till planområdets ytterkanter till över 400 m. 
Räddningstjänsten Syds bedömning är att brandpostnätet behöver byggas ut 
i samband med nybyggnad i Gårdstånga och ser behov av att utreda frågan i 
detta planärende tillsammans med Eslövs kommun och VA-Syd. 
 
Räddningstjänstens förmåga att släcka bränder skiljer sig åt beroende på 
vilken typ av bebyggelse som finns i området. Bebyggelse där det finns 
spridningsrisk vid brand, t.ex. radhus, innebär att brandvattenförsörjningen 
är mer kritisk. Det är därför viktigt med snabb uppkoppling mot 
brandpostnätet.  
 
Med tanke på att placeringen av byggnader inom området ej verkar vara helt 
fastställd ännu så kan ni ha med er följande som stöd i ert fortsatta arbete: 
Avstånd mellan brandposterna bör vara maximalt cirka 150 meter. 
Avståndet avser inte ”fågelvägen” utan vi räknar faktisk slangdragning där 
hänsyn ska tas till byggnader, buskage etc. Avståndet mellan brandpost och 
eventuell uppställningsplats för släckbil bör inte överstiga 75 meter. 
Uppställningsplatsen ska vara placerad maximalt 50 meter från byggnadens 
entréer/angreppsväg, vilket ger ett totalt avstånd om cirka 125 meter. 
Om uppställningsplatsen är placerad nära angreppsvägarna kan avstånd 
mellan uppställningsplats och brandpost förlängas under förutsättning att det 
maximala avståndet om cirka 125 meter bibehålls. Observera att detta är 
ungefärliga avstånd och ska ses som storleksordningar. Minst lika viktigt 
som avstånd är logisk placering.  
 
Flödet i brandposterna skall dimensioneras enligt VAV-normen P-83. 
 
Insatstid 
Området ligger inom normal insatstid (10 min). 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Räddningstjänstens tillgänglighet till området bedöms god. Föreslagen 
bebyggelse förväntas utrymma utan hjälp av räddningstjänsten. 
 
Kommentar: 
Brandvattenförsörjning 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
planhandlingarna med informationen dagslägets förutsättningar. 
Kommunledningskontoret har tillsammans med Räddningstjänsten Syd och 
VA SYD kommit fram till att en till brandpost kommer att placeras i 
anslutning till planområdet. Detta förtydligas i planbeskrivningen under 
rubriken Brandposter och i Genomförandekapitlet.   
 
Insatstid 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
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Räddningstjänstens tillgänglighet 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
 
1.3 Lantmäteriet     m.e 
E-område för dagvattendamm 
Vem är avsedd som förvaltare av dagvattendammen. Är det fastigheterna 
inom området eller kommunen i egenskap av huvudman för vatten och 
avloppstjänster. Detta bör beskrivas i planhandlingarna. Det brukar normalt 
ses som en avvikelse från gällande detaljplan att låta E-områden ingå i 
bostadsfastigheter, E-områden brukar oftast utgöra egna fastigheter. Planen 
kan också komma att genomföras genom en fastighetsindelning i mindre 
bostadsfastigheter, vilket planförfattaren bör överväga beroende på svaren i 
fråga ovan. 
 
Med nuvarande plan bör planförfattaren fundera över tillträde till E-området 
(området ligger helt inom kvartersmark för bostäder. Om inte annat bör det 
framgå under genomförande i planbeskrivningen. 
 
Ett alternativ till E-område kan vara markreservat för 
gemensamhetsanläggning eller allmän plats med utformning 
dagvattendamm med enskilt huvudmannaskap. 
 
Ledningsrätt inom område utlagt för kvartersmark 
Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkström till förmån för 
Lund Orgelläktaren 9. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella 
sträckningen i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för 
allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kommunens avsikt att 
starkströmsledningarna ska tas bort/flyttas behöver detta beskrivas i 
planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område.  
 
Boverkets allmänna råd 
Boverkets allmänna råd har ändrats 2020-10-01 (2020:6). Bl.a. har 
administrativa bestämmelser utgått och ersatts av egenskapsbestämmelser, 
detta gäller även huvudmannaskapet. Gällande bestämmelse om korsmark är 
formuleringen enligt nu gällande allmänna råd: Marken får endast förses 
med (viss typ av byggnadsverk). För tydlighetens skull kan det framgå vilka 
allmänna råd som använts vid planarbetet. 
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och 
bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer) som används vid 
handläggningen av detaljplanen. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Samtliga fastigheter inom planområdet verkar vara i samma ägares hand. 
Det verkar som att fastighetsägarens/exploatörens syfte är att hela 
planområdet ska utgöra en fastighet vilket framgår i beskrivningen. 
Lantmäteriet vill här framföra förutom ovan påtalade om E-området, finns 
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inget hinder mot att fastigheten indelas i mindre enskilda bostäder. Med 
fördel kan detta framgå i den fastighetsrättsliga beskrivningen. 
 
Kommentarer: 
E-område för dagvattendamm 
Kommunledningskontoret har kompletterat planhandlingarna med 
information om vem som är avsedd att förvalta dagvattendammen och 
bebyggelsen.  
 
Ledningsrätt inom område utlagt för kvartersmark 
Kommunledningskontoret har lagt in ett u-område för ledningsrätten.  
 
Boverkets allmänna råd 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
Handläggning enligt vilken lagstiftning? 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och kompletterat 
planhandlingarna med vilken version av Boverkets allmänna föreskrifter 
och råd som har används vid handläggningen.  
 
1.4 Regionala utvecklingsnämnden   m.e 
Region Skåne ser positivt på en planerad förtätning med bostäder i 
Gårdstånga och att planförslaget möjliggör ett mer varierat bostadsutbud i 
en ort med enbart småhus. Detta stämmer väl överens med Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 
2030, som bland annat för fram behovet av ett brett utbud av olika sorters 
bostäder så att det blir möjligt för alla att leva och verka i hela Skåne. 
 
Det är också lovvärt att planförslaget lägger stor vikt vid gestaltningen och 
tar avstamp i platsens karaktärsgivande bebyggelse. Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 
2030 betonar vikten av en god gestaltad livsmiljö i bebyggelseplaneringen. 
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12- 
05 § 9. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av Regionala utvecklingsnämndens 
yttrande.  
 

1.5 Trafikverket     m.e 
Vägar 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 104 och väg 946. 
 
I planbeskrivningen framförs närheten till forskningsanläggningarna i 
Brunnshög, Lunds kommun (på ett avstånd om ca 7 km) som en stor fördel 
för utbyggnadsområdet. Trafikverket efterfrågar därför ställningstagande om 
hur hållbara transporter till Brunnshög ska tillgodoses? Då detaljplanen 
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innebär nyexploatering anser Trafikverket att det är av största vikt att i ett 
tidigt skede planera för hållbara transporter, både för transporter till 
arbetsplats och samhällsservice.  
 
I planbeskrivningen anges att trafikutredning är framtagen (Sweco AB 
2020-01), Trafikverket har dock inte tagit del av trafikutredningen och kan 
inte verifiera vilken prognos man utgått från. Detaljplanen anger att väg 104 
har ett ÅDT på 3010 (mätår 2017), Trafikverket vill dock poängterat att 
ÅDT höjs avsevärt norr om korsningen väg 104/946 till ÅDT ca 6000 
(mätår 2017). Väg 946 har ett ÅDT på ca 650 (mätår 2015), Trafikverket ser 
att det finns risk för ökad belastning på väg 946 och anser att detaljplanen 
ska kompletteras med redovisning om påverka på väg 946 till följd för 
planförslaget, inte minst då forskningsanläggningarna i Brunnshög, Lunds 
kommun anges som en tydlig målpunkt.  
 
Trafikverket vill påminna om att dagvattenhantering inte får anordnas så att 
vatten släpps ut i vägdike till statlig väg. Trafikverkets vägdiken ska endast 
hantera vatten från vägen. 
 
Buller 
Trafikverket har tagit del av bullerutredning (Sweco, 2020-01). 
Bullerutredningen har tagit höjd för basprognos 2040 vilket Trafikverket är 
positiva till, dock saknas planbestämmelser kring buller i plankartan och 
Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med detta inför 
granskningsskedet.  
 
Bullerutredningen föreslår att bullervall ska placeras utmed väg 104 och 
anges i plankartan som m1. Trafikverket kan inte acceptera att hela området 
m1 innebär bullervall och Trafikverket anser att m1 ska specificeras för att 
säkerställa exakt utformning och placering av bullervallen. Trafikverket 
förutsätter att granskningshandlingarna kompletteras med vilket avstånd 
som gäller mellan väg 104 och väg 946 och bullervallen samt 
sektionsritning av bullervallen för att säkerställa Trafikverkets krav.  
Därtill, i bullerutredningen framgår två alternativ för bullervallen och 
Trafikverket kan inte utläsa vilket av alternativen man valt att gå vidare med 
i plankartan. Trafikverket har inte kunnat ta ställning till hur bullervallen 
påverkar siktförhållandena vid korsningen väg 104/väg 946. Trafikverket 
förutsätter att granskningshandlingarna kompletteras med detta underlag och 
att man uppfyller VGU. 
 
Anslutning 
Planområdet ansluts via befintliga anslutningar till statlig väg 104 och väg 
946. Planförslaget innebär inga nya anslutningar till statlig väg vilket 
Trafikverket ser som positivt då Trafikverket är restriktiva mot nya 
anslutningar till statlig väg. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Trafikverket anser att detaljplanen bör uppmuntra till hållbara transporter 
och anser att man bör planerar för utbyggande av både gc och kollektivtrafik 
för att inte ytterligare förstärka pendling med bil. 
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Järnväg 
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. 
 
Kommentar: 
Vägar 
Kommunledningskontoret har förtydligat under rubriken Trafik i 
Förutsättningskapitlet i planbeskrivningen, hur boende inom planområdet 
kan resa hållbart till forskningsanläggningarna i Brunnshög men även till 
orter med ett större serviceutbud än Gårdstånga.   
 
Kommunledningskontoret vill förtydliga att ingen trafikutredning är utförd i 
samband med framtagandet av planförslaget, utan en bullerutredning som 
delvis baseras på hur trafiksituationen ser ut i dagsläget men även år 2040. 
Kommunledningskontoret har sänkt exploateringsgraden i förslaget och 
istället föreslår kommunen en exploatering som motsvarar cirka 30 hushåll 
inom planområdet. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget inte kommer innebära 
en avsevärd belastning på väg 946 och inte heller på de vägar som leder till 
forskningsanläggningarna i Brunnshög. 
 
Buller 
Plankartan är försedd med en egenskapsbestämmelse som definierar var 
bullervallen kommer att vara placerad inom planområdet. 
Kommunledningskontoret har kompletterat plankartan med villkor om att 
startbesked för bygglov inte får ges för ens bulleråtgärd är utförd.  
 
Kommunledningskontoret har även kompletterat planhandlingarna med en 
sektion som visar bullervallens utformning i förhållande till väg 104. 
Bullervallen är planerad att ha en organisk form som smälter samman med 
omgivningen och som samtidigt inte skapar några trafikrisker. Bebyggelse 
kommer främst vara koncentrerad till planområdets mitt och för att 
säkerställa att bullervallen inte medför nedsatt sikt vid korsningen väg 946 
och väg 104 har en del av bullervallens norra del tagits bort. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och avser att följa 
VGU i detaljplanen.   
 
Anslutning 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och anser att det 
hade varit önskvärt att anlägga fler gång- och cykelvägar i området. 
Kommunledningskontoret vill även förtydliga att det idag finns en gång- och 
cykelväg till Flyinge, Eslöv och Lund. 
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Järnväg 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
 
 
 
 
 
2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder 
 
2.1 Skanova AB     m.e 
Skanova har kabelanläggningar inom planområdets som sannolikt kommer 
att beröras av planförslaget. Anläggningarnas läge (ej lägesinmätta) framgår 
ungefärligt av kartan nedan. Skanova yrkar med anledning av detta att 
följande införs i genomförandebeskrivningen:  
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggnings funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”  
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Kommentarer: 
För att säkerställa Skanovas kabelanläggningar har 
Kommunledningskontoret lagt in ett u-område i plankartan. 
Kommunledningskontoret har även tydliggjort i planbeskrivningen i kapitlet 
Genomförande att eventuella flyttningar eller andra åtgärder på Skanovas 
kabelanläggnings funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.  
 
 
2.2 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 
mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering 
som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 
Kommentarer: 
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Kommunledningskontoret har tagit del av Post Nords yttrande. 
 
2.3 MERAB     m.e 
MERAB har inget att erinra men vill påpeka att den kommunala 
Renhållningsföreskriften innehåller krav som måste följas vid nyetablering 
och ombyggnad. 
 
För att underlätta projektering har MERAB tagit fram en checklista enl. bif. 
bilaga. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen. 
 
2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  m.e 
Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnads synpunkter på detaljplanen i korthet, 
respektive avdelnings yttrande bifogas i sin helhet. 
 
Överväg att ändra reglering av byggnaders höjd från byggnadshöjd till 
nockhöjd. Överväg ytterligare alternativ gällande taktäckning på 
huvudbyggnader. Sammanställ planbestämmelserna logiskt på plankartan. 
Förse plankartan med utfartsförbud mot väg 104, och där utfart med hänsyn 
till sikt och skyddsvärda träd är olämpligt, 4 kap. 9 § PBL. 
 
Enligt översiktsplanen ska VA-kapacitet finnas för ny bebyggelse i området, 
spillvattennätet är ännu inte kopplat till Södra Sandby. Tillräcklig kapacitet 
måste finnas för att bygglov ska kunna beviljas. Tydliggör biotopskyddet. 
Märk ut allén på plankartan, 4 kap. 8 § PBL. Inför bestämmelse om att 
markens lämplighet (markföroreningar) för bebyggelse ska säkerställas, 4 
kap. 14 § 4 PBL. Avseende radonrisk: Av handlingarna framgår det inte om 
planområdet ligger inom låg- normal- eller högriskområde. Om normalrisk 
eller högre: Inför bestämmelse om radonskyddat byggande, 4 kap. 12 § 1 
PBL. 
 
Miljöavdelningens yttrande över detaljplan Gårdstånga 
15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta 
Miljö och Samhällsbyggnad ser gärna att sedumtak (eller annat grönt tak) 
tillåts även för bostadshus. Förutom flera fördelar i förhållande till 
klimatanpassning (kan till exempel fördröja nederbörd och minska 
inomhustemperatur) är gröna tak även estetiskt tilltalande och smälter in i en 
grönskande omgivning. 
 
 
 
Vatten, avlopp och energi 
Följande gäller enligt översiktsplanen för Gårdstånga och Flyinge: ”För dag 
och spillvatten finns det idag däremot inte tillräckligt med kapacitet. Byarna 
kommer att kopplas till Södra Sandbys avloppsreningsverk, vilket beräknas 
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till 2020, men återtalet är osäkert. Först efter detta finns det kapacitet för ny 
utbyggnad. Översiktsplanen nämner även specifikt för detta område att  
VAkapacitet måste finnas för ny bebyggelse. Då spillvattennätet inte 
kopplats till Södra Sandbys avloppsreningsverk bedömer Miljö och 
Samhällsbyggnad att nybyggnation för närvarande inte följer 
översiktsplanen. 
 
Installationer i bostadsbyggnader ska vara av sådan typ att god hushållning 
av vatten och energi främjas. God hushållning av vatten i bostadsbebyggelse 
innebär att bästa teknik ska användas avseende installation av 
toalettarmatur, övriga sanitetsinstallationer och vattenkranar. 
 
God hushållning av energi förutsätter att bästa teknik ska användas så att 
bebyggelsen är energieffektiv. 
 
Bevarande av befintlig allé 
Längs vägen vid den aktuella fastigheten och i anslutning till det aktuella 
området på fastighet Gårdstånga 15:25 området finns en allé bestående av 
levande och döda skogslönnar. Allén är mycket gammal och utgör den sista 
resten, söder om väg E22, av den långa allé som gick längs den gamla vägen 
mellan Gårdstånga och Eslöv och kan ses på äldre flygbilder och är 
markerad i häradskartan från 1900-talets början. Träden har på grund av sin 
ålder mycket höga naturvärden och är klassade som särskilt skyddsvärda. 
Gamla Alléer har även höga värden för områdets kulturmiljö och 
kulturvärden. Skogslönn är inte ett vanligt alléträd i kommunen vilket gör 
den extra speciell. Alléer har generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 
kap. 
 
Dagvatten 
Beträffande dagvatten går det inte av planbeskrivningen att utläsa om 
dagvattendammens volym på ca 2 000 kbm är tillräcklig för att fördröja 
dagvattnet från området så mycket att det inte försämrar situationen för 
nedströms liggande bebyggelse. Ny exploatering får inte försämra 
situationen för nedströms liggande befintlig bebyggelse enligt kommunens 
Dagvatten- och översvämningsplan. För att dammen ska kunna fungera som 
fördröjnings och reningsmagasin är det även helt avgörande ur tillflöden och 
utlopp konstrueras och höjdsätts. Utloppet behöver till exempel vara strypt 
för att en fördröjande effekt ska kunna uppnås samtidigt som dammen måste 
kunna tömmas under torrperioder för att kunna vara redo att ta emot vatten 
när det börjar regna. Om dammen konstrueras på detta sätt instämmer 
Miljöavdelningen i bedömningen att planen inte försvårar möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten. 
 
Förorenad mark 
Området ligger i anslutning till tidigare järnvägssträcka vilket ger stor risk 
för förorening i mark. Miljöavdelningen bedömer att det behövs en 
miljöteknisk markundersökning på området för att säkerställa att det inte 
förekommer några markföroreningar som kan påverka de framtida boendes 
hälsa. 
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Avfall 
Utrymmen för avfallshantering ska vara dimensionerade så att det dagligt 
uppkommande avfallet kan sorteras fastighetsnära och möjliggöra 
återvinning i största mån. Det är viktigt att avfallsutrymmena planeras för 
fullständig sortering och med utrymme för att ytterligare fraktioner kommer 
att sorteras ut i framtiden. Om olika sorters verksamheter och bostäder finns 
i samma byggnad kan separata utrymmen för avfallshanteringen behövas, 
för att undvika blandning av avfallskategorier. 
 
Gata- Trafik och Parkavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Trafik 
I plankartan finns det utritat två stycken utfarter mot Flyingevägen, men i 
planbeskrivningen står det att varje bostadshus har sin egen in- och utfart 
som ansluter till Flyingevägen. Detta ger en otydlighet. Fler flerfamiljshus 
skulle medföra att fler in- och utfarter mot Flyingevägen tillkommer. Eller 
ska några flerfamiljshus tillsammans använda en och samma in- och utfart? 
 
In- och utfarten som är placerad längst söderut i plankartan kan innebära 
siktproblem norrut för bilisterna som kommer från området eftersom 
Flyingevägen svänger där. Dessutom finns en allé enligt plankartan och 
befintlig allé och beroende på utformning av denna kan den också skymma 
sikt. Eventuellt kan in- och utfarten placeras något längre söderut så att 
siktproblemet som beror av Flyingevägens sträckning (kurva) undviks. 
 
Dagvatten/ allé/ utfart 
Plankartan har illustrationstext dike, allé och utfart. Detta bör ses över så att 
de funktioner som redovisas i planbeskrivning t ex fig 12, dike och de 
skyddsvärda äldre lönnar ryms inom säkerställt område. Det är även lite 
svårtytt om dessa texter vill belysa en exakthet med här ska utfart 
säkerställas eller att de ska säkerställas inom hela den markerade 
prickmarksytan. 
 
Buller 
Den föreslagna bullervallen är ett nytt inslag i Gårdstångas öppna landskap. 
Det är fördelaktigt om bullervallen bearbetas till ett landskapligt element. På 
s 8 sägs att en bullervall inte är nödvändig men plankartan redovisar krav på 
bullerskydd. Detta ger dubbla signaler. 
Det lyfts även att den ”omkringliggande parkmiljön” får en förbättrad 
ljudbild genom bullervallen. Planen innehåller ingen parkmark så dessa 
ordval bör tydliggöras. Däremot är det bra att de boende får en så god 
ljudbild som möjligt såväl inomhus som utomhus. Detta innebär avsevärt 
ökad livskvalité och hälsa. 
 
 
Plan illustration: 
Saknas återfinns endast som exempel i planbeskrivningen s 6 och s 9 samt 
illustrationstexter på plankarta. De båda figurerna är även ganska 
motstridiga. Den redovisade muren, allén och diket samt in/utfarter är svåra 
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att få en bild av som stämmer mellan plankarta, illustrationer och text. 
 
Planbeskrivning: 
Planområdets gestaltning s 5 
Övergripande struktur och förslag på bebyggelse får gärna tydliggöras. 
Nuvarande förslag är svårt att få en bild och förståelse för. 
”Gestaltningsidén är en gårdsliknande bebyggelse i en parkmiljö”, s 5. 
”Med avstamp i platsens karaktär och huskroppar.” Det vore bra om detta 
bildmässigt tydliggörs. Bilderna s 6 visar inte platsens kontext eller 
förslagets idé förankrad på platsen. S 9 återfinns en situationsplan som är 
svår att koppla ihop med figur 2. Vore bra att flytta figur 7 fram i 
beskrivningen för ökad förståelse, samt bearbeta denna så att rörelsestråken, 
in/utfarter syns på förslaget och även den föreslagna långa muren fig 2 samt 
den i plankartan föreskrivna allén och den befintliga allén, samt diket. 
Det sägs även på ett flertal ställen att bebyggelsen ska ligga i parkmiljö. Det 
är en fin målbild men denna återfinns inte i figurer, referensbilder eller 
situationsplan. Fig 2 redovisar en ganska tydlig indelning av gårdsbildningar 
med egen in/utfart som mer ger en känsla av en skånsk gårdsbildning. Det är 
även det en fin referens men denna belyses inte i ordvalen. Boendemiljöns 
utemiljö är viktig på då dessa mindre orter/byar ofta sakanr allmän 
platsmark. I Gårdstånga finns fina rekreativa miljöer men den egna 
trädgården har stor betydelse. 
 
En bearbetning av innehållet till övergripande struktur och därefter 
bostadshusens utformning vore önskvärt. Nu blandas det övergripande med 
texter om högt ställda miljömål och modern miljöteknik, samt takvinklar 
och taktäckningsmaterial. S 6. 
 
Angöring och biltrafik sid. 10 
Här framgår inte vilket antal in- och utfarter det handlar om. Är det två 
enligt plankartan eller är det fler? Planeras flera flerfamiljshus borde flera 
in- och utfarter behövas längs Flyingevägen. 
 
Historik sid. 13 
Fina foton och kartor, trevlig men vore bra om kopplades till texten s 12 
och gjordes större. 
 
Biltrafik, sid. 15 
I Gårdstånga finns en vägförening som sköter drift och underhåll på vägarna 
i Gårdstånga som inte är statliga. Flyingevägen ingår i vägföreningens 
ansvar och driftas inte av kommunen. 
 
Gång- och cykeltrafik sid. 15 
Själva Flyingevägen är idag en viktig del i ett stråk (en länk) för gc-trafik 
som tar sig till Gårdstånga trafikplats från Flyinge/Holmby och åter. 
Kopplingen för gående och cyklister från busshållplats vid Gårdstånga 
trafikplats och vidare mot Eslöv är idag inte optimal då det saknas passage 
över väg 113. Grusvägarna/markvägarna vidare mot Eslöv från Gårdstånga 
trafikplats är i varierat skick med varierat underlag. 
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Natur, park och rekreation, s 15 
Översiktsplanen lyfter två önskvärda strategier för området. Förslagets 
återkoppling till detta bör lyftas. 
 
Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd, 16 
De befintliga träden som lyfts fram på s 16, alléträden längs med 
Flyingevägen bör i fortsatt arbete mätas in och redovisas i plankarta så att 
hänsyn tas till dem samt att nya träd kan komplettera och stärka befintlig 
allén. De bör även redovisas i illustrationer och med foton. Idag saknas de 
på plankarta och på samtliga illustrationer för förslaget. De återfinns endast 
på vy, figur 8 men tydliggörs inte i bildtext, samt på s 20, figur 13, visas 
dessa fina äldre lönnar och här lyfts att ny grönska föreslås inom 
planområdet. Detta är av godo men samordning av nedan dagvattendike fig 
12 och träden bör ske så att dessa funktioner och skyddsvärda träd kan 
beaktas i plankarta. 
 
Dagvatten s 17 
Här betonas att dagvattennätet är hårt belastat. Förslagets hänsynstagande 
till detta bör lyftas med dagvattendamm och att kommande föreslagna 
exploatering inte innebär en ytterligare belastning. 
S 19 föreslås hur dagvattnet och även skyfallet ska lösas inom planområdet 
och intilliggande fastigheter. En planbild för detta vore bra för ökad 
förståelse av fig 12, s 19. 
 
Generellt:  
se över avstavning och syftningar. Några ex s 8 ”när-heten” , här 
även upprepning av stycke ”En bullervall är därför inte nödvändig för att 
uppfylla riktvärden för buller i närheten av bostäder. Exploatören kommer 
ändå att upprätta en bullervall längs med väg 104, för att skapa en mer 
attraktiv och behaglig boendemiljö.” , s 13 ”Kävling-eån”, ”Järnvägen drogs 
strax söder om Flyingevägen, som idag är Anna Brahes väg.” 
”Bostadshusen” s 16 ” Flying-evägen”, ”tra-fikmängden” s 18. 
 
Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Bestämmelsen om bruttoarea kan innebära att den som bygger först kan 
bygga mer än den som kommer sist. 
 
Byggnadshöjden 5,5 meter kan vara för låg för ett 1½-planshus med gavel 
mot gata, beroende på byggnadens bredd och takvinkel. Byggnadshöjden 
5,5 meter kan å andra sidan ge mycket höga byggnader om dessa placeras 
med takfot längs gata. 
 
Är byggnadshöjd den bästa regleringen? Ur ett bygglovsperspektiv är det 
för sökanden mer lättbegripliga nockhöjd att föredra. 
 
Byggnadshöjden 2,5 meter för komplementbyggnader är för låg för ett 
garage för en bil av dagens standard. Sadeltak med gavel placerad mot gata 
är inte möjligt. Byggnadshöjd är per definition en olämplig reglering av 
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komplementbyggnader, i synnerhet garage, bör bytas till att regleras med 
nockhöjd. 
 
Bestämmelsen f1: Om röda betongtakpannor ska godkännas bör 
formuleringen ändras till ”röda takpannor”. 
 
Bestämmelsen f2: Beteckningen sedumtak skulle kunna ändras till 
vegetationstak för att möjliggöra fler typer av livsmiljöer och 
pollineringsmöjligheter. 
 
Krav kommer att ställas på bullerskyddets (m1) utformning enligt 
Trafikverkets anvisningar och prickad mark kan behöva anpassas till detta 
avstånd. 
 
Bestämmelser om hur utfarter ska utföras för att inte hindra svackdikets 
funktion (b2) bör finnas med. Trädallén kan också komma att hindra. 
 
Bestämmelsen b1 bör förtydligas med vilken markyta som avses (områdets 
eller respektive fastighets area). Att hårdgöra mark är sällan 
bygglovspliktigt och denna bestämmelse kommer att kräva tillsynsarbete i 
framtiden. 
 
Överväg om planbestämmelser om radonskyddat utförande och geoteknisk 
undersökning ska införas på plankartan. 
Gällande symboluppsättning i plankartan, är det inte brukligt att samla 
egenskaper, tänker på f1 och f2. 
 
Planbeskrivning: 
Planförslag Bebyggelse sid. 6 
Här står att planförslaget innefattar flerfamiljshus men figur 2 och 3 visar 
byggnader som tolkas som en- eller två bostadshus. Planens intention bör 
framgå tydligare. Planbestämmelsen anger endast B bostäder. 
 
Planförslag Tillgänglighet sid. 11 
Här står att inga betydande höjdskillnader finns inom planområdet. 
Betydande höjdskillnader finns dock i den södra delen av planområdet och i 
delen närmast väg 104. 
 
Förutsättningar Service sid. 15 
Den kommersiella handel som finns vid Gårdstångarondellen kan enbart nås 
med bil, någon cykel- eller gångväg finns inte ända fram utan slutar vid 
cirkulationsplatsen (busshållplatsen för södergående trafik). Att ordna detta 
är ett svårlöst problem. Även serviceutbudet i Brunnshög kommer att nås 
med bil. 
 
 
Konsekvenser Översvämning och skyfall sid. 18 och 19 
Med tanke på figur 11 med utsnitt från Eslövs kommuns skyfallskartering 
borde områdets norra del inte vara lämplig att bebygga. 
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Konsekvenser Dagvatten sid. 19 
En figur saknas som visar den planerade dagvattensituationen och även 
rinnvägarna vid skyfall efter ändringen. Figur 12 bör kompletteras med en 
sektion vid in- och utfartsvägar till planområdet med läge för alléträd. 
 
Konsekvenser Figur 13 sid. 20 
På fotot syns något som tolkas som en hållplatskur (skolskjuts?). Plats för 
detta bör finnas med i planen. 
 
Konsekvenser Buller sid. 23 
I texten hänvisas till fel figurnummer. 
Vid utformningen av bullervallen bör hänsyn till landskapsbilden och 
motiveringen i riksintresset för kulturmiljövården M80: Vidsträckt slotts-
och jordbrukslandskap. Det finns risk att det vidsträckta slottslandskapet 
slutar i en bullervall. 
 
Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder. Sidan 25 
Var finns befintliga fastigheter som måste regleras för att bilda en (1) 
fastighet? Syns inga fastigheter inom planområdet. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och ändrat från 
byggnadshöjd till nockhöjd, samt strukit bestämmelsen om takmaterial. 
 
Kommunledningskontoret har haft en tät dialog med VA SYD och 
kapacitetshöjande åtgärder på dag- och spillvattennätet kommer att 
genomföras vid ett genomförande av detaljplanen.  
 
Trädallén har blivit utmärkt i plankartan. Utifrån fastighetskartan står de 
värdefulla träden utanför fastighetsgränsen och Kommunledningskontoret 
har därför valt att exkludera träden ur planområdet.  
Kommunledningskontoret uppmuntrar exploatören till radonskyddat 
byggande.  
 
Kommentarer till Miljöavdelningens yttrande över detaljplan Gårdstånga 
15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av Miljöavdelningens yttrande 
gällande vegetationstak och vill förtydliga att exploatören/fastighetsägaren 
har möjlighet att bygga vegetationstak på bostadshusen och 
komplementbyggnaderna.  
 
Vatten, avlopp och energi 
Kommunledningskontoret har tagit del om informationen kring god 
hushållning av vatten och energi.  
 
Vatten, avlopp och energi 
Kommunledningskontoret har haft en dialog med VA SYD och VA SYD har 
fört in åtgärden i deras Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018.  
 
Bevarande av befintlig allé 
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Utifrån fastighetskartan står det värdefulla träden utanför fastighetsgränsen 
och Kommunledningskontoret har därför valt att exkludera träden ur 
planområdet. 
 
Dagvatten 
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Förutsättningar. Dag- och spillvattnet är bitvis 
sammankopplat i Gårdstånga, men det stora problemet är att det rinner 
markvatten från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1. Markvattnet rinner 
senare ner i dag- och spillvattensystemet och som senare leder till att flera 
hushåll väster om planområdet drabbas av översvämningar. Markvattnet 
ska därför ledas bort från planområdet så att det inte kommer ner i dag- 
och spillvattennätet. Exploatören kommer att leda markvattnet i ett 
befintligt dike som går längs med Gårdstångabacken och vidare bort till 
kvävedammar i nordvästra Gårdstånga. Exploatören kommer att genomföra 
åtgärder som säkerställer att markvattnet hamnar i diket. Dagvatten som 
faller inom planområdet kommer att ledas via ett dike och så småningom 
fram till dagvattendammen. Förutom diket och dagvattendammen kommer 
planområdet anslutas till VA SYD:s dagvattennät. Kommunledningskontoret 
redogör kring exploatörens ansvar för att förbättra diket som omhändertar 
markvattnet från jordbruksfastigheten Gårdstånga 15:1 i Genomförandet-
kapitlet. 
 
Kommunledningskontoret har tagit del av Miljöavdelningens bedömning om 
att planen inte försvårar möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för recipienten. 
 
Förorenad mark 
Kommunledningskontoret har utifrån Miljö och 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning beställt en miljöteknisk 
markundersökning som redovisar eventuella markföroreningar från den 
tidigare järnvägssträckningen. Kommunledningskontoret redovisar 
resultatet av markundersökningen under rubriken Markföroreningar i 
kapitlet Konsekvenser.  
 
Avfall  
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
avfallshantering.  
 
Kommentarer till Gata- Trafik och Parkavdelningens yttrande över 
detaljplan Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
 
 
Plankarta: 
Trafik 
Utfartstexterna i plankartan är enbart illustrationstexter som redovisar att 
det kommer att komma till utfarter mellan planområdet och Flyingvägen. 
Eftersom utfarterna är beroende av placeringen av bostadshusen, kommer  
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utfarterna inte att definieras och prövas i det här skedet, utan i 
bygglovsskedet.   
 
Dagvatten/allé/utfart 
Kommunledningskontoret har lagt in en sektionsskiss som visar hur 
samtliga funktioner kan rymmas inom den definierade ytan. Utfartstexterna 
i plankartan är enbart illustrationstexter som redovisar att det kommer att 
komma till utfarter mellan planområdet och Flyingvägen, inte den exakta 
placeringen.  
 
Buller 
För att samtliga fasader på bostadshusen ska uppnå riktvärdet för 
bullernivå i närheten av bostad, samt att uteplatser ska kunna placeras 
förhållandevis fritt krävs bullerskyddsåtgärder. Kommunledningskontoret 
har förtydligat detta i granskningshandlingarna. Bullervallen kommer få en 
organisk form för att den bättra ska smälta samman med landskapet i 
Gårdstånga. Den föreslagna utformningen redovisas i situationsplanen i 
kapitlet Planförslag. Kommunledningskontoret har valt att inte använda 
planbestämmelsen Park eftersom mark fortfarande är avsedd att vara 
kvartersmark och inte allmän platsmark, dock begränsas byggrätten 
medhjälp av exploateringsgraden, hårdgörandegraden kors- och prickmark. 
Vilket i sin tur skapar stora ytor som är ämnade som grönytor/parkliknande 
miljö.   
 
Plan illustration: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
handlingarna.  
 
Planbeskrivning: 
Planområdets gestaltning s 5 
Kommunledningskontoret har förtydligat gestaltningsidén på sida 5 och 
flyttat fram figur 7 i planbeskrivningen. Kommunledningskontoret har även 
lagt in ut- och infartsvägar i situationsplanen för att tydliggöra 
rörelsestråken och vägarna till och från planområdet.  
 
Angöring och biltrafik sid. 10 
Utfartstexterna i plankartan är enbart illustrationstexter. 
Illustrationstexterna är borttagna ur plankartan och illustreras enbart i 
situationsplanen.  
 
Historik sid. 13 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och justerat 
handlingarna. 
 
 
Biltrafik, sid. 15 
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån informationen.  
 
Gång- och cykeltrafik sid. 15 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
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Natur, park och rekreation, s 15 
Kommunledningskontoret har förtydligat planhandlingarna med hur 
översiktsplanens två önskvärda strategier för området tillvaratas i 
planförslaget.  
 
Biotopskyddad mark och skyddsvärda träd, 16 
Kommunledningskontoret har justerat planhandlingarna.   
 
Dagvatten s 17 
Kommunledningskontoret har förtydligat dagvattensituationen vid extrema 
skyfall i  planhandlingarna under rubrikerna Dagvatten och skyfall kapitlen 
Konsekvenser och Förutsättningar.  
 
Generellt:  
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån informationen. 
 
Kommentarer till Kart- och bygglovsavdelningens yttrande över detaljplan 
Gårdstånga 15:25, m.fl. i Gårdstånga, Eslövs kommun 
Plankarta: 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
bruttoarea och ändrat höjden från byggnadshöjd till nockhöjd på både 
bostadshusen och komplementbyggnaderna.   
 
Kommunledningskontoret har valt att ta bort utformningsbestämmelse 
gällande takmaterial. Bullervallens utformning säkerställs i en 
planbestämmelse som hänvisar till Trafikverkets krav. Den prickade marken 
följer planområdet fastighetsgräns.  
 
Kommunledningskontoret har infört en bestämmelse om att svackdiken ska 
upprättas som leder vatten till dagvattendammen, samt redovisar i en 
illustration relationen mellan Flyingenvägen, de befintliga träden och 
svackdiket.  
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och överväger att 
genomföra en geoteknisk undersökning efter granskning. Det finns inget 
lagstöd för att reglera så att byggnaderna inom planområdet uppförs 
radonskyddat. Kommunledningskontoret har dock lagt in information om 
vikten av radonskyddat uppförande i planbeskrivningen.  
 
Planbeskrivning: 
Planförslag Bebyggelse sid. 6 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen.  
Planförslag Tillgänglighet sid. 11 
Kommunledningskontoret har valt att ta bort den södra delen av 
planområdet på grund av mindre arkeologiska fynd. Byggrätten begränsas 
av prickad mark närmst väg 104.   
 
Förutsättningar Service sid. 15 
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Kommunledningskontoret har tagit del av informationen och anser att det 
hade varit önskvärt att anlägga fler gång- och cykelvägar till och från 
Gårdstånga. Kommunledningskontoret vill även förtydliga att det idag finns 
en gång- och cykelväg till Flyinge samt att det finns inofficiella gång- och 
cykelvägar som används till både Eslöv och Lund. Lite kommersiell handel 
finns i Flyinge.  
 
Konsekvenser Översvämning och skyfall sid. 18 och 19 
Kommunledningskontoret har utökat bestämmelsen om att mark inte får 
förses med byggnad i den norra delen av planområdet.  
 
Konsekvenser Dagvatten sid. 19 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om den planerade dagvattensituationen och en sektion som 
visar alléträdens relation till svackdiket, vägen och utfarterna.  
 
Konsekvenser Figur 13 sid. 20 
Busskuren ligger utanför planområdet men Kommunledningskontoret har 
lagt in busskuren i grundkartan.  
 
Konsekvenser Buller sid. 23 
Kommunledningskontoret har ändrat så att texten hänvisar till rätt 
figurnummer. Bullervallen kommer få en organisk form för att den bättra 
ska smälta samman med landskapet i Gårdstånga. Den föreslagna 
utformningen redovisas i situationsplanen i kapitlet Planförslag. 
Kommunledningskontoret har även redogjort i planhandlingarna om 
bullervallens koppling till riksintresset för kulturmiljövård och 
landskapsbilden, samt vikten av att få den att smälta samman med 
omgivningen.  
 
Fastighetsreglering/ Fastighetsbildningsåtgärder. Sidan 25 
Kommunledningskontoret har justerat så att befintliga fastighetsgränser 
syns i plankartan.  
 
 
2.9 VA SYD     m.e 
VA SYD avger följande yttrande: 
 
VA SYD tycker det är mycket positivt att fastighetsägaren tagit fram ett 
förslag för hur skyfallshantering från omgivande mark ska hanteras. Detta är 
ju en förutsättning för att planen ska kunna genomföras. Vi saknar dock 
redovisning av förslaget i planbeskrivningen. 
 
 
Planbeskrivningen 
För att göra bebyggelsen lämplig så måste (1) åtgärder för att förhindra 
skada genom skyfall genomföras och (2) befintlig jordbruksdränering 
kopplas bort från det allmänna dagvattensystemet i Gårdstånga. Detta måste 
framgå i syftet med planen OCH i Genomförande-delen. Det är en 
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förutsättning att detta genomförs innan planförslaget vunnit laga kraft. Detta 
står tydligt på sidan 19 under rubriken ”Dagvatten”, men hör mer hemma 
under skyfall och under ovan nämnda rubriker. Åtgärderna ovan ska 
genomföras av exploatör alternativt fastighetsägaren. Ytterligare åtgärder 
som behövs för att exploateringen ska kunna genomföras är att (3) VA SYD 
genomför förbättringar på spillvattennätet. En åtgärd finns upptagen i 
”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018”, men det är möjligt att fler åtgärder 
måste genomföras om den föreslagna åtgärden inte ger tillräckligt resultat. 
Föreslagen åtgärd är framtagen för att åtgärda dagens situation och tar 
inte hänsyn till kommande bebyggelse. Tredje åtgärden måste också 
genomföras för att detaljplaneområdet ska kunna anslutas till 
spillvattennätet. Åtgärderna i Gårdstånga är inte tidsatta i åtgärdsplanen. Om 
åtgärderna i Gårdstånga ska prioriteras före andra områden i Eslövs 
åtgärdsplan så måste Eslövs kommun och VA SYD göra detta i samråd. 
 
Förutsättningar 
Teknisk försörjning, sidan 17: Dagvattennätet är hårt belastat av 
åkerdränering och skyfallsvatten. Vid skyfall märks även en påverkan på 
spillvattennätet. Det allmänna dagvatten- och spillvattennätet är inte 
sammankopplat, men när skyfallsvatten översvämmar ytor tränger 
regnvattnet ner även i spillvattennätet. Spillvattennätet är idag tidvis 
överbelastat vid ett 10-årsregn. Förmodligen beror detta på inträngande 
grund- och åvatten, men det kan även bero på felkopplingar. 
 
Konsekvenser 
Översvämning och skyfall, sidan 18: Planbeskrivningen redovisar 
skyfallssituationen idag, men inte vilka åtgärder som görs för att förbättra 
situationen. Vi saknar en redovisning av skyfallssituationen efter utbyggd 
detaljplan och efter att diket, som ska förhindra skada genom skyfall, 
utförts. Detta måste redovisas i planbeskrivningen. 
 
Dagvatten, sidan 19: De viktiga skyfallsåtgärderna enligt punkten ovan 
beskrivs summariskt under ”Dagvatten” på sidan 19, ”Vattnet som faller på 
grannfastigheten kommer därför att samlas och ledas vidare via ett dike norr 
om Gårdstångabacken till Kävlingeån”. Detta ska förtydligas, se text 
ovan. Åtgärderna är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna utföras och 
hör hemma under skyfall. Under rubriken ”Dagvatten” hör åtgärden att 
koppla bort befintlig jordbruksdränering från det allmänna 
dagvattensystemet. 
 
Spillvatten: Åtgärder (se text ovan) måste göras för att ny bebyggelse ska 
kunna kopplas på det befintliga spillvattennätet. 
Genomförande 
 
VA SYD anser att åtgärden (1) ovan, det vill säga diket som ska förhindra 
skada genom skyfall, måste åtgärdas innan detaljplanen kan antas. Åtgärd 
(2), att koppla bort befintlig jordbruksdränering från det allmänna 
dagvattensystemet kan utföras under markarbeten i byggskedet. Det måste 
dock tas upp under ”Genomförande”. Hur ska dessa åtgärder ovan 

284 ( 513 )



24 
 

säkerhetsställas? När det gäller åtgärd nummer 1, så är ett ”villkor för 
startbesked” på plankartan, ett bra sätt att säkerhetsställa utförandet. 
 
Åtgärd (3) är åtgärder som VA SYD måste göra för att ny bebyggelse ska 
kunna anslutas. Åtgärden/åtgärderna måste tidsättas i åtgärdsplanen och 
vara utförda innan startbesked kan ges. Se även förklaring ovan. 
 
Under Genomförande ”Fastighetsrättsliga frågor” bör stå att ett 
ledningsservitut måste upprättas mellan fastigheten och Trafikverket. 
Rättigheten gäller ledningar längs norra fastighetsgränsen. 
 
Plankartan 
Ledningsservitutet/U-område enligt punkt ovan ska framgå på plankartan. 
 
Lägg till att utförandet av dagvattendiket norr om Gårdstågabacken är ett 
”villkor för startbesked”. 
 
Kommentarer: 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om hur skyfallet från omgivande mark ska omhändertas av 
exploatören.   
 
Planbeskrivningen 
Kommunledningskontoret har kompletterat granskningshandlingarna med 
information om hur skyfallet från omgivande mark under rubriken 
Dagvatten och skyfall i Konsekvenskapitlet och i Genomförandekapitlet.  
 
Kommunledningskontoret har tagit del av informationen gällande 
spillvattennätet och förtydligat granskningshandlingarna om att åtgärden 
finns upptagen i ”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018”. 
 
Förutsättningar 
Kommunledningskontoret har justerat handlingarna utifrån VA SYD 
yttrande.  
 
Konsekvenser 
Kommunledningskontoret har redigerat handlingarna, så att det tydligare 
framkommer hur ett genomförande av detaljplanen förbättrar dagvatten- 
och skyfallssituationen.   
 
Kommunledningskontoret har förtydligat åtgärderna som krävs på 
spillvattennätet.   
 
 
 
Genomförande 
Kommunledningskontoret skrivit in i planhandlingarna att VA SYD har 
åtgärden upptagen i ”Åtgärdsplan för Eslövs Avlopp 2018” och avser att 
utföra åtgärderna på spillvattennätet inom snar framtid.  
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Kommunledningskontoret har även skrivit in i planhandlingarna att ett 
ledningsservitut måste upprättas mellan fastigheten och Trafikverket, för 
ledningar längs norra fastighetsgränsen.  
 
Plankartan 
Kommunledningskontoret har lagt in ett u-område i plankartan.  
 
 
 
 
 
3. Medborgare 
 
3.1 Medborgare 1   m.e 
Gårdstånga/Getinge vägförening vill göra kommunen uppmärksam på, att 
Flyingevägen ingår i Gårdstånga/Getinge vägförening. D.v.s. flyingevägen 
ägs eller sköts inte av Eslövs kommun. Framtida bebyggelse ska genom 
fastighetsägare ingå som nya andelar i vägföreningen, via lantmäteriet. 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun vill förtydliga att kommunen äger Flyingevägen men att 
Gårdstånga/Getinge vägförening förvaltar vägen. Fastighetsägaren 
kommer i samband med lantmäteriförrättningen att ansöka hos 
Lantmäteriet om att få ansluta de nya bostadshusen till vägföreningen. 
Detta beskrivs även i Genomförandekapitlet i planbeskrivningen.  
 
3.2 Medborgare 2   m.e 
Det blir mer trivsamt med fler familjer men mestadels positivt för en mer 
ljudisolerad hemmiljö! Kommer det att påverka vår boendekostnad? 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun ser i dagsläget inte att ett genomförande av detaljplan 
kommer medför några utökade kostnader för grannfastigheter.    
 
 
3.3 Medborgare 3   m.e 
Men den föreslagna nybebyggelsen för Gårdstånga 15:25 m.fl. Får man 
också beakta den ökade trafikering som kommer att ske längs med 
Flyingevägen då fler hushåll tillkommer i byn. Den är redan väl trafikerad 
som det är då man tvingas in detta hållet då alternativ rutt in till Gårdstånga 
saknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

286 ( 513 )



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jag föreslår att Gårdstånga får en andra infart till samhället, i den nord-östra 
delen av byn. Det är idag en cirkulationsplats längst ner på gatan med plats 
för två bilar att mötas och passera varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny väg dragen ut till landsväg 946. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun har diskuterat förslaget internt och bland annat med 
trafikavdelningen på kommunen. Eslövs kommun har kommit fram till att 
det finns stor risk att den föreslagna vägen kommer fungera som en 
”smittväg” för passerande trafik. Det i sin tur riskerar att skapa en hög 
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trafikbelastning på ett bostadsområde och väg, som inte är lämpligt för 
stora trafikmängder.  
 
3.4 Medborgare 4   m.e 
Som barnfamilj i Gårdstånga saknas det redan i nuläget en förskola samt 
lekplats/allmän parkyta och vid bygget av dessa bostäder så är detta isf en 
måste-prioritering både för oss boende och framtida barnfamiljer i området 
då Flyinge är i nuläget den närmsta skolan och har i nuläget redan ont om 
plats för växande andel barnfamiljer som det är. 
 
Kommentarer: 
En utbyggnad av förskolan kommer att starta inom kort och vara färdig 
nästa år 2022. Skolan kommer också att få ökad kapacitet inom ett år.  
 
Eslövs kommun planerar att renovera den befintliga lekplatsen eller 
anlägga en ny lekplats år 2022-2023 i Gårdstånga.   
 
 
3.5 Medborgare 5   m.e 
Hej, här kommer våra synpunkter på detaljplanen. 
 
Vi tycker det är ett fint förslag. Gröna tak, sadeltak och hus som smälter in i 
landskapet välkomnar vi. Att träd får stanna kvar tycker vi är jättebra. Dock 
har vi några reservationer:  
 
Vi förstår att det rör sig om 7 huskroppar istället för 14 huskroppar. 
Eftersom det rör sig om 7 stycken som börjar vid den gamla skolan tycker vi 
förslaget är bra.  
 
Vi förstår att bullervallen blir grön och naturlig och inte går ända vägen ner 
till oss och därmed tar vår utsikt, se bifogade bilder. Vi önskar att behålla 
vår utsikt.  
 
Vi förstår att det kommer bli en fin park i den delen som är närmst oss, dvs 
delen gränsar sig till återvinningsplatsen. En fin park med en 
återvinningsplats som granne hänger inte ihop.  
 
Återvinningsplatsen är mycket belastad och smutsar ner vår lilla by. Främst 
våra tomter som ligger närmst för att stängslet är för lågt och inte hägnar in 
området. Det kommer personer med bilar 24/7 och lämnar möbler, 
restaurangavfall, hushållsprodukter, toalett mm. Och som dessutom ibland 
kör som galningar för att de vet att det de lämnat inte är ok. Vi förslår därför 
att kommunen flyttar återvinningsplatsen upp vi pendlarparkeringen. 
Alternativt vid macken.  
 
Kommentarer: 
Eslövs kommun har tagit del av informationen.  
 
Det är viktigt att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som äger 
återvinningsstationen, får kännedom om nedskräpning. Kontakta gärna 
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Förpacknings- och Tidningsinsamlingen om nedskräpning sker. Eslövs 
kommun har en kontinuerlig kontakt med Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen och kommer att lyfta frågan om nedskräpning 
fortsätter.  
 
 
3.6 Medborgare 6   m.e 
Styrelsen för Riksbyggen Brf Vikingen i Gårdstånga vill härmed göra det 
känt att vi har tagit del av detaljplanen för Gårdstånga 15:25-28 och 15:1. 
Som representanter för bostadsrättsföreningen välkomnar vi projektet, och 
ser framemot att få följa utvecklingen. Vidare vill vi passa på att framföra 
ett par önskemål.  
 

1) Mindre lägenheter för bygdens äldre. Flertalet äldre, både i 
bostadsrättsföreningen och bygden i allmänt, uttrycker önskemål om 
att få flytta från sina nu för stora boende men ändå stanna kvar i 
Gårdstånga. Om en del av lägenheterna i förslaget hade delats upp 
på flera mindre lägenheter hade detta kunnat bli en möjlighet för de 
äldre.  

2) Gårdsbutik. Serviceutbudet i Gårdstånga är i nuläget begränsat, 
minst sagt. Med fler bostäder och därmed boende ökar möjligheterna 
för tex en mindre gårdsbutik att kunna vara ekonomiskt hållbart.  

 
 
 

Kommentarer: 
Eslövs kommun har informerat exploatören om önskemålet gällande mindre 
lägenheter.  
 
Eslövs kommun har tagit del av informationen och instämmer att det hade 
varit önskvärt med ett större serviceutbud i Gårdstånga.  
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Gårdstånga 15:25 m.fl. Markmiljöundersökning 

1. Inledning 

GMR Fastigheter AB har gett Ramboll Sweden AB (Ramboll) i uppdrag att utreda 
de markmiljömässiga förutsättningarna för framtida byggnation på del av fastig-
heten Gårdstånga 15:25. I samband med planering av bostäder inom aktuellt 
planområde har det framkommit att inom del av området har funnits en smal-
spårig järnväg fram till 1950-talet.  
 
Miljöförvaltningen har i sitt yttrande till detaljplanen angivit följande: 
Området ligger i anslutning till tidigare järnvägssträcka vilket ger stor risk för 
förorening i mark. Miljöavdelningen bedömer att det behövs en miljöteknisk mark-
undersökning på området för att säkerställa att det inte förekommer några 
markföroreningar som kan påverka de framtida boendes hälsa. 
 
För att säkerställa att marken är lämplig för bostäder har delen med den tidigare 
järnvägens sträckning undersökts. 

1.1 Syfte 
Syftet med provtagningen är att undersöka de markmiljömässiga förut-
sättningarna för framtida byggnation på området och om området är lämpligt för 
bostäder. Markundersökningen omfattar en miljöteknisk markundersökning där 
ämnen som kan påverka framtida boendes hälsa undersöks.  

1.2 Administrativa uppgifter 
 
Uppdragsgivare: GMR Fastigheter AB 

Kontaktperson: Gustaf Ramel 

Tel: 073-427 31 29 
E-mail: Gustaf.ramel@gardstanga.se 

  

Fastighetsbeteckning: Gårdstånga 15:25 m.fl. 

Län: Skåne 

Kommun: Eslöv 

Lokalisering: Flyingevägen 

  

Miljökonsult: Ramboll Sweden AB 

Kontaktperson: Anna Fjelkestam 

Tel: 076-118 54 29 
E-mail: anna.fjelkestam@ramboll.se 

  

Tillsynsmyndighet: Miljöförvaltningen Eslövs kommun 

293 ( 513 )



 
  

 

2 av 7 

 

Rapport översiktlig markmiljöundersökning 

 

Gårdstånga 15:25 m.fl. Markmiljöundersökning 

Unr 1320055169  o:
\m

m
a1

\g
eh

\2
0
2
1\

13
2
00

55
1
69

\3
_p

ro
j\

ra
p
p
or

t\
ra

pp
or

t 
- 

öv
er

si
kt

lig
 m

ar
ku

n
d
er

sö
kn

in
g
 2

02
1_

0
5_

28
.d

oc
x 

2. Områdesbeskrivning och historik 

Det aktuella undersökningsområdet som är en del av fastigheterna Gårdstånga 
15:25, m.fl. längs med Flyingevägen och väg 104, se figur 1 för placering.  
 

Figur 1 Undersökningsområdet ungefärliga läge i Gårdsstånga omringas med grön 
ring (Lantmäteriet, 2021). 

 
Undersökningsområdet gränsar i sydväst till Flyingevägen, Gårdstånga by och 
Kävlingeån. Bostäderna i sydväst mot Kävlingeån består av enfamiljshus med 
kringliggande grönytor. Bostadsområdet utbreder sig mot nordväst mot Getinge. I 
nordöst och vidare sydost ligger väg 104 samt öppen åkermark.  
 
Enligt häradskartan från 1913 har det funnits en järnväg som sträckte sig från 
sydost i nordvästlig riktning längs med aktuellt undersökningsområde, se figur 2.   
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Figur 2 Häradskartan från 1913 visar sträckningen av den tidigare järnvägen. 
Källa Eslövs kommun. Grön linje tillagd av Ramboll och illustrerar aktuellt 
undersökningsområde. 

2.1 Potentiella föroreningar 
Den historiska inventeringen har utgått från uppgifter lämnade av fastighets-
ägaren och underlag från miljöförvaltningen. Historiskt har det inom under-
sökningsområdet funnits en järnväg. Efter nedläggning av järnvägen har området 
använts för ekologisk odling. En telefonavstämning med miljömyndigheten gjordes 
inför provtagning för att höra om det fanns några specifika krav på provtagningen. 
Det gjorde det inte. Med ledning av historiken bedöms metaller och PAH vara de 
ämnen som potentiellt kan orsaka föroreningar inom undersökningsområdet. 

2.2 Geologi och hydrogeologi 
Enligt SGU:s jordartskarta domineras de naturliga jordarterna i området av post-
glacial sand (SGU, 2021a) och berggrunden består av sandsten (SGU, 2021b). 
Sydost om undersökningsområdet mot Kävlingeån finns en definierad jordakvifer 
(grundvattenförande lager) som består av sand och sträcker sig längs med 
Kävlingeåns dalgång mot Krankesjön i sydost.   
 
Undersökningsområdet gränsar i söder till Kävlingeån som är en klassad 
vattenförekomst med benämningen SEA7SE618518 134721 (VISS, 2021). Ån 
ingår i ett skyddat dricksvattenområde och enligt dricksvattendirektivets artikel 7 
ska vattenförekomster som används för uttag av viss kvantitet eller reserverats 
för framtida uttag, skyddas för att garantera tillgången på vatten av god kvalitet. 
Ån har bedömts ha god kemisk status  (VISS, 2021). 
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3. Bedömningsgrunder 

Vid bedömningen av analysresultaten från nu utförda undersökningar används 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), 
(Naturvårdsverket, 2016).  
 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) innebär 
att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av 
människor (barn, vuxna och äldre) kan vistas permanent inom området inom sin 
livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.  
 
Jämförelse görs också med Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre 
känslig markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, 2016). Naturvårdsverkets 
nivåer för mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall 
Sveriges riktvärden för farligt avfall, FA, (Avfall Sverige, 2019). Denna jämförelse 
görs för eventuell masshantering av överskottsmassor. 
 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) 
innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 
området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området 
tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av 
betydelse vid minder känslig markanvändning, t.ex. kan vegetation etableras och 
djur tillfälligt vistas i området. 

4. Genomförande 

Markundersökningen genomfördes den 4 maj 2021 av Charlotte Ekborg, Ramboll. 
Jordprovtagning utfördes genom progropsgrävning i fyra punkter längs med 
sträckan där järnvägen har varit, se figur 2. Grävningen av provgropar har 
genomförts ner till en meter under markytan och lades i en hög bredvid gropen för 
provtagning. Ett samlingsprov bestående av 10 – 15 delprov togs från varje 
provgrop. Provtagningsutrustningen rengjordes mekaniskt som standard mellan 
provtagningarna. Inga indikationer på föroreningar noterades i samband med 
provtagningen. Samlingsproverna uttogs i diffusionstäta påsar och förvarades 
mörkt och kallt fram till laboratoriet för analys. 

4.1 Analyser 
Ett samlingsprov, bestående av ca tio delprov, per provgrop analyserades med 
avseende på metaller inklusive kvicksilver och PAH. 

4.2 Koordinater 
Koordinaterna är inmätta med GPS i system SWEREF 13 30 höjd RH 2000. 
Koordinaterna motsvarar centrum av provgropen och redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1 Koordinater för provgroparna med uttagna samlingsprov, SWERWF 13 30 
i plan och RH 2000 i höjd. 

Provgrop X Y Z 

PG01 6182106 139008 21.4 
PG02 6182089 139033 21.8 
PG03 6182053 139091 22.4 
PG04 6182039 139112 22.4 

5. Resultat och bedömning 

5.1 Jordartslagerföljd och fältobservationer 
Jorden består av ca 0,8 m mull med underliggande postglacial sand, se figur 3 för 
exempel. Inga lukter eller andra indikationer på föroreningar i fält har noterats. 
För vidare information se fältprotokoll i bilaga 1. 
 

 

Figur 3 Visar provgrop bestående av mull underlagrat av postglacial sand. 

5.2 Analysresultat 
Samtliga analysresultat redovisas i analyssammanställning i tabell 2 med Natur-
vårdsverkets jämförvärden för KM och MKM (Naturvårdsverket, 2016) samt 
Naturvårdsverkets nivåer för minder än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010) 
samt Avfall Sveriges bedömningsgrunder för farligt avfall, (Avfall Sverige, 2019). I 
bilaga 2 redovisas samtliga analysprotokoll från Eurofins laboratorium. 
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Tabell 2 Resultaten och riktvärden för KM och MKM enligt Naturvårdsverket, 
(Naturvårdsverket, 2016) nivåer för MRR, (Naturvårdsverket, 2010) samt 
bedömningsgrunder för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019) visas i tabellen. 
Enheterna för halterna är mg/kg TS. 

6. Slutsats 

Vid eventuella framtida schaktarbeten kan massor återanvändas inom under-
sökningsområdet utan risk för människors hälsa eller miljön. Eventuella 
överskottsmassor kan återanvändas fritt även utanför undersökningsområdet. 
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Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG01 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG01 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2
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300 ( 513 )



Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG02 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG02 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2
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Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,8 Ja Nej

0,8 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG03 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG03 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2
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Gårdstånga 15:25 m.fl.
Markmiljöundersökning

Unr:1320055169

Bilaga 1
Fältprotokoll -

Provgropsgrävning

0 0,6 Ja Nej

0,6 1,2 Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Fältprotokoll - Provgropsgrävning

Provtagningspunkt Datum

R21PG04 2021-05-04

Områdesbeskrivning

Åkermark

Provtagare

Charlotte Ekborg

Lufttemp.

6,5

Provtagningsförhållanden

Väder Vind

Labb

Mull R21PG04 Saml Ja

Provtagning

Lagerföljd Prover

Djup

(m)
Jordart Prov ID

Djup

(m)

Typ av prov

(stick/sam.)
Lukt

PID

(ppm)

Sand

Analyser MS-1, OJ-1

mataller och PAH

Prov-ID Beskrivning, noteringar, analyspaket

Anledning till grävstopp

Även vid regn var marken ganska torr, förmodligen på grund av sanden som inte
håller vatten.

Sol Mulet Regn Snö

O:\Mma1\Geh\2021\1320055169\3_Proj\Fältprotokoll.xlsx:1 JO-Provgrop

2021-05-12 1 av 2
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N

SR, NO, SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2111304 Sida : 1 av 6

Ramboll Sweden AB 1320055169 GårdsstångaProjektKund : :

Charlotte Ekborg 13215377 BeställningsnummerKontaktperson 1320055169/13215377: :

Carlsgatan 7BAdress Ramboll Sverige ABProvtagare: :

211 20 Malmö Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, prover 2021-05-05  08:00:

E-post charlotte.ekborg@ramboll.se 2021-05-06Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2021-05-12  14:37: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 4: :

PR2020SE-RAM-SVE0001 (OF191162)Offertnummer 4Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

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

Sverige

Bilaga 3

1
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2 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

Analysresultat

R21PG01ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-001

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.36 LEMS-1± 0.236

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.4 LEMS-1± 3.64

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.112 LEMS-1± 0.0121

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.02 LEMS-1± 0.402

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.27 LEMS-1± 0.828

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.55 LEMS-1± 0.588

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.67 LEMS-1± 0.669

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.07 LEMS-1± 0.707

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.9 LEMS-1± 1.29

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0024.1 LEMS-1± 2.43

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----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.2 STMS-1± 5.29

Bilaga 3
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3 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG02ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-002

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.34 LEMS-1± 0.134

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.5 LEMS-1± 1.95

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.37 LEMS-1± 0.238

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.35 LEMS-1± 0.636

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3003.97 LEMS-1± 0.441

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.84 LEMS-1± 0.487

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005.82 LEMS-1± 0.582

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.18 LEMS-1± 0.918

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.3 LEMS-1± 1.96

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----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.7 STTS105± 5.50

Bilaga 3
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4 av 6:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG03ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-003

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.01 LEMS-1± 0.201

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.8 LEMS-1± 2.18

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.38 LEMS-1± 0.239

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.40 LEMS-1± 0.641

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3004.88 LEMS-1± 0.524

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.56 LEMS-1± 0.558

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.84 LEMS-1± 0.684

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.39 LEMS-1± 0.939

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.2 LEMS-1± 2.14

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----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.8 STTS105± 5.39
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Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

R21PG04ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2111304-004

2021-05-04Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analys paket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5005.46 LEMS-1± 0.546

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0031.6 LEMS-1± 3.16

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.77 LEMS-1± 0.277

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.85 LEMS-1± 0.786

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3005.81 LEMS-1± 0.612

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.26 LEMS-1± 0.529

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.61 LEMS-1± 0.761

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.3 LEMS-1± 1.23

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0029.9 LEMS-1± 3.00

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----

Fysikaliska parametrar
Torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.8 STTS105± 5.39
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Ordernummer :

:Kund

ST2111304

Ramboll Sweden AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

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)f luoranten, bens(k)f luoranten, 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 torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

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.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030

Bilaga 3

6
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Datum 

Kulturmiljöenheten 
skane@lansstyrelsen.se 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

205 15 Malmö  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 

Redovisning av utförd arkeologisk undersökning 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens dnr: Kommun: 

Fastighet: Fornlämning alt tillfällig arbetsidentitet: 

Uppgifter om undersökningen och undersökaren 
Typ av undersökning: Fältarbetstidens start och slut: 

Undersökare: Projektledare: 

431-48063-2020 Eslöv

Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27,
15:28 och 15:1

Del av L1988:2040
Gårdstånga 2104

Arkeologisk utredning 10–12 maj 2021

Picea kulturarv, www.kontakt.piceakulturarv.se
+4673 182 19 59

Mats Pettersson, Picea kulturarv

26-05-2021
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Sammanfattning av undersökningsresultatet 

Åtgärdsförslag 

Bilaga: 

Fullgott kartmaterial 

På uppdrag av GMR Fastigheter AB genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom
fastigheterna 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs kommun. Utredningen ska ta fram underlag
avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan. Utredningsområdet består av en
långsträckt åkermark, ca 3 ha, mellan en medeltida bytomt, Gårdstånga kyrkby, L1988:2040, och en
boplats i form av ”tydliga cropmarks”, L1988:2918 (Fornreg RAÄ), se figur 2.

Utredningsområdet ytinventerades vad gäller flintavslag. Den absoluta majoriteten av allt påträffat
stenmaterial var flinta. Av dessa kunde endast några enstaka avslag identifieras som avslag, den stora
majoriteten flinta bedömdes vara naturligt förekommande. Parallellt med ytinventeringen
genomsöktes ytan samt schakten med hjälp av metalldetektor. Mycket få metallföremål påträffades. Av
dessa var majoriteten moderna kapsyler och trådspik men ett bronsföremål påträffades i ytan vid
schakt 25. I utredningsområdet lades 39 schakt ut, ca 10 meter långa och 1,4 meter breda. Jorddjupet
var i snitt 0,8 meter varefter postglacial sand påträffades i bottnen. Och det var i denna tydliga
övergång sökning efter anläggningar gjordes. Mycket få anläggningar påträffades förutom sentida
täckdiken vilka delvis sammanföll med en äldre täckdikningskarta upprättad på 1870-talet. De föremål
som påträffades i matjorden var yngre rödgods med engobering och blyglasyr, traditionell
hushållskeramik, figur 3.

Det var först under de sista timmarna den tredje och sista dagen i fält vi stötte på tydliga lämningar i
utredningsområdets sydöstra del där det sammanföll med den registrerade medeltida bytomten,
L1988:2040, i schakt 33. Dessa lämningar bestod dels av en kulturlagerlins i vilken påträffades yngre
järnålderskeramik som var svartbränd ringlad och grovt magrad samt ett äggformat järnföremål och
dels två runda stenar, 0,3 m i diameter, vilka tolkades som eventuella rester efter en stensyll ca 3,5 m
sydost om kulturlagret, figur 4 a-c.

Åkerytan som undersöktes låg i den nedre delen av ett större sammanhängande åkergärde och
sluttade tydligt åt sydväst. Denna skarpa sluttning hade med tiden medfört en stor jordförflyttning från
de övre till de nedre delarna av åkerytan. Skillnaden i jorddjup i de övre till de nedre delarna kunde
uppgå till ca en meter, figur 5. Då en kontinuerlig jordförflyttning åt sydväst i utredningområdet har
pågått sedan jorden börjat brukas, har nivån för plogsulan förändrats. I de nordöstra högre delarna bör
den ha sjunkit medan i de sydvästra nedre delarna stigit. Detta kan vara orsaken till att så få
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet.

Enligt Storskifteskartan sträckte sig bytomten inte norr om vägen, figur 6. De lämningar som
påträffades, kulturlagret och syllstenarna, tolkades som rester efter en yngre järnåldersgård, en
eventuellt en föregångare till den medeltida bytomten, med tanke på svartgodset och att
anläggningarna påträffades utanför Gårdstånga by enligt den historiska kartan (akt L68-4:1,
Lantmäteriet).

Inom utredningsområdet har endast rester efter den medeltida by/gårdstomten
påträffats i den södra delen av utredningsområdet. Inga andra fynd eller
anläggningar som visar på en sedan tidigare okänd fornlämning har påträffats inom
utredningsområdet. By/gårdstomten bedöms efter avslutad utredning som väl
avgränsad inom utredningsområdet. Picea kulturarv anser att inga ytterligare
antikvariska åtgärder krävs så länge som ett skyddsavstånd på cirka 20 meter hålls
till lämningen L1988:2040, och att detaljplanen därmed inte bedöms påverka någon
fornlämning.
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Preliminär redovisning av utförd arkeologisk undersökning 

 
Administrativa uppgifter 

Undersökarens projekt: 2104 AU Gårdstånga 
Länsstyrelsens dnr:  431-48063-2020 
Uppdragsnr Fornreg: 202100457 
Fastighet: Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 
Socken: Gårdstånga 
Kommun: Eslöv 
Landskap: Skåne 
Län: Skåne län 
Fornlämningsnr: Del av L1988:2040 
 
Undersökningens art och omfattning 

Typ av undersökning: Arkeologisk utredning 
Fältarbetets utförande: 10–12 maj 2021 
 
Kontakt 
Projektansvarig: Mats Pettersson, 073 814 69 06, mats.pettersson@piceakulturarv.se 
Fältansvarig: Samma som projektansvarig 
Övrig personal: Daniel Gunnarsson 
Beställare: GMR Fastigheter AB 

 
Figur 1. Utredningsområdet. 

 
Sammanfattning av undersökningsresultatet 
På uppdrag av GMR Fastigheter AB genomförde Picea kulturarv en arkeologisk utredning inom 
fastigheterna 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, Eslövs kommun. Utredningen ska ta fram underlag 
avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan. Utredningsområdet består av en 
långsträckt åkermark, ca 3 ha, mellan en medeltida bytomt, Gårdstånga kyrkby, L1988:2040, och en 
boplats i form av ”tydliga cropmarks”, L1988:2918 (Fornreg RAÄ), se figur 2. 
 
Figur 2. Utredningsområdet med registrerade fornlämningar. 

 
Utredningsområdet ytinventerades vad gäller flintavslag. Den absoluta majoriteten av allt påträffat 

stenmaterial var flinta. Av dessa kunde endast några enstaka avslag identifieras som avslag, den stora 

majoriteten flinta bedömdes vara naturligt förekommande. Parallellt med ytinventeringen 
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genomsöktes ytan samt schakten med hjälp av metalldetektor. Mycket få metallföremål påträffades. Av 
dessa var majoriteten moderna kapsyler och trådspik men ett bronsföremål påträffades i ytan vid 
schakt 25. I utredningsområdet lades 39 schakt ut, ca 10 meter långa och 1,4 meter breda. Jorddjupet 
var i snitt 0,8 meter varefter postglacial sand påträffades i bottnen. Och det var i denna tydliga 
övergång sökning efter anläggningar gjordes. Mycket få anläggningar påträffades förutom sentida 
täckdiken vilka delvis sammanföll med en äldre täckdikningskarta upprättad på 1870-talet. De föremål 
som påträffades i matjorden var yngre rödgods med engobering och blyglasyr, traditionell 
hushållskeramik, figur 3. 
 
Figur 3. Foto på ett urval av fyndmaterialet. 

 
Det var först under de sista timmarna den tredje och sista dagen i fält vi stötte på tydliga lämningar i 
utredningsområdets sydöstra del där det sammanföll med den registrerade medeltida bytomten, 
L1988:2040, i schakt 33. Dessa lämningar bestod dels av en kulturlagerlins i vilken påträffades yngre 
järnålderskeramik som var svartbränd ringlad och grovt magrad samt ett äggformat järnföremål och 
dels två runda stenar, 0,3 m i diameter, vilka tolkades som eventuella rester efter en stensyll ca 3,5 m 
sydost om kulturlagret, figur 4. 
 
Figur 4a. I schakt 33 påträffades resterna efter en stensyll, 

Figur 4b. Och en kulturlagerlins med keramik från yngre järnålder. 

Figur 4c. Schakt 33 med kulturlagerlämning samt två ev. syllstenar. 

 
Åkerytan som undersöktes låg i den nedre delen av ett större sammanhängande åkergärde och 
sluttade tydligt åt sydväst. Denna skarpa sluttning hade med tiden medfört en stor jordförflyttning från 
de övre till de nedre delarna av åkerytan. Skillnaden i jorddjup i de övre till de nedre delarna kunde 
uppgå till ca en meter, figur 5. Då en kontinuerlig jordförflyttning åt sydväst i utredningområdet har 
pågått sedan jorden börjat brukas, har nivån för plogsulan förändrats. I de nordöstra högre delarna bör 
den ha sjunkit medan i de sydvästra nedre delarna stigit. Detta kan vara orsaken till att så få 
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet. 
 
Figur 5. Det tjocka matjordslagret. 

 
Enligt Storskifteskartan sträckte sig bytomten inte norr om vägen, figur 6. De lämningar som 
påträffades, kulturlagret och syllstenarna, tolkades som rester efter en yngre järnåldersgård, en 
eventuellt en föregångare till den medeltida bytomten, med tanke på svartgodset och att 
anläggningarna påträffades utanför Gårdstånga by enligt den historiska kartan (akt L68-4:1, 

Lantmäteriet). 
 
Figur 6. Storskifteskarta med lämning L1988:2040 samt utredningsområdet med schakt. 

 
Förslag till fortsatta åtgärder 
Inom utredningsområdet har endast rester efter den medeltida by/gårdstomten påträffats i den södra 
delen av utredningsområdet. Inga andra fynd eller anläggningar som visar på en sedan tidigare okänd 
fornlämning har påträffats inom utredningsområdet. By/gårdstomten bedöms efter avslutad utredning 
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som väl avgränsad inom utredningsområdet.   så länge som ett skyddsavstånd på cirka 20 meter hålls 
till lämningen L1988:2040, och att detaljplanen därmed inte bedöms påverka någon fornlämning. 
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Kontaktperson  

Kulturmiljöenheten
Martin Gollwitzer
010 2241 396 
martin.gollwitzer@lansstyrelsen.se 

GMR Fastigheter AB
c/o Gustaf Ramel
Gårdstånga Nygård
247 97 Flyinge
Gustaf.ramel@gardstanga.se
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

AEFC7AB655D249A59707C66B435EE4AC.docx

Angående resultatet av arkeologisk utredning i 
samband med detaljplanarbete inom fastigheten 
Gårdsstånga 15:25 m.fl., Eslövs kommun, Skåne 
län

Picea kulturarv har mellan 2021-05-10 och 2021-05-12 genomfört en arkeologisk 
utredning inom fastigheterna Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1. En 
slutredovisning av arbetena har inkommit till Länsstyrelsen. Denna slutredovisning 
bifogas.

Vid förundersökningen öppnades 39 sökschakt som var ca 10 meter långa och 1,4 
meter breda. I de flesta schakt påträffades enbart yngre täckdiken. Dessutom 
påträffades under utredningen sparsamt fynd av slagen flinta och framförallt yngre 
keramik.  
I sydvästra hörnet av undersökningsområdet påträffades under utredningen i schakt 
33 dock enstaka anläggningar, som två syllstenar och en kulturlagerlins som kunde 
sättas i samband med fornlämningen L1988:2040, Gårdsstångas gamla by. I 
kulturlagret i schakt 33 hittades det en bit yngre järnålders keramik som påvisar 
äldre aktiviteter i området. Dessutom kunde det konstateras att bytomten tidigare 
kan ha haft en annan utsträckning än angiven i kulturmiljöregistret. 

Picea kulturarv kunde dessutom konstatera att den topografiska situationen med en 
slutning mot sydost har medfört att jordmassor har förflyttats från nord mot sydost. 
Jordförflyttningen har resulterad i att matjordslagret i södra av delen av 
utredningsområdet var betydlig större än i nord. Detta kan vara orsaken till att så få 
anläggningar påträffats i de nordöstra högre belägna delarna av utredningsområdet. 
Långvarig plöjning på åkern tillsamman med kontinuerlig erosion har medfört 
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möjliga lämningar i övre delen av terrängen är försvunnet. Fynden av slagen flinta 
från matjorden visar att det har funnits aktiviteter i området under stenbrukande tid.
 
Länsstyrelsen bedömer att påträffande bevarade lämningarna har ett ringa 
vetenskapligt värde som är genom utredningen tillräckligt dokumenterade. Det 
finns därför inte längre några hinder ur arkeologisk synpunkt att fortsätta det 
planerade arbetet inom området för detaljplanen.

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. 

För info om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter följ länken: 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför underskrift.

Martin Gollwitzer (dr. phil.)

Bilaga

Slutredovisning

Kopia till

Picea kulturarav, mats.pettersson@piceakulturarv.se 
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2021-05-31 
Filip Preston Kommunstyrelsen arbetsutskott 
+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 riva byggnader på fastigheterna Fasanen 
10 och Eslöv 51:4 

Ärendebeskrivning 
Eslövs kommun äger två bostadshus på fastigheten Fasanen 10 respektive Eslöv 51:4 
som tidigare hyrts ut som tillfälliga boenden. Serviceförvaltningen har framfört att 
byggnaderna är nedgångna och inte längre rationella att renovera och fortsätta att 
förvalta. Byggnaderna bör därför rivas. 

Beslutsunderlag 
- Kart- och bildmaterial över byggnad på Fasanen 10, Ystadsvägen 6A. 
- Kart- och bildmaterial över byggnad på Eslöv 51:4, Dalagatan 6. 
- Lokalförsörjningsplan 2022-2026, förslag till budgetunderlag. 
- Byggnadsantikvarisk utredning och rådgivning – Kulturmiljörapport 2020. 

Beredning 
Eslövs kommun äger två enbostadshus som tidigare hyrts ut som boenden. 
Byggnaderna står nu utan användning och i arbetet med kommunens lokalförsörjning 
har Serviceförvaltningen framfört att byggnaderna har ett så omfattande 
renoveringsbehov att det inte är rationellt att byggnaderna renoveras. I Eslövs 
kommuns operativa lokalförsörjningsprogram för åren 2022 till 2026, förslag till 
budgetunderlag, har byggnaderna tagits upp med förslag att byggnaderna rivs. 
Serviceförvaltningen har nu aviserat att det vore önskvärt att redan i år genomföra 
rivningsarbetena.  
 
Fasanen 10, Ystadsvägen 6A. 
Bostadshus med tillhörande tomtmark köptes under 2012 in som en del av 
kommunens markreserv. Fram till sommaren 2018 användes bostadshuset som 
tillfälligt boende men har sedan dess stått tomt. Byggnaden är mycket nedgången och  
Serviceförvaltningen har bedömt att det inte är kostnadseffektivt att renovera 
byggnaden. Tomtens placering mitt emot Spritfabriken gör att marken i framtiden 
kan utvecklas i enlighet med kommunens mål för utvecklingen av östra Eslöv. Ur 
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exploateringssynpunkt är det en fördel att byggnaden rivs. En byggnadsantikvarisk 
utredning har gjorts av byggnaden där det framgår att byggnaden inte har några 
kulturhistoriska värden att ta hänsyn till eller bevara.  
 
Eslöv 51:4, Dalagatan 6 
Byggnaden på Dalagatan 6 är placerad på kommunens gatu- och parkfastighet Eslöv 
51:4. Byggnaden har fram till januari 2021 hyrts ut som boende. 
Serviceförvaltningen framför att även denna byggnad har så stora renoveringsbehov 
att det inte är försvarbart att renovera den. Då tomten är placerad på mark som i 
detaljplan angivits för allmänt ändamål är det inte lämpligt att ersätta befintlig 
byggnad med en ny. Utifrån gällande detaljplan är det heller inte möjligt att stycka av 
och sälja huset som renoveringsobjekt. Byggnaden bör därför rivas och marken 
ställas i ordning likt intilliggande parkmark, i enlighet med den detaljplan som gäller 
för området.  
 
Sammanfattning 
Byggnaderna är nedgångna och inte rationella att renoveras. Att byggnaderna rivs är 
i linje med gällande detaljplan samt kommande utveckling i östra Eslöv.  
 
Kostnaderna för rivningarna är medtagna i servicenämndens förslag till 
investeringsbudget för 2022 inom posten Totalt driftspåverkan inklusive 
tillkommande/avgående hyra, anpassningsåtgärder, rivningskostnader med mera. I 
samråd med ekonomiavdelningen föreslås att rivningarna istället finansieras genom 
kommunstyrelsens disponibla medel där kostnader för rivningsåtgärder finns 
upptaget för innevarande år. Kostnadsposten för driftpåverkan i servicenämndens 
förslag till investeringsbudget kan då justeras ned i motsvarande grad.  
 
Kommunledningskontoret delar Serviceförvaltningens bedömning att byggnaderna 
bör rivas.  

Förslag till beslut 
- Byggnaderna på Fasanen 10, Ystadsvägen 6, samt Eslöv 51:4, Dalagatan 6, rivs. 
- Beslutet skickas till servicenämnden för verkställighet av åtgärderna. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Serviceförvaltningen 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Kommundirektör Tf. chef tillväxtavdelningen 

325 ( 513 )



2021-06-02
Kart- och bildmaterial

 

1:3 000

±

0 50 100 150 200 250 300 (m)

© Lantmäteriet och Eslövs kommun

326 ( 513 )



2021-06-02
Kart- och bildmaterial

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 (m)

1:712

±

© Lantmäteriet och Eslövs kommun

327 ( 513 )



2021-06-02
Kart- och bildmaterial

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 (m)

1:712

±

© Lantmäteriet och Eslövs kommun

328 ( 513 )



 

 

 

  

Fasad mot öster, bild tagen från Ystadsvägen. 

Fasad mot söder. 
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Fasad mot väster. Dörr på baksida, mot väster. 
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Bild från nordost, med Ystadsvägen i förgrunden.  

Bild från sydost, med Ystadsvägen i förgrunden.  
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Bild tagen från norr. Ystadsvägen 6A är beläget bakom den vita byggnaden i 
förgrunden. 

Bild tagen från syd. Ystadsvägen 6A är beläget bakom den stora granen i 
förgrunden. 
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Utdrag ur gällande detaljplan: 
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Fasad åt söder. 

Fasad åt söder. 
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Fasad åt väster. Bild tagen från Smålandsvägens gc-väg. 

Bild tagen norrifrån. Smålandsvägen till i bild. 
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Fasad åt söde  samt anslutande bebyggelse i väster.  

Gavel åt öster samt norra fasaden. 
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Fasad åt söder. Bild tagen från parkyta söder om tomten. 

Bild tagen från Dalagatan. Byggnaden kan skymtas  bakom buskage. 
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Inledning 
Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla 

och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder 

med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God 

framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till 

invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt 

plats och till rätt kostnad. Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022–2026 

redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i 

verksamhetslokaler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda 

och kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga 

planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Eslövs kommun har ett stort eget fastighetsinnehav med byggnader med stor 

variation och ett stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl 

förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya verksamhetslokaler 

finns många frågor att beakta. I denna lokalförsörjningsplan ingår även inhyrda 

lokaler där frågorna utifrån verksamhetens behov är de samma, men där frågan om 

lokal hanteras via hyresavtal med externa fastighetsägare. Behovet av lokaler 

varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet 

av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för 

outnyttjade lokaler.  

 

Denna version av den operativa lokalförsörjningsplanen är ett förslag till 

budgetunderlag 2022 reviderad utifrån remissvar mm, upprättad i maj 2021.  

Införda revideringar är överstrukna med grått. 

Förutsättningar för projekt med mera kommer vid behov att revideras i höst 

innan planen går till beslut i kommunfullmäktige i december 2021. 

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan 
Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett 

kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är 

långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en 

gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder 

och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. 

Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga och/eller 

utveckla sina lokaler. Hur kommunen ska bygga beskrivs i kommunens 

styrdokument för lokalfrågor. 

 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov 

av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre 

kommer till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och 

tidplaner för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera 

kommunens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya 

lokaler. 

 

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga 

lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån 

befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är 

viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för 

att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid. 

 

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till 

alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tas förslag på 
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budgetunderlag fram utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget. 

 

 

 Lokalförsörjningsprocess 

 

Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. 

Kommunstyrelsen ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden 

och berörda förvaltningar fram tills budget för enskilda projekt beviljats. Därefter 

övergår ansvaret till servicenämnden i samverkan med berörd verksamhet och 

kommunstyrelsen. 

Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan 
September: 

- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden 

December: 

- Serviceförvaltningen/-nämnden tar fram underlag utifrån befintliga 

fastigheter och projekt 

- Förvaltningarna/nämnderna tar fram sina lokalbehov 

December–februari: 

- Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in 

förvaltningarnas underlag i lokalförsörjningsplanen 

- Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av 

verksamheterna och Kommunledningskontoret 

- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen 

- Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott under beredningen av ärendet 
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Mars: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till 

lokalförsörjningsplan på remiss till nämnderna 

April/maj: 

- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss 

Maj 

- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen 

Juni 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad 

lokalförsörjningsplan ska ligga som underlag för budgetarbetet  

- Budgetramar ges 

November 

- Budget beslutas 

December 

- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas 

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 
- Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur 

väl byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 

Lokalbehoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument 

som befolkningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med 

mera 

- Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler 

som de förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida 

planeringen. 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med 

uppgift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående 

investeringsprojekt med tidplan och uppföljning av ekonomi 

- Serviceförvaltningen svarar för att ta fram kostnader för inhyrningar, 

investeringar samt driftspåverkan 

Sammanställning av underlag till den operativa 

lokalförsörjningsplanen 
Denna lokalförsörjningsplan bygger på underlag enligt ovan. Utifrån dessa 

underlag har verksamheterna tillsammans med Serviceförvaltningen samordnat 

byggnadernas behov av åtgärder med verksamhetsanpassningar. I de fall åtgärderna 

ryms inom Serviceförvaltningens drift och underhåll tas projekten inte med i denna 

lokalförsörjningsplan. De åtgärder som behöver utredas vidare eller har gett 

anledning till ändrad budget har tagits med till denna lokalförsörjningsplan. För 

nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån kostnad, 

omfattning och tid. Även för vissa pågående projekt har en basutredning gjorts för 

att samla tagna beslut. 

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen 

Lokalförsörjningsplanen innehåller: 

- Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern 

uthyrning 

- Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens 

verksamhet 

- Framtida behov av mark och lokaler 
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Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan: 

- Bostäder med tre månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras 

av Vård och Omsorg 

- Byggnader på Eslövs flygplats  

- Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är 

rationella att använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras 

av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret 

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen 
I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar servicenämnden 

till kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns 

avsteg från lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas. 

Förändrat lokalbehov under året 
Skulle behov av lokalförändring som inte finns med i lokalförsörjningsplanen 

uppstå under året ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som 

bereder frågan till styrgruppen för lokalfrågor. Processerna för inhyrning och 

investering ska följas så långt det är möjligt. I princip ska förankring och beslut 

göras enligt den övergripande lokalanskaffningsprocessen. 

Styrdokument 
I tidigare lokalförsörjningsplan fanns samlat kommunens organisation, strategier 

och aspekter för kommunens lokalfrågor. Detta finns inte med i denna operativa 

lokalförsörjningsplan utan kommer under 2021 att föras in i olika styrdokument 

som kommer upprättas av Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen med 

stöd av de verksamheter som är beroende av styrdokumentet.  
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Befolkningsprognos  
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för 

framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför 

uppdraget.  

Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt 

prognosen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 15 åren. Under prognosperioden 

förväntas Eslövs befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036. Detta 

är en ökning på 5 760 personer eller 17 procent.  

 

Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. 

Från 2019 till 2036 prognostiseras en ökning med 886 personer, vilket motsvarar 

en ökning på 53 procent. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för 

åldersgrupperna 16–18 år och 19–24 år som förväntas öka med cirka 25 procent 

mellan 2019 och 2036. 

Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen ser ut idag och hur den 

kommer att se ut i Eslövs kommun år 2036 om befolkningsprognosen realiseras. 

Den största förändringen är andel invånare över 80 år som kommer att öka med 1,5 

procentenheter samt andel invånare 40–64 år som kommer att minska med 1,1 

procentenheter.  
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Skulle prognosen visa sig stämma, kommer framförallt det ökade antalet och den 

ökande andelen äldre att ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med 

en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs 

kommun har relativt goda förutsättningar då kommunen har en yngre befolkning i 

dagsläget än många andra kommuner. 

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2020. Prognosen för 

2021 levereras inte förrän efter det att lokalförsörjningsplanen för 2022 är 

färdigställd. Det kan dock redan nu konstateras att bostadsbyggnationstakten i 

kommunen kommer att öka från och med 2023, vilket kommer att ha påverkan 

framförallt på inflyttningen till kommunen. Det är därför viktigt att kontinuerligt 

följa upp befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med 

lokalförsörjning.   

0-5 år 7,5%

6-15 år 13,1%

16-18 år 3,7%

19-24 år 6,5%

25-39 år 18,7%

40-64 år 31,8%
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Kommunens fastighetsbestånd 
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler 

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in 

lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2021 uppgick kommunens 

totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var 

kommunägda lokaler. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren 

och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer vård- och 

omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala lokalbeståndet. 

 

Fastighetskategorier 

Nedan redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i 

kommunen. 

 

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens 

ägda lokaler. 

 

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens 

inhyrda lokaler.

 

Ägda lokaler

Skolor Förskolor Administrationslokal Fritids Övrig lokalyta

Inhyrda lokaler

Skolor Förskolor Administrationslokal

Fritids Inhyrda moduler, BoU Inhyrd VoO
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Vård och Omsorg 
Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala 

bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa 

fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. 

Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av Serviceförvaltningen, 

vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna 

hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns i ”Plan för 

lokalförsörjning 2022–2026 för Vård och Omsorg, VoO.2020.0570”. 

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, 

korttidsboenden, biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. 

I förvaltningens prognos finns ett stort behov av kapacitetsökning för boende men 

även för lokaler för dagverksamhet. För att möta detta behov har arbetet med ett 

nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens startat. Hemvårdens 

personal finns i lokaler på flera platser i kommunen. 

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig 

verksamhet och socialpsykiatri.  

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning av 

bostäder. 

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration och mötesplats på 

Karidal. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Följande projekt kommer att slutföras senast 2021 och tas inte med till budget 

2022: 

Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende 

Luggudde Renoveringsbehov 

Albovägen Renoveringsbehov 

Tegelbruksvägen Renoveringsbehov 

Lokalförändringar till budget 2022  
Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i LFP 2021–2025 då 

nya rutiner för budgetering av inhyrningar gäller för budget 2022. 

Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende 

En inledande basutredning är gjord och följande har sammanfattning har tagits 

fram: 

- Eslövs kommun har ett behov av 70–90 nya platser på särskilt 

boendeplatser 2035 

- 2025 uppgår det beräknade underskottet till ca 30 platser på särskilda 

boenden om prognosen görs utifrån Sverigesnittet, Skånesnittet ger en lite 

lägre prognos.  

- Ett nytt boende behövs 2027 utifrån ovan.  

- Om ett nytt boende med 70–90 platser färdigställs 2027 kommer flera 

boenden att stå tomma, enligt dagens prognos fram till 2035. Därför 

föreslås att det i det fortsatta arbetet ska beaktas om man bör etappindela 
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projektet eller senarelägga byggstart och ha tillfälliga paviljonger under en 

övergångstid. 

- Inga befintliga lokaler behöver ersättas 

- Verksamheten ska bedrivas av Eslövs kommun 

- Byggnaden ska ägas av Eslövs kommun eller dess bolag  

- Arbetet med att finna lämplig plats för ett nytt särskilt boende har påbörjats 

 

I det fortsatta arbetet avsätts medel för projektledning både på Vård och Omsorg, 

där projektledaren ska följa projektet hela vägen från nu till inflyttning av 

verksamheten, och på Serviceförvaltningen för att driva byggprojektprocessen.  

I projektet finns fortfarande många öppna frågor, dessa kommer att tas med i det 

fortsatta arbetet. 

 

Dagverksamhet  

Behovet av nya lokaler är akut och tillfälliga lokaler behövs kortsiktigt. Långsiktigt 

kan dessa lokaler komma att ingå i det nya vård- och omsorgsboendet inriktat på 

demensboende. 

Vård- och omsorgsboende 

Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för 

demensboendet. Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid 

omförhandling av hyresavtal: 

- Trollsjögården 

- Ölycke 

- Kärråkra 

- Solhällan 

- Gjutaregården 

- Bergagården 

 

LSS-boende 2 

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av 

befintliga boenden, basutredning påbörjad. Denna inhyrning kommer även vara 

underlag för kommande LSS-boende. 

Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A 

Tidigare har man tittat på en flytt av barnboendet till Göingevägen men idag är 

förslaget att bygga om befintliga lokaler på Lapplandsvägen 11A, för att uppnå 

dagens krav. Basutredning är påbörjad. 

Göingevägen 

Verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal.  

 

Ny lokal daglig verksamhet 

Lokalen som används idag på Trollsjögården behöver gå åter till boende och därför 

behövs en ny lokal. 
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Daglig verksamhet vid ridhuset 

Verksamheten har framfört behov av en ny paviljong som ersätter befintlig 

paviljong med stort underhållsbehov. Utredning ska ske för att klargöra om det är 

möjligt att använda de förskolepaviljonger med tillfälligt bygglov som ska rivas. 

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen 

Verksamheten har framfört behov av ny vinterverkstad, utredning kommer ske 

under 2021. 

Vasslegatan 

Se övriga lokalförändringar. 

Nya utredningsprojekt 

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd 

Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på 

Kvarngatan 7. 

Nytt psykiatriboende 

En behovsanalys av ett särskilt boende med psykiatrisk inriktning har gjorts 2016. 

Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning göras. 

LSS-bostäder 

Behov av verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal 

utreds för följande bostäder: 

- Bjärevägen 

- Järnvägsgatan 

- Hasslebrovägen 

- Kvarngatan 10 C 

- Kvarngatan 11G 

- Kvarngatan 14 

- Kvarngatan 10 B 
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Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7 

 

Både hemvården och en hälso- och sjukvårdsorganisation växer och lokalerna är 

redan underdimensionerade. En basutredning gällande lokalerna på Kvarngatan 7 

kommer att genomföras. 

Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen  

Behov av utökad yta, detta ska beaktas vid hyresavtalets utgång. 

Mötesplats Karidal  

Ersättningslokaler för verksamhet som tillfälligt flyttat in i lokalerna under 

pandemin. 
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Barn och Utbildning 
Barn och Utbildning bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna 

lokaler. Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa 

lokaler. Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av 

lokalförändringar och planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av 

förvaltningen, se ärende BoF.2020.3072.  

 

Befolkningsprognosen har en större ökning av antalet barn än den tidigare 

prognosen, särskilt i slutet av prognosperioden som sträcker sig till år 2036. Under 

år 2020 har antalet förskolebarn ökat mer än prognosticerat, vilket orsakat viss 

trängsel i förskolorna i Eslövs tätort. Utbyggnaden av förskoleplatser kommer att 

behöva justeras utifrån detta. 

Det behövs mark- och planberedskap för förskola, eftersom behov av platser kan 

uppstå mycket snabbt, och för grundskola, eftersom en ny skola kräver stora 

sammanhängande ytor som är svårt att åstadkomma sent i planeringsprocesserna. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.  

Fridebo förskola 

 

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 

projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska pedagogisk 

anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att 

tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av 

Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. 

  

Förskola Väster 

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301.  

Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som 

var känt då. Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt 

större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka mark 

bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer att kunna 

tecknas. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den 

totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i 

två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån 

konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är 
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stort i Eslövs stad måste detta projekt prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum 

nedan. Budget för projektet har ännu inte tagits fram.  

 

Förskola Marieholm 

Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. I 

samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför 

planperioden. Detaljplanen är antagen. Projektet avvaktar kommande 

lokalförsörjningsplan. 
 

Nya Skogsgläntan 

Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. 

Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans 

förskola som har tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är tänkt att avropas 

från SKR:s ramavtal för förskolelokaler, förhandlingar är inledda. 

Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 1850 kvm. 

Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” 

nedan.  

Stehag Söder 

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex 

avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan 

kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler 

förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 

Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” 

nedan.  

Häggebo förskola Flyinge 

 

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 

Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 

Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 

Örtofta/Väggarp 

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser.  

Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler.  

Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta 

som har tidsbegränsat bygglov vilket går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning.  

Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete 

ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för 
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projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Ny 

avstämning görs vid LFP 2023–2027. Avvecklingskostnader för Sockertoppens 

förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola.  

 

Nya Norrebo 

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan är 

upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola 

planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som 

tillfällig lokal. En del av gamla Norrebo förskola revs 2020 för att ge plats åt den 

nya förskolan. Kostnad för rivning av resterande gamla Norrebo förskola finns 

upptagen i driftsbudget för 2022. Innan gamla Norrebo förskola rivs ska 

avstämning ske mot det aktuella behovet av förskoleplatser. Den totala ytan 

beräknas till 1250 kvm. 

Budgetjustering är aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för 

kostnader som inte ingår i konceptförskolan. 

Ängabo förskola 

 

Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I 

samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför 

planperioden. Utredning utifrån detaljplan bör göras. 
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Källebergskolan 

 

Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på 

Sallerupskolan. För att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver 

anpassning göras av utemiljön samt kök 

Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva 

ersättningslokaler i samband med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler 

fungera som tillfälliga lokaler även för dessa skolor. I ett ännu längre perspektiv 

bör både mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade 

översiktsplanen för Östra Eslöv. Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 

Teknikcentrum 

 

I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var 

tänkt att användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av 

Sallerupskolan. Några anpassningar av lokalerna behöver inte göras för att fungera 

som ersättningslokaler för Sallerupskolan som kommer använda ca 2/3 av 

byggnaden till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör både mark 

och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade översiktsplanen 

för Östra Eslöv. Projektet tas bort från budgetunderlag 2022. 
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Västra skolan 

 

Utredningsmedel finns avsatta i budget 2021. En basutredning kommer att tas fram 

under 2021 för att klargöra behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. 

Ombyggnadsarbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer 

finnas på Källebergsskolan då Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya 

lokaler. 

 

Fridasroskolan 

 

Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.  

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 

projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska modernisering och 

verksamhetsanpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridebo 

förskola. Beslutade investeringsmedel avser utredningar. En basutredning är 

påbörjad. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då 

ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. 
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Norrevångskolan 

 

Avser utbyggnad av befintlig grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser per 

årskurs. I projektet ingår, förutom undervisningslokaler, utökning av kök och 

matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm. 

 

Marieskolan 

             

Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering 

av befintliga lokaler. Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm. 

 

Sallerupskolan 
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Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm 

och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. 

Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en 

basutredning gjord. 

Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både 

på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till 

Källebergskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på 

delar av fotbollsplanen. Utförligt underlag gällande ersättningslokaler är översänt 

till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021. 

 

Nya Östra skolan, etapp 2b 

    

Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom 

byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. 

Basutredning är gjord för att samla tagna beslut. 

Ekenässkolan 

 

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan, arbetet beräknas färdigställt 

sommaren 2021. 
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Stehagskolan 

 

Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i 

skolan. I samband med prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande 

prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att minska projektet. Uppskattad 

kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer lämpliga utifrån 

verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder 

färdigställs.” Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag 

Söder. 

 

Flyingeskolan 

 

Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett. 

Etapp 1 

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen tillskapas. 

Detta sker genom att hemkunskapsundervisningen flyttas till Ölyckeskolan och ett 

vilande utrymme tas i bruk. 

För att få bättre förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en bra och 

sammanhållen verksamhet, byter fritidshemslokalen vid idrottshallen plats med 

biblioteket vid matsalen. Det ger också förutsättningar att bygga ut 

diskinlämningen på en del av den nuvarande biblioteksytan. Diskinlämningen är 

idag underdimensionerad och fungerar mindre bra. I samband med detta behöver 

anpassningsåtgärder göras. Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än vad 

som är fördelat i budget. Den förändrade fördelningen av budget mellan åren 
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kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras 

inte i samband med etapp 1.  

Etapp 2 

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. 

Befintligt lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. 

Denna förändring behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot 

pågående detaljplanearbete. Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna 

etapp är gjord. 

Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning för etapp 

två. 

Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut under 2022.  

 

Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasslen, 

Trollet, Pegasus och Skogsgläntan finns upptagna i driftsbudget för 2022. 

Lokalförändringar till budget 2022 

Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan 

För att tillgodose behovet av förskoleplatser då Skogsgläntan rivs kommer 

inhyrning av förskolelokaler på väster i Eslövs tätort göras. 

Ersättningslokaler gamla Trollhasseln 

Idag finns en osäkerhet kring om förskolan Trollhassel i Stehag kan flytta till 

förskola Stehag söder innan bygglovet går ut 2022-06-13.  Eventuellt kan behov av 

esättningslokaler uppstå.  
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Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken” 

  

Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer 

förlora ytan i öster, markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet 

kommer innehålla upprustning av friidrottsytan och ge ytan väster därom, 

markerad med rött, en skogskaraktär. Dessa ytor ligger inom det område som kallas 

Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den fördjupade 

översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram tillsammans 

med föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag på budget 

fram  både utifrån direkta önskemål från Barn och Utbildning och åtgärder som ska 

tas fram tillsammans med föreningar med verksamhet inom området. 

Budgetunderlag finns ännu inte framme för dessa åtgärder. Kalkyl för projektet 

kommer att tas fram under remisstiden av denna plan.  

Nya utredningsprojekt  

Förskola Väster/Centrum 

Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal platser 

som finns i mindre lämpliga lokaler. Projektet bör starta så snart som möjligt då 

denna förskola kan komma att behövas innan förskola Väster är klar. 

Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan beräknas till ca 

1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för en 

åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit 

fram. Arbetet med att finna lämplig mark och att ta fram en basutredning till denna 

förskola måste prioriteras. Utredningsmedel avsatt i budget. 
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Östra Strö skola 

 

Barn och Utbildning har påtalat att byggnaden har dålig tillgänglighet och brist på 

komplementlokaler. Serviceförvaltningen framfört behov av invsteringar i all 

teknik. 

Marieskolan 

 

Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör 

göras utifrån både Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men 

även utifrån Kultur och Fritids möjlighet att samutnyttja lokalerna. 
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Gymnasie- och vuxenutbildning 
Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att deras lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte 

minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som 

ska göras. 

För framtiden är det önskvärt att möjligheter till en expansion av verksamheten i närheten av 

Carl Enström-skolan på lång sikt möjliggörs. Det är också önskvärt att de delar av 

gymnasieundervisningen som finns på Bergaområdet och i kvarteret Hyveln på sikt flyttar till 

lokaler närmare huvudbyggnaderna. Mest angeläget är fordons- och elprogrammen som i 

dag finns på Hyveln, men det vore en stor fördel om även idrottsundervisningen kunde ske i 

direkt anslutning till Carl Engström-skolan. Önskemål att flytta även byggprogrammet och 

gymnasiesärskolan finns, men bedöms som mindre angeläget. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 

Carl Engström-skolan 

  

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. 

Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan. 

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan 

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och 

skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, 

ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid 

Carl Engström-skolan. 
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Våfflan 

 

Barn och Utbildning har framfört behov av att åtgärda arbetsmiljön. Innan några 

permanenta lösningar görs i byggnaden kommer kommunledningskontoret begära 

ett utredningsuppdrag av hela Trollsjöområdet utifrån ett bredare perspektiv. 
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Kultur och Fritid 
Kultur och Fritid är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lokaler 

av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för Kultur och Fritids egen 

verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverksamheten i 

kommunen. När det gäller lokaler till föreningsverksamheter har det identifierats 

ett behov av att ta fram bedömningsgrunder för att klargöra till vilka verksamheter 

och på vilket sätt kommunen ska bistå med lokaler. På förvaltningen pågår ett 

arbete med att ta fram ett fritidspolitiskt program och i samband med detta kommer 

även frågorna ovan belysas. 

Kultur och Fritid ansvarar för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens 

lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.  

Bian 

 
I lokalförsörjningsplan 2021–2025 fanns upptaget anpassning av lokalen i samband 

med omförhandling av hyresavtal. Vid framtagning av basutredning har det 

framkommit att de åtgärder som idag behöver göras är underhållsåtgärder. 

Inom en 10- till 15-årsperiod kommer det troligen bli aktuellt att byta ut 

biografstolar, ridå och heltäckningsmattor. Detta innebär en större investering och 

bör finnas med i kommande lokalförsörjningsplanering. 
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Kulturskolan 

 

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga 

till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har 

startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. 

Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 2024. 

Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande av 

tillbyggnaden på Lilla Teatern. 

Översyn av idrottsplatser 

Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatserna i 

Hurva, Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning göras för 

att klargöra möjlig samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av åtgärder. 

Övriga tidigare redovisade arbeten kommer göras under 2021. 

Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler 

I detta arbete kommer först en genomlysning göras av vilka lokaler kommunen hyr 

ut och därefter klargöras vem som bäst sköter korttidsuthyrningen av de olika 

lokalerna. Översynen kommer ske kring organisationen i dessa frågor i syfte att få 

en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor. 

 

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler 

När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som 

fastighetsägare och som ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom 

bland annat bidrag till föreningarna. Denna fråga kommer att utredas, i första hand 

utifrån organisation och ansvarsfördelning. Syftet är att få en transparens och 

tydlighet i dessa lokalfrågor. 

 

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Se övriga lokalförändringar 
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Ekenäsgården 

 

Utredning av fastigheten är gjord och Serviceförvaltningen har konstaterat att 

Ekenäsgården har stora tekniska brister. En basutredning kommer att göras utifrån 

ett fastighetsägarperspektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv för att klargöra 

eventuella behov av åtgärder. Hyresgäster i byggnaden är idag Eslövs 

musiksällskap och Eslövs Cykelklubb. 

 

 

Nya utredningsprojekt 

Idrottslokaler Löberöd 

 

Önskemål har framförts om fler omklädningsrum vid idrottsplatsen i Löberöd och 

gräs på befintlig grusplan. Vidare har föreningslokalen för luftgevärsskytte i 

Skyttegaraget stora brister. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att 

klargöra eventuella behov av åtgärder och möjligheten att samutnyttja lokaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 ( 513 )



Eslövs kommuns operativa lokalförsörjningsplan för åren 2022-2026 
Förslag till budgetunderlag, maj 2022 

 

  33(40) 

   

 

 

Gasverket 

 

Idag bedrivs ungdomsverksamhet i byggnaden. Verksamheten upplever det 

geografiska läget och utomhusmiljön som bra, samtidigt som man framfört 

önskemål om att tillgänglighetsanpassa byggnaden så att de kan få tillgång till de 

outhyrda lokalerna på andra våningen. Verksamheten är i behov av utökade lokaler 

redan nu, och då befolkningsprognosen för målgruppen ökar för varje år är detta en 

angelägen fråga för att kunna bedriva en trygg och ändamålsenlig 

ungdomsverksamhet.  

Serviceförvaltningen har aviserat att de ser behov av att byta tak och ventilation i 

byggnaden. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella 

behov av utökade verksamhetsytor, samutnyttjande och åtgärder i byggnad. 

Eventuella verksamhetsanpassningar bör samordnas med byggnadens 

fastighetsunderhåll. 

Karlsrobadet  

 

Badet ägs idag av ett kommunalt bolag med egen lokalförsörjningsplanering och 

egen budget. Kommunen har för avsikt att låta badet övergå i kommunal ägo. 

Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov till 

lokalförsörjningsplan 2023. Eventuella behov av åtgärder under 2022 hanteras i 

egen ordning. 
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Konstgräsplan 

Kultur och Fritid ser ett stort behov av en ny konstgräsplan både utifrån hur 

befintliga konstgräsplaner används idag och att antalet konstgräsplaner i 

kommunen är lågt i jämförelse med övriga kommuner i landet. En basutredning 

kommer att göras för att klargöra eventuella behov av ytterligare en konstgräsplan.  

 

Husarängen 

Arbetet med att uppföra en ny byggnad efter branden 2021-02-14 pågår på 

Serviceförvaltningen i samråd med Kultur och Fritid samt representanter från 

kommunens övergripande lokalgrupp. Eventuella behov av åtgärder under 2022 

hanteras i egen ordning. 
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Övriga lokalförändringar 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till fyra år 

(2024-12-31) utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett 

exploateringsprojekt behöver utredning starta under 2021 för att klara ut effekterna 

av projektet för föreningar som hyr lokal i byggnaden, boule, taekwondo. 

 

Rådhuset 

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens 

verksamheter utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Basutredning 

pågår. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som 

avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera. 

Åkermans väg 

Lokalen är uppsagd 2021. 

Vasslegatan 

Projektet innefattar renovering till bostad. Utredning pågår för att klargöra om det 

är möjligt, att innan byggnaden hyrs ut som bostad, utreda om den kan användas 

som projektkontor för genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra 

Eslöv. 

Backåkra 

Byggnaden står tom och Serviceförvaltningen arbetar med att hyra ut den för att 

täcka kommunens kostnader. 

Johnssons minne 

Byggnaden kommer att säljas under 2021. 

Föreningstorget 6 (Polishuset) 

Lokalerna kommer att ersätta inhyrda lokaler på Åkermansväg efter omflyttning av 

administrativ personal, fram tills ombyggnaden av Rådhuset är klar.  

 

Stadshuset 

Utredning av framtida arbetssätt pågår. Inledande basutredning kommer att tas 

fram under 2021. 

Örtofta Folkets Hus 

Enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och 

idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera, 

kommer försäljning avvaktas tills vidare. 
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Lokalförändringar till budget 2022 

Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6 

  

Rivning föreslås av dessa byggnader, då inget användningsområde finns och då de 

är i mycket dåligt skick. Projekten är upptagna i budgetunderlag 2022. 
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Mark för kommunens verksamhetslokaler 

Markreserv på befintliga förskolor: 
Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas   

Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas  

Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterliggare utbyggnad 

efter rivning kan utredas. 

I lokalförsörjningsplan 2021-2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga 

skolor och förskolor för hela kommunen. 

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark 
Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet i 

tätorten Eslöv. I sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens 

detaljplaner inte är digitaliserade. Detta gör att det är mycket tidskrävande att ta 

fram en total sammanställning av fastigheter som är möjliga att bebygga för 

kommunens verksamheter. 
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Ny mark till kommunala verksamhetslokaler 
I samband med att kommunen växer är det av största vikt att behovet av mark för 

kommunens verksamheter beaktas. Detta arbete behöver intensifieras för de 

konkreta behov som tagits upp under respektive verksamhet ovan, men även för att 

tillgodose att kommunen i framtiden har avsatt mark för kommunens verksamhet. 

Processen från att behov av nya lokaler är identifierat tills inflyttning är en lång 

process som kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt.  
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Tidplan investeringar 
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Tidplan inhyrningar 
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Byggnadsantikvarisk 

utredning och rådgivning
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Innehållsförteckning 
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Inledning 
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Ekenäsgården, Skogsvägen 20, Eslöv 

Bedömning  
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Nuvarande skydd 
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Fotografier 2020 

Ekenäsgården sett från Skogsvägen, den västra delen nedbrunnen.

Ekenäsgården östra gaveln och utbyggt skärmtak i norra fasaden.
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Ekenäsgården, interiör med förnyade ytskikt och ändrad planlösning.

Ekenäsgården, ritning, fasader, Bror Thornberg arkitektkontor AB 1967 
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Fasanen 10, Ystadvägen 6A, Eslöv 

Bedömning  
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Nuvarande skydd 
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Fotografier 2020 

Fasanen 10 från Ystadsvägen, äldre byggnadsdel t. h. tilläggsisolerat, tillbyggd del t. v.  

Fasanen 10 från trädgården i väster, huset uppfört i tomtgräns med pulpettak, senare tilläggsisolerat. 
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Fasanen 10, kattvind en trapp upp, med äldre tapet och knoppbräda med täljda knoppar. 
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2.1 Sallerup 50:20 

Bedömning  
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Gods och Gårdar 1940-talet, sannolikt aktuell fastighet. 

Nuvarande skydd 

Utvecklingsstrategier
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Historiska kartor 

Generalstabskartan 1865. 

Häradsekonomiska kartan 1910-15. Gården är inringad. 
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Fotografier 2020 

Bostadslängan, fasaden mot trädgården.  

Östra längan, ladugård. 
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Gårdsplan med västra längan, loge, till vänster i bild. 

Interiör ladugården, östra längan.  
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Vinkellängan, östra längan skymtas till höger i bild.  

Maskineri vid ladugården.  
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2.2 Norregård, Gryby 10:2  

Bedömning 
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Källa: Svenska Gods och gårdar, Skåne mellersta delen 1944. 

Nuvarande skydd  

Utvecklingsstrategier
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Historiska kartor 

Laga skifteskarta 1853. © Lantmäteriet. 

1913-1914. © Lantmäteriet. 
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Häradsekonomiska kartan 1910-15. © Lantmäteriet. 

Ekonomiska kartan 1970. © Lantmäteriet. 

Flygfoto nuläget. © Lantmäteriet 

405 ( 513 )



Fotografier 2020 

Välbevarade gråstenslängor. 

Bevarad utrustning i ladugården. 
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Välbevarad gårdsanläggning. 

Gråstensbyggnad och småhus. 

407 ( 513 )



1800-talsdörr och fönster i bostadslängan.  

Bostadshusets tegelfasad mot trädgården, ritsad fog. Loge med silor. 
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Trädkantad väg genom gården. 

409 ( 513 )



 2.3 Annexet Norregård, Gryby 10:2 

Bedömning  
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Nuvarande skydd  

Utvecklingsstrategier

Historiska kartor 

Häradsekonomiska kartan 1910-15. Byggnaden finns inte utritad på kartan. © Lantmäteriet. 

 

Ekonomiska kartan 1970. Annexet markerat på kartan. © Lantmäteriet. 
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Fotografier 2020 

Annexet sett från Norregård.  

Annexet med trädgård. 
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Interiör, vissa lister och el-dosor finns bevarade.  
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2.4 Gryby 17:2, ”Motorklubben”  

Bedömning 
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Källa: Svenska Gods och gårdar, Skåne mellersta delen 1944. 

Nuvarande skydd  

Utvecklingsstrategier
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Historiska kartor 

Storskifte 1800. Det är i nuläget oklart om gården är flyttad eller ligger kvar på ursprunglig plats. © 

Lantmäteriet. 

Laga skifte 1853. © Lantmäteriet. Häradsekonomiska kartan 1910-15, gården markerad. © 

Lantmäteriet. 
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Fotografier 2020 

I boningshuset finns många tapetlager.  
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Brunn och stenar med inskription. Trädgård med bland annat fruktträd och buxbom. 

Korsvirke i västra längan. Den mindre ekonomibyggnaden.  

Den västra ekonomibyggnaden, korsvirkesbyggnaden. Gårdsplan är kullerstensbelagd. 
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Östra ekonomibyggnaden, ladugård. 
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2.5 Hassleröd 2:75  
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Nuvarande skydd  

Landsbygd

Historiska kartor 

Häradsekonomiska kartan 1910-15 visar en fyrlängad gård med mangård i nuvarande läge. 

© Lantmäteriet. 

 

Ekonomiska kartan 1970. Gården inringad, formen på 

byggnaderna är samma som i dag. © Lantmäteriet. 
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Fotografier 2020 

Ladugård.  

Fasad mot sydost.  
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Gårdsfasaderna. (bostadshuset ligger till höger). 
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Flyttstudie 2020 

Ärendebeskrivning 
För att arbeta mot effektmålet ”Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara 
större än utflyttningen” beslutade tillväxtavdelningen i sin verksamhetsplan 2020-
2021 att genomföra en in- och utflyttningsstudie samt analysera resultaten och 
utarbeta en efterföljande plan.  
 
Statistikkonsulterna har under 2020 utfört en enkätstudie med de som flyttade in och 
ut från Eslövs kommun under 2019.  Resultaten av studien har analyserats av 
tillväxtavdelningen och nästa steg är att sammanställa, sprida och implementera de 
resultat som framkommit.  

Beslutsunderlag 
Presentation av flyttstudie 

Beredning 
Under 2020 utförde Statistikkonsulterna en flyttstudie med 280 inflyttare och 221 
utflyttare. Studien undersökte bland annat anledningar till att man flyttat till eller från 
Eslövs kommun, varifrån man flyttar till och från samt vad man tycker om Eslövs 
kommun med avseende på service, utbud, rekreation med mera.  
 
Resultaten visar bland annat att både in- och utflyttare anger Flytta ihop med partner 
och Bättre boende som det viktigaste flyttskälet. Inflyttare hade dessutom mer 
positiva attityder gentemot Eslövs kommun i alla frågor, med särskilt stora skillnader 
för Bra framtidsutsikter och Bra utbud av affärer och service. Vidare kunde det 
konstateras att flyttarna framförallt går till och från Lund och Malmö, men även 
andra skånska kommuner. Inflyttare var dessutom i större utsträckning nöjda med 
Eslöv som en plats att leva och bo på. Därtill hade 22% av inflyttarna tidigare bott i 
kommunen.  
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Genom att analysera framförallt vilka flyttskäl som var viktigast i kombination med 
positiva attityder från inflyttare och negativa attityder från utflyttare, visar resultaten 
vilka aspekter är särskilt viktiga för in- och utflyttning. Resultaten är i linje med 
inriktningarna i det politiska handlingsprogrammet och mycket av det arbetet som 
pågår i Eslövs kommun. Resultaten från flyttstudien bör därmed förmedlas inom 
organisationen för att ytterligare ge fokus och incitament för fortsatt arbete.  
 
För att sprida resultaten föreslås att en rapport med fokus på Analys, spridning och 
implementering av resultaten från flyttstudien utarbetas och förmedlas inom den 
kommunala organisationen. Vidare föreslås att en årlig uppföljning genomförs 
utifrån existerande relevanta indikatorer samt att en ny flyttstudie genomförs om fem 
år.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdraget att 

under 2021 ta fram en rapport med fokus på Analys, spridning och 
implementering av resultaten från flyttstudien och förmedla den inom den 
kommunala organisationen. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Kommunledningskontoret i uppdraget att  
genomföra en årlig uppföljning samt genomföra en ny flyttstudie om fem år. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Förvaltningschef T.f. chef tillväxtavdelningen 
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Presentation av flyttstudie och 
vidare arbete
KSAU 2021-06-23
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Bakgrund

Inriktningsmål: Attraktiva och trygga miljöer 
i staden, byarna och på landsbygden, där 
man trivs och utvecklas

Effektmål: Inflyttningen från övriga skånska 
kommuner ska vara större än utflyttningen 

Leveransmål: Resultatet av in- och 
utflyttningsstudien ska analyseras och 
efterföljande åtgärdsplan ska utarbetas 
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• Enkätstudie
• De som flyttat till/från kommunen under 2019
• Viktiga undersökningsfrågor 

• Anledningar till att man flyttar till/från Eslöv 
• Varifrån man flyttat och vart man flyttat 
• Vad man tycker om Eslöv med avseende på service, 

utbud, rekreation, mm 

Flyttstudie 2020
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Rosa = faktor betygssätts också med avseende på Eslöv
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Viktigaste flyttskäl
• Både inflyttare och utflyttare anger ofta 

Flytta ihop med partner och Bättre 
boende som viktigaste flyttskäl

• Inflyttare anger oftare Komma närmare 
familj och vänner och Attraktivare 
huspriser som viktigaste flyttskäl

• Åldersskillnader*

Några centrala resultat

Ålder -24 25-34 35-54 55-

Inflyttare Komma närmare familj 
och vänner

Komma närmare 
familj och vänner Bättre boende Komma närmare 

familj och vänner

Utflyttare Jag eller annan i familjen 
började studera

Flyttade ihop med 
partner

Flyttade ihop med 
partner

Komma närmare 
familj och vänner
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Attityder 
• Inflyttare mer positiva än utflyttare
• Särskilt stora skillnader gällande Bra 

framtidsutsikter och Bra utbud av affärer 
och service

• Lägre betyg från inflyttare samt stora 
skillnader för Bra arbetsmarknad och Bra 
utbud av kultur och nöjen

Några centrala resultat
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Några centrala resultat
• Flyttarna går främst till/från Lund, Malmö eller 

annan skånsk kommun 
• 83% av inflyttare och 58% av utflyttare var 

ganska/mycket nöjda med Eslöv som en plats att 
leva och bo på 

• 22% av inflyttare har tidigare bott i Eslöv
• 24% av utflyttare flyttar tillbaka till kommun de 

tidigare bott i
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• Vad motiverar in- och utflyttare?
• Inflyttare: Viktigt flyttskäl och högt betyg 
• Utflyttare: Viktigt flyttskäl och lågt betyg

Kombinera flyttskäl och betyg
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Varför flyttar en till Eslöv?

Flyttskäl inflyttare
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Flyttskäl utflyttare
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Varför flyttar en från Eslöv?
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Sammanfattning: Viktiga områden
För inflyttning
Endast flyttskäl

• Flytta ihop med partner
• Komma närmare familj och vänner

Viktigt skäl och högt betyg
• Närhet till natur och rekreation 
• Bra boende 
• Bra pendlingsmöjligheter
• Attraktiva huspriser 

Lägre betyg
• Utbud av kultur och nöjen 
• Arbetsmarknad 

För utflyttning
Endast flyttskäl

• Flytta ihop med partner

Viktigt skäl och högt betyg
• Närhet till natur och rekreation 
• Bra boende 
• Bra pendlingsmöjligheter

Viktigt skäl och lägre betyg 
• Utbud av affärer och service
• Utbud av kultur och nöjen
• Framtidsutsikter*
• Arbetsmarknad
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• Resultaten är i linje med det politiska handlingsprogrammet och arbetet som 
pågår i Eslövs kommun

• Resultaten från flyttstudien behöver förmedlas inom organisationen 
•  Åtgärdsplan  Analys, spridning och implementering av resultaten från flyttstudien
• Uppföljning: Årligen utifrån existerande indikatorer samt ny flyttstudie om fem år
• Rapport klar innan hösten för att kunna användas i verksamhetsplaneringen 2021-22
• Presentation av rapport/resultat för ledningen

• Förutom viktiga flyttskäl och attityder: 22% av inflyttare är återvändare

Glöm inte målet! 
Inflyttningen från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen 

Det vidare arbetet
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Tack!
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2021-06-08 
Lars Persson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+4641362250  
Lars.Persson2@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 
 

Handlingsplan för förbättrat företagsklimat i Eslövs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Det lokala näringslivet är av största betydelse för kommunens möjligheter att skapa 
välfärd för sina invånare. Ett bra företagsklimat som möjliggör för företagen att växa 
och utvecklas är en prioriterad fråga för Eslövs kommun. Trots detta uppvisar 
kommunen en tillbakagång jämfört med majoriteten av Skånes kommuner i årets 
mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet föranleder nu 
Kommunledningskontoret att be om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
förbättrat företagsklimat i Eslövs kommun.  

Beslutsunderlag 
Företagsklimatet i Eslövs kommun 2021 

Beredning 
I Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet 2021 uppvisar Eslövs 
kommun ett i stort sett oförändrat resultat av det sammanfattande omdömet jämfört 
med föregående år, 3,3 jämfört med 3,4. Samtidigt som kommunen uppvisar ett 
oförändrat resultat i mätningen har det sammanfattande omdömet förbättrats i 26 av 
33 skånska kommuner. Närmare en tredjedel av de svarande företagen i 
undersökningen upplever företagsklimatet som dåligt i Eslövs kommun. 
 
Med anledning av den utveckling som Eslövs kommun uppvisar, ber 
Kommunledningskontoret om ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrat 
företagsklimat i Eslövs kommun. Syftet med handlingsplanen är att utarbeta ett antal 
konkreta insatser, samt förtydliga de aktiviteter som redan bedrivs, i syfte att 
förbättra företagens upplevelser av det lokala företagsklimatet på kort och lång sikt. 
Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat ska komplettera det 
näringslivsprogram som är under framtagande och innebär en utveckling av det 
avsnitt i programmet som berör företagsklimatsarbetet.  
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Arbetet med att stärka företagsklimatet förutsätter delaktighet från de förvaltningar 
som har myndighetskontakter med företagen och förvaltningarnas medverkan både i 
framtagandet av handlingsplanen och vid genomförandet av insatserna, är avgörande 
framgångsfaktorer.    

Förslag till beslut 
- Att Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

förbättrat företagsklimat som presenteras för och beslutas av kommunstyrelsen 
senast den 30 november 2021. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden  
Vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
 
Eva Hallberg Lars Persson 
Förvaltningschef Tf. chef tillväxtavdelningen 
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Företagsklimatet i Eslövs 
kommun 2021
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6 920
anställda

1,9 miljarder i 
skatteintäkter

2021-06-16

Välfärdsskapandet i Eslöv
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Eslöv

Om undersökningen i Eslövs kommun
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Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i kommunen
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 Företagarnas betyg sätts på skalan: 1 = Dåligt 2 = Inte helt godtagbart 3 = Godtagbart 4 = Bra 5 = Mycket bra 6 = Utmärkt
*Skala: 1 = I mycket hög utsträckning 2 = I ganska hög utsträckning 3 = I varken hög eller låg utsträckning 4 = I ganska låg utsträckning 5 = I mycket låg utsträckning 6 = Inte alls
**Frågan omformulerades 2020

Enkätfråga Betyg 
2021

Jämfört 
med 

Sverige

Jämfört 
med 2020

Politikers 
betyg

Sammanfattande omdöme 3,3 -0,1 -0,1 4,3
Konkurrens från kommunens verksamheter * 3,7 +/- 0 +0,1 4,4

Mobilnät och bredband ** 3,6 -0,4 +/- 0 3,9

Allmänhetens attityder 3,6 -0,3 -0,1 4,3

Vägnät, tåg- och flygförbindelser 3,3 -0,1 -0,1 4,4

Företagens engagemang för företagsklimatet ** 3,3 -0,2 -0,2 4,0

Information till företagen 3,2 +0,2 +/- 0 4,4

Kommunpolitikers attityder 3,1 -0,2 +/- 0 4,6

Tjänstemännens attityder 3,1 +/- 0 +/- 0 4,2

Kommunens service och bemötande ** 3,0 -0,2 -0,3 4,4

Dialogen med kommunens beslutsfattare ** 2,9 -0,1 -0,2 4,1

Skolans kontakter med lokala näringslivet ** 2,9 -0,1 -0,2 3,7

Påverkan av brottslighet/otrygghet * 2,9 -0,9 -0,1 3,5

Tillgång på relevant kompetens 2,7 -0,3 +/- 0 4,0

Upphandling 2,4 -0,3 -0,2 3,6

Alla enkätfrågor för Eslövs kommun

2021-06-16

Eslöv
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Svenskt Näringsliv Skåne
Carola Netterlid
carola.netterlid@svensktnaringsliv.se
0734-101103

LÄS MER OM FÖRETAGSKLIMATET PÅ:

 WWW.FORETAGSKLIMAT.SE

Kontakta oss och följ oss!

www.svensktnaringsliv.se/skane

www.facebook.com/snskane

svensktnaringslivskane

www.tn.se
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2021-06-15 
Tomas Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 
+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 
 

budgetberedning; förslag till vårdbudget  

Ärendebeskrivning 

Förslag till Vårbudget -förutsättningar. Budgetberedningens förslag till kommunens 
nämnder inför 2022-2025. Yttrande lämnas vid respektive nämnds ordinarie 
sammanträde i september. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Vårbudget- förutsättningar. 
Bilaga, förslag till lokalförsörjningsplan 
Bilaga, förslag till investeringsbudget inom miljö-och samhällsbyggnad 

Beredning 
Förslaget till Vårbudget-förutsättningar baseras på SKRs intäktsprognos från 29 april 
och förslag till planeringsscenario över befolkningsutvecklingen.   

Förslag till beslut 
- Budgetberedningen beslutar att anta förslag till Vårbudget-förutsättningar 

och sända förslaget till kommunens nämnder för yttrande i september 

Beslutet skickas till 
Alla nämnder 
 
 
 
Eva Hallberg Tomas Nilsson 
kommundirektör Ekonomichef 

460 ( 513 )



 1(11)

Budgetberedningens förslag   Preliminärt inför beslut 
    23 juni   

(Kommunstyrelsens arbetsutskott)  

 

    

Till kommunens nämnder 

 

 

 

Förslag till Vårbudget - förutsättningar 
Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför 2022-
2025 

– yttrande lämnas i september vid ordinarie nämndssammanträde  
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Innehåll 
 
     

 

1. Förslag till uppdrag, mål, kvalitet och kapacitet samt 
ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand 
budgetåret åren 2022 med anledning av mandatperiodens slut. 

2. Investeringsbehov.   
3. Nämndernas yttrande i samband med ordinarie sammanträde i 

september 2021. 
4. Överblick budgetberedningens förslag till driftsramar, total 

sammanställning, 2022-2025, bilaga. 
5. Budgetberedningen önskar yttrande och beskrivningar från 

nämnderna inom följande verksamhet efter vad som 
huvudsakligen framkommit vid vårens budgetprocess 
(presidieöverläggning 18 maj). 
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1. Förslag till uppdrag, mål, kvalitet och kapacitet samt 
ekonomiska förutsättningar för nämnderna för i första hand 
budgetåret åren 2022 med anledning av mandatperiodens 
slut 
 
Inledning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder förslag till nämnderna avseende 
uppdrag, mål, kvalitets- och kapacitet samt ekonomiska förutsättningar för 
kommunens nämnder åren 2022 till 2025. Ekonomisk plan ska antas oavsett 
mandatperiodens slut. Verksamhetens planeras övergripande att utvecklas 
baserat på det politiska handlingsprogrammet med årliga kompletteringar 
och förtydliganden i samband med att kommunens budget antas. 
Uppföljning sker i samband med delårsrapport i augusti och i 
årsredovisningen.  
 
Coronapandemin har sedan mars 2020 påverkat kommunens planerings- och 
verksamhetsmässiga förutsättningar. Troligen kommer kommunens 
verksamhet att påverkas under fler år bl a befolkningens hälsa, utveckling 
av äldreomsorgen, skolresultat m.m. Den ekonomiska utvecklingen i 
Sverige väntas enligt prognoserna under våren att bli god dock utifrån en 
lågkonjunktur. Kommunens intäkter balanseras med generella statsbidrag. 
SKRs prognos från mitten av april ger ett tillskott under hela den 
ekonomiska planeringsperioden jämfört med den rådande ekonomiska 
planen i budget 2021. Från 2024 risker obalans att uppstå mellan intäkter 
och kostnader för verksamheten vilket kräver fortsatta effektiveringar.   
 
Intäktsökningarna under åren 2022-2023 kommer till stor del att behövas för 
att bland annat finansiera merkostnader under byggtiden av Sallerupskolan 
för rivning och paviljonger med netto 14,9 mnkr samt 2022 
iordningställande av fastigheten för Stena enligt avtal och eventuella 
kvarvarande effekter av pandemin. Kostnaderna belastar i huvudsak 
kommunens resultat respektive år.  
 
Utvecklingen gör det än viktigare att med framförhållning inför det nya 
budgetåret 2022 klargöra förutsättningarna för kommunens verksamhet för 
att underlätta upprätthållande av en god verksamhet och tid för eventuell 
omställning.  
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Nämndernas uppdrag 
Nämndernas uppdrag återfinns i nämndernas reglementen och i budgeten. 
Medborgarnas behov av kommunens verksamhet, service och tjänster 
kommer att påverkas av pandemins efterdyningar. Kommunens verksamhet 
är än viktigare i tider av kris. En heltäckande bild av långsiktiga 
förändringar är i dagsläget för tidigt för att kunna fångas upp och 
analyseras. Verksamheten ska upprätthållas och bidra till att skapa fortsatt 
trygghet för medborgarna.  
   
Förslag: Oförändrat grunduppdrag till nämnderna. Dock finns särskilda 
uppdrag/utredningar pågående enligt budget 2021 för vissa nämnder som 
underlag inför höstens avslutande budgetprocess bl. a avseende Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden (balansen mellan uppdrag, effektivitet, 
produktivitet och resurser) och Servicenämnden (IT-utredning enligt budget 
2021 och en modern och effektiv fastighetsförvaltning).  
                                         
 
Kommunens mål  
Målen för verksamhetens utveckling återfinns i det politiska 
handlingsprogrammet och i nämnders mål för verksamheten. Strävan att 
ständigt förbättra verksamheten gäller även i kristider för att visa på en 
framtid med förbättrad verksamhet. Just nu pågår även diskussion och 
analys utifrån vad som kan tas med från pandemitiden som komma att 
förändra och utveckla kommunens verksamhet. Kommunens mål enligt det 
politiska handlingsprogrammet bedöms nå en god uppfyllelse vid utgången 
av 2022 vilket är sluttiden för mandatperioden.     
           
Förslag: Budgetberedningen föreslår oförändrade mål enligt det politiska 
handlingsprogrammet och avseende nämndernas effektmål samt indikatorer. 
 
Kvalitet och kapacitet 
Kvalitet 
Kommunens verksamhet kommer att utvecklas utifrån gällande mål och 
utifrån vad som tas med från tiden med pandemin.  
 
Kapacitet 
Kommunen växer sedan många år tillbaka och planeringen utgår för fortsatt 
befolkningstillväxt och utbyggnad av verksamheten. Enligt den nya 
befolkningsprognosen från våren 2021 kommer befolkningen att öka i 
förhållande till gällande planering. Särskilt påverkas kommunens planering 
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och utbyggnad av verksamheten med fler barn och ungdomar. Kommunen 
hade 34 244 invånare den 30 april 2021. Nedan följer en tabell per den siste 
december respektive år: 
 
Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2020 som gäller 
för gällande ekonomiska planering i budget 2021 
År 2020 2021 2022 2023 2024 
Totalt 34 068 34 445 34 830 35 202 35 558 
Ökning antal     275     377      385       372      356 
Ökning %      0,8      1,1       1,1        1,1       1,0 
 
 
Befolkningsökning vid årets slut enligt prognos våren 2021 
 2020 2021 2022 2023 2024 
År 
Totalt 34 123 34 531 34 794 35 650 36 609 
Ökning antal      334      408      263      856      959 
Ökning %       1,0       1,2       0,7       2,4       2,7 
 
 
Planeringsmässigt anpassas verksamheten fullt ut till befolkningsprognosen 
först inför efterföljande års början. Kommunens verksamhet är främst riktad 
till barn, ungdomar och äldre. Förändringarna i respektive åldersgrupp samt 
jämförelse mellan 2020 års befolkningsprognos som ligger till grund för 
nuvarande flerårsplan och den nya prognosen från våren 2021 framgår av 
tabellen. För behovet av skolplatser kan inte befolkningsprognosen 
planeringsmässigt läsas av rakt av med tanke på läsårseffekt vilket ger ett 
faktiskt lägre antal barn och elever i verksamheten. Alla barn deltar inte 
heller i förskolans verksamhet. 
 
Vid en lägre prognos för totalbefolkningen än den från våren 2021 kommer 
även antalet barn, ungdomar och äldre att bli lägre än vad som framgår av 
tabellen nedan. 
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Antalet barn, ungdomar och äldre 
 Bef.= gällande prognos för planeringen från våren 2020 
 Ny= prognos från våren 2021 
 
      2021   2022 2023 2024 2025 
  Bef.    Ny Bef.   Ny Bef.  Ny Bef.  Ny Bef.   Ny 
År 1-5 förskola 2117   2131 2106  2117 2119  2152 2137  2213 -----  2274 
År 6-15 Gr 4564   4583 4626  4651 4668  4768 4704  4884 -----  5012 
År 16-18 1308   1299 1351  1328 1404  1394 1423  1436 -----  1486 
År 65-79 4787   4735 4803  4729 4770  4697 4762  4705 -----  4725 
År 80-W 1717   1731 1767  1776 1834  1848 1930  1944 -----  2037 
 
Investeringsviljan generellt i samhället påverkas av konjunkturen liksom 
människors köpkraft. Detta kan påverka nyproduktion av bostäder och 
därmed ökningen av befolkningen enligt prognos ovan. Osäkerhet kan 
påverka projekts färdigställande.   
 
Budgetberedningens planering utgår från en lägre ökningstakt i förhållande 
till den nya befolkningsprognosen från 2021. Revidering av tabellen ovan 
kan bli aktuell inför höstens avslutande budgetprocess när säkrare 
bedömning kan ske av planerade byggprojekt och en faktisk avstämning ske 
av antalet barn och elever i förskolan och grundskolan. 
Befolkningsprognosen bedöms vara den högsta scenarionivån.  
 
Ekonomiska förutsättningar 
Regeringen har i den ekonomiska vårbudgeten i april bedömt BNP-
utvecklingen till 3,2 % i år och 3,8 % nästa år. Utvecklingen sker från en 
lägre ekonomisk nivå med lågkonjunktur. Staten har höjt det generella 
statsbidraget till kommunerna. Beloppet ingår i SKRs intäktsprognos för 
kommunen.   
 
SKRs prognos från mitten av april ger oväntat förbättrade intäkter till 
kommunen. Det råder dock en betydande osäkerhet. Lågkonjunkturen består 
de närmsta åren. SKR gör en också en optimistisk bedömning av den 
ekonomiska återhämtningen.  
  
Prognoser för slutavräkningarna för 2020 och 2021 är bättre än regeringens 
tidigare bedömning av skatteunderlagets utveckling vilket även det påverkar 
kommunens intäkter positivt för 2022. 
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SKRs intäktsprognos för generella statsbidrag och skatteintäkter, 29 april 
2021. SKR framhåller att prognososäkerheten är ovanligt hög. Befolkning 
per den 1 nov året före budgetåret enligt ekonomisk gällande plan 
respektive nytt förslag. Befolkning för intäktsår 2021 är fastställt av staten.  
 
Befintlig plan: 
År 2021 2022 2023 2024 2025 
Befolkning 33 789 34 000 34 300 34 700 35 000 
Intäkter    2 211   2 269   2 333   2 411 
 
Nytt förslag: 
Befolkning  34 450 34 750 35 400 36 000 
Intäkter    2 222   2 272   2 359   2 457 
 
Förslag: Budgetberedningen fastställer befolkningsutvecklingstalen enligt 
nytt förslag ovan till grund för den ekonomiska intäktsberäkningen 2022-
2025. I det fall investeringsviljan i nyproduktion av bostäder och därmed 
inflyttningen skulle falla kan justering komma att ske under höstens 
budgetprocess.  
 
Nettokostnader enligt gällande plan för verksamheten enligt gällande 
ekonomisk plan i budget 2021, åren 2022-2024, mnkr. Inget planerat 
överskott är avsatt i nuvarande ekonomisk plan pga. underskott 2022-2024.  
 
År 2021 2022 2023 2024 2025 
Kostnader 2 101 2 149 2 207 2 272 ------ 
 
 
Maximala nettokostnader enligt budgetberedningens Vårbudget: 
 
År  2022 2023 2024 2025 
Kostnader, högst 2 180 2 230 2 310 2 410 
 
Budgetberedningen ökar planerat överskott med anledning av statens 
pågående utredning om god ekonomisk hushållning vilken kan komma att 
reglera kommunernas överskott. Utredningen presenteras i september i år. 
Även med anledning av osäkerheten i SKRs ekonomiska 
utvecklingsprognos föreslås ett ökat planerat överskott.  
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2. Investeringsbehov 
 
Investeringsplan återfinns i budget 2021 med planperiod fram till 2025. 
Investeringsbehoven i planen avseende förskola och skola bygger på 
befolkningsprognosen från våren 2020.  
 
Den nya befolkningsprognosen från våren 2021 påverkar 
investeringsbehovet i förhållande till antagen plan genom en högre 
ökningstakt av barn, elever och de över 80 år i kommunen. Utbyggnad av 
kapaciteten påverkas tidsmässigt genom behov av att bygga ut 
verksamheten tidigare och mer än gällande plan. Genomförandetakten av 
beslutade lokaler har dessutom varit lägre än planerat de senaste åren.  
 
Förslag till reviderad lokalförsörjningsplan är behandlad av 
budgetberedningen den 25 maj efter remiss till nämnderna. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har presenterat förslag till investeringsbudget 
och plan inför budgetberedningens sammanträde den 11 maj.  
 
Servicenämnden föreslår även en ökning av årsanslag för lokaler 
(dubblering) under fem år i syfte att öka underhållet. Årsanslag är en 
investering som används i syfte att vidmakthålla anläggningar i god status 
över tid för att tillämpa god hushållning av kommunens resurser. Anslaget 
ska också vara värdehöjande annars klassificeras det som driftsmedel och 
ska då helt och hållet finansieras via driftsmedel t.ex. underhållsmedel. 
En ny modell för internhyressättning är under framtagande.  
Servicenämnden har antagit en plan för att uppnå en modern och effektiv 
fastighetsförvaltning efter extern utvärdering.  
Investeringsbehovet i lokaler kommer att påverkas om ett lägre scenario 
antas för befolkningsutvecklingen. 
 
Budgetberedningens förslag: 
Investeringsbudget lokaler för 2022 och plan för 2023-2026 enligt förslag i 
lokalförsörjningsplan, används preliminärt i avvaktan på en eventuellt lägre 
prognos för befolkningsutvecklingen, bilaga. 
 
Investeringsbudget för gata, trafik och park för 2022 och plan för 2023-
2026, enligt Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens förslag, bilaga. 
 
Årsanslagen för lokaler kommer att prövas under höstens avslutande 
budgetprocess.  
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3. Nämndernas yttrande i samband med ordinarie 
sammanträde i september 2021 
 
Utgångspunkt 
Alla nämnder har uppdrag och mål för mandatperioden vilka fastställdes av 
fullmäktige 2019. Nämndernas planering av måluppfyllelse och uppdrag 
gäller för mandatperioden som avslutas nästa år.   
 
Vid eventuell avvikelse avseende mål eller uppdrag inför mandatperiodens 
slut ska nämnden beskriva skäl och konsekvenser samt vad som i budget 
2022 eventuellt kan åstadkommas för att öka möjligheterna för nämnden att 
nå måluppfyllelse eller uppdrag. 
 
Särskild prövning kommer att ske av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förutsättningar och verksamhet enligt 
utredningsuppdrag enligt budget 2021. Utredningen ska vara tillgänglig 
inför höstens avslutande budgetprocess.  
 
Omvärld 
Nämnden beskriver omvärldsförändringar som påverkar mål, uppdrag, 
verksamheten eller medborgarnas förväntningar ex ny lagstiftning eller 
andra aktörer ex Region Skåne och Arbetsförmedlingens förändring.   
 
Pandemins effekter 
Effekterna av pandemin gör att behovet av att utveckla och effektivisera 
kommunens verksamhet blir än viktigare för att kunna tillgodose 
medborgarnas behov och förväntningar framöver.  
 
Nämnden förväntas beskriva vad vi tar med oss från tiden med pandemi för 
att utveckla och förändra verksamheten.  
 
 
Möjligheter och utmaningar 
Nämnden gör en beskrivning av hur planeringen ser ut för att möta 
framtiden utifrån möjligheter och utmaningar som redovisades den 18 maj 
vid vårens presidieöverläggningar.  
 
Beskrivningarna kommer att ligga till grund för kommande beskrivningar 
av verksamheten i budget 2022 och för planperioden 2023-2025.    
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Nämnden beskriver i likhet med tidigare år även ekonomiska ramar, 
driftbudget, resultatbudget och verksamhetsmått.  
 
Effektivisering, samordning och tänka nytt 
Nämnden beskriver pågående och planerad effektivisering, behov av och 
effekter av ökad samordningsinsatser samt tänka nytt vilket redovisades den 
18 maj vid vårens presidieöverläggningar.  
 
Förslag/behov som framförs i yttrandet ska vara kostnadsberäknat, helst på 
olika insats-/ambitionsnivåer med beskriven nytta.  
 
 
 
4. Överblick budgetberedningens förslag för ekonomiska 
driftsramar netto, för åren 2022-2025.  
 
Uppräknad budget för 2021 (t o m juni) ingår för jämförelse/utgångspunkt. 
 
I nämndernas ramar nedan ingår preliminärt löneutfall 2021 samt 75 % av 
bedömd löneutveckling för 2022. Resterande del för full lönekompensation 
kommer att finnas i finansförvaltningen tills löneöversynen 2022 är klar.   
 
Anslagsfinansierade nämnder får alltså full lönekompensation samt 
kompensation för vissa indexuppräkningar enligt tidigare praxis avseende 
hyresuppräkningar och avtal.  
 
Volymtilldelning sker för förskolebarn, elever och äldre enligt tidigare 
modell efter anpassning till eventuellt nytt antagande om 
befolkningsutvecklingen.    
 
 
Nämnd 2021 2022  2023  2024 2025 
 
KS/Klk 
       
BoF 
   
GoV   
 
KoF     
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MoS     
 
SeF    
 
VoO   
 
ÖfN          
 
 
 
 
5. Budgetberedningen önskar yttrande och beskrivningar 

från nämnderna inom följande verksamhet efter vad som 
huvudsakligen framkom vid vårens budgetprocess 
(presidieöverläggning 18 maj)
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Inledning 
Tillväxten i Eslövs kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla 

och hållbart utveckla kommunal service för bland annat äldreboenden, bostäder 

med särskild service, förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God 

framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till 

invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt 

plats och till rätt kostnad. Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan 2022–2026 

redogör för kommunens lokalbehov och anger inriktning för investeringar i 

verksamhetslokaler under en femårsperiod. Planen visar invånare, förtroendevalda 

och kommunala verksamheter vilka projekt som ingår i den långsiktiga 

planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av kommunfullmäktige. 

 

Eslövs kommun har ett stort eget fastighetsinnehav med byggnader med stor 

variation och ett stort behov av nya verksamhetslokaler. I arbetet med såväl 

förvaltning av befintliga lokaler som vid framtagande av nya verksamhetslokaler 

finns många frågor att beakta. I denna lokalförsörjningsplan ingår även inhyrda 

lokaler där frågorna utifrån verksamhetens behov är de samma, men där frågan om 

lokal hanteras via hyresavtal med externa fastighetsägare. Behovet av lokaler 

varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet 

av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för 

outnyttjade lokaler.  

 

Denna version av den operativa lokalförsörjningsplanen är ett förslag till 

budgetunderlag 2022 reviderad utifrån remissvar mm, upprättad i maj 2021.  

Införda revideringar är överstrukna med grått. 

Förutsättningar för projekt med mera kommer vid behov att revideras i höst 

innan planen går till beslut i kommunfullmäktige i december 2021. 

Syfte med en operativ lokalförsörjningsplan 
Årligen upprättas i Eslövs kommun en operativ lokalförsörjningsplan, vilken är ett 

kommunövergripande styrdokument för lokalförsörjningen i kommunen. Planen är 

långsiktig men ett levande dokument som revideras årligen. Den är också en 

gemensam planeringsförutsättning för kommunens olika nämnder 

och verksamheter som arbetar med lokalförsörjning. 

Lokalförsörjningsplanen ska visa vad och var kommunen ska bygga och/eller 

utveckla sina lokaler. Hur kommunen ska bygga beskrivs i kommunens 

styrdokument för lokalfrågor. 

 

Planen ska visa var det finns behov av nya lokaler, vilka lokaler som är i behov 

av större renoveringar och ombyggnader samt vilka lokaler som inte längre 

kommer till användning. Planen ska även redovisa vilka projekt som pågår och 

tidplaner för dessa. Målsättningen är att genom denna plan kunna optimera 

kommunens lokaler och tidigt kunna förutse både vakanser och behov av nya 

lokaler. 

 

Planen ska även titta på den långsiktiga planeringen och då utgå ifrån befintliga 

lokaler och uppskattat framtida behov av verksamhetslokaler utifrån 

befolkningsprognos och översiktlig planering. Den långsiktiga planeringen är 

viktig som underlag för framtagning av detaljplaner, strategiska markinköp och för 

att identifiera eventuellt behov av lokaler under begränsad tid. 

 

Lokalförsörjningsplanen tas fram under våren och skickas därefter ut på remiss till 

alla förvaltningar inom kommunen. I samband med detta tas förslag på 
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budgetunderlag fram utifrån de lokalförändringar som redovisas i denna plan till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Planen revideras utifrån given budget. 

 

 

 Lokalförsörjningsprocess 

 

Bilden ovan visar kommunens arbete med lokalförsörjning och budget. 

Kommunstyrelsen ansvarar för processen utifrån underlag från servicenämnden 

och berörda förvaltningar fram tills budget för enskilda projekt beviljats. Därefter 

övergår ansvaret till servicenämnden i samverkan med berörd verksamhet och 

kommunstyrelsen. 

Tidplan för framtagande av den operativ lokalförsörjningsplan 
September: 

- Kommunledningskontoret tar fram befolkningsprognos för planperioden 

December: 

- Serviceförvaltningen/-nämnden tar fram underlag utifrån befintliga 

fastigheter och projekt 

- Förvaltningarna/nämnderna tar fram sina lokalbehov 

December–februari: 

- Kommunledningskontoret, med stöd av lokalgruppen, arbetar in 

förvaltningarnas underlag i lokalförsörjningsplanen 

- Budgetunderlag tas fram av Serviceförvaltningen med stöd av 

verksamheterna och Kommunledningskontoret 

- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av styrgruppen 

- Styrgruppen för lokalfrågor återrapporterar till kommunstyrelsens 

arbetsutskott under beredningen av ärendet 
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Mars: 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till 

lokalförsörjningsplan på remiss till nämnderna 

April/maj: 

- Nämnderna svarar på remissen från kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss 

Maj 

- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen 

Juni 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad 

lokalförsörjningsplan ska ligga som underlag för budgetarbetet  

- Budgetramar ges 

November 

- Budget beslutas 

December 

- Operativ lokalförsörjningsplan beslutas 

Underlag till den operativa lokalförsörjningsplanen 
- Verksamheterna svarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur 

väl byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 

Lokalbehoven bygger på kommunens övergripande strategiska dokument 

som befolkningsprognos, översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram med 

mera 

- Serviceförvaltningen svarar för att rapportera in teknisk status på de lokaler 

som de förvaltar. Detta underlag ligger till grund för den framtida 

planeringen. 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av inhyrda lokaler med 

uppgift om när hyresavtalen är möjliga att sägas upp eller omförhandlas 

- Serviceförvaltningen svarar för sammanställning av pågående 

investeringsprojekt med tidplan och uppföljning av ekonomi 

- Serviceförvaltningen svarar för att ta fram kostnader för inhyrningar, 

investeringar samt driftspåverkan 

Sammanställning av underlag till den operativa 

lokalförsörjningsplanen 
Denna lokalförsörjningsplan bygger på underlag enligt ovan. Utifrån dessa 

underlag har verksamheterna tillsammans med Serviceförvaltningen samordnat 

byggnadernas behov av åtgärder med verksamhetsanpassningar. I de fall åtgärderna 

ryms inom Serviceförvaltningens drift och underhåll tas projekten inte med i denna 

lokalförsörjningsplan. De åtgärder som behöver utredas vidare eller har gett 

anledning till ändrad budget har tagits med till denna lokalförsörjningsplan. För 

nya projekt görs en basutredning som identifierar projektet utifrån kostnad, 

omfattning och tid. Även för vissa pågående projekt har en basutredning gjorts för 

att samla tagna beslut. 

Avgränsningar för den operativa lokalförsörjningsplanen 

Lokalförsörjningsplanen innehåller: 

- Bebyggda kommunala fastigheter för kommunens verksamhet och extern 

uthyrning 

- Lokaler som hyrs in från externa fastighetsägare för kommunens 

verksamhet 

- Framtida behov av mark och lokaler 
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Följande lokaler ingår inte i denna operativa lokalförsörjningsplan: 

- Bostäder med tre månaders uppsägning eller mindre, dessa frågor hanteras 

av Vård och Omsorg 

- Byggnader på Eslövs flygplats  

- Äldre byggnader som ingår i kommunens markreserv och som inte är 

rationella att använda i kommunal verksamhet, dessa byggnader hanteras 

av tillväxtavdelningen på Kommunledningskontoret 

Uppföljning av den operativa lokalförsörjningsplanen 
I samband med vårprognos, delårsrapport samt bokslut rapporterar servicenämnden 

till kommunstyrelsen resultatet av lokalförsörjningsplanen. Finns 

avsteg från lokalförsörjningsplanen ska effekter för verksamheten bifogas. 

Förändrat lokalbehov under året 
Skulle behov av lokalförändring som inte finns med i lokalförsörjningsplanen 

uppstå under året ska frågan tas till den kommunövergripande lokalgruppen som 

bereder frågan till styrgruppen för lokalfrågor. Processerna för inhyrning och 

investering ska följas så långt det är möjligt. I princip ska förankring och beslut 

göras enligt den övergripande lokalanskaffningsprocessen. 

Styrdokument 
I tidigare lokalförsörjningsplan fanns samlat kommunens organisation, strategier 

och aspekter för kommunens lokalfrågor. Detta finns inte med i denna operativa 

lokalförsörjningsplan utan kommer under 2021 att föras in i olika styrdokument 

som kommer upprättas av Kommunledningskontoret och Serviceförvaltningen med 

stöd av de verksamheter som är beroende av styrdokumentet.  
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Befolkningsprognos  
Eslövs kommun tar varje år fram en befolkningsprognos för att kunna planera för 

framtidens verksamheter. Kommunen anlitar en extern konsult som utför 

uppdraget.  

Sedan 2000 har Eslövs kommun haft en god befolkningstillväxt och enligt 

prognosen ska den tillväxten fortsätta de närmsta 15 åren. Under prognosperioden 

förväntas Eslövs befolkning att öka från 33 793 år 2019 till 39 553 år 2036. Detta 

är en ökning på 5 760 personer eller 17 procent.  

 

Den största befolkningsökningen förväntas i den äldre befolkningen över 80 år. 

Från 2019 till 2036 prognostiseras en ökning med 886 personer, vilket motsvarar 

en ökning på 53 procent. Näst störst procentuell ökning prognostiseras för 

åldersgrupperna 16–18 år och 19–24 år som förväntas öka med cirka 25 procent 

mellan 2019 och 2036. 

Nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen ser ut idag och hur den 

kommer att se ut i Eslövs kommun år 2036 om befolkningsprognosen realiseras. 

Den största förändringen är andel invånare över 80 år som kommer att öka med 1,5 

procentenheter samt andel invånare 40–64 år som kommer att minska med 1,1 

procentenheter.  
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Skulle prognosen visa sig stämma, kommer framförallt det ökade antalet och den 

ökande andelen äldre att ställa högre krav på kommunens äldrevård. Mönstret med 

en ökande äldre befolkning finns i samtliga svenska kommuner men Eslövs 

kommun har relativt goda förutsättningar då kommunen har en yngre befolkning i 

dagsläget än många andra kommuner. 

Lokalförsörjningsplanen bygger på befolkningsprognosen för 2020. Prognosen för 

2021 levereras inte förrän efter det att lokalförsörjningsplanen för 2022 är 

färdigställd. Det kan dock redan nu konstateras att bostadsbyggnationstakten i 

kommunen kommer att öka från och med 2023, vilket kommer att ha påverkan 

framförallt på inflyttningen till kommunen. Det är därför viktigt att kontinuerligt 

följa upp befolkningsprognosen och beakta eventuella ändringar i arbetet med 

lokalförsörjning.   
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Kommunens fastighetsbestånd 
Befintligt bestånd av verksamhetslokaler 

Eslövs kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in 

lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2021 uppgick kommunens 

totala bruksareor till cirka 250 000 kvadratmeter (kvm), varav cirka 75 procent var 

kommunägda lokaler. Barn- och familjenämnden är den största lokalanvändaren 

och utnyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer vård- och 

omsorgsnämnden med knappt 20 procent av det totala lokalbeståndet. 

 

Fastighetskategorier 

Nedan redovisas hur kommunens lokaler fördelas mellan de olika verksamheterna i 

kommunen. 

 

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens 

ägda lokaler. 

 

Tabellen nedan visar fördelningen av ytor mellan verksamheterna i kommunens 

inhyrda lokaler.

 

Ägda lokaler

Skolor Förskolor Administrationslokal Fritids Övrig lokalyta

Inhyrda lokaler

Skolor Förskolor Administrationslokal

Fritids Inhyrda moduler, BoU Inhyrd VoO
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Vård och Omsorg 
Vård och omsorgs lokaler är till största delen inhyrda från det kommunala 

bostadsbolaget, Eslövs Bostads AB, Ebo, men lokaler hyrs även in från externa 

fastighetsägare. Administrativa lokaler finns även i kommunens egna fastigheter. 

Inhyrning av lokaler för kommunens verksamheter sköts av Serviceförvaltningen, 

vid nya eller förlängda hyresavtal mer än fem år ska kommunstyrelsen godkänna 

hyresavtalen. En total genomsyn av Vård och Omsorgs lokaler finns i ”Plan för 

lokalförsörjning 2022–2026 för Vård och Omsorg, VoO.2020.0570”. 

Äldreomsorgen bedriver sin verksamhet i vård- och omsorgsboenden, 

korttidsboenden, biståndsbedömt trygghetsboende samt lokaler för dagverksamhet. 

I förvaltningens prognos finns ett stort behov av kapacitetsökning för boende men 

även för lokaler för dagverksamhet. För att möta detta behov har arbetet med ett 

nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens startat. Hemvårdens 

personal finns i lokaler på flera platser i kommunen. 

Funktionsnedsättning hyr in lokaler för gruppboenden, serviceboenden, daglig 

verksamhet och socialpsykiatri.  

Socialtjänst över 18 år hyr in lokaler för öppen verksamhet och blockförhyrning av 

bostäder. 

Inom Vård och Omsorg finns även lokaler för administration och mötesplats på 

Karidal. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Följande projekt kommer att slutföras senast 2021 och tas inte med till budget 

2022: 

Vårlöken Omvandling från särskilt boende till biståndsbedömt trygghetsboende 

Luggudde Renoveringsbehov 

Albovägen Renoveringsbehov 

Tegelbruksvägen Renoveringsbehov 

Lokalförändringar till budget 2022  
Under denna rubrik tas även de projekt med som fanns med i LFP 2021–2025 då 

nya rutiner för budgetering av inhyrningar gäller för budget 2022. 

Nytt särskilt boende med inriktning på demensboende 

En inledande basutredning är gjord och följande har sammanfattning har tagits 

fram: 

- Eslövs kommun har ett behov av 70–90 nya platser på särskilt 

boendeplatser 2035 

- 2025 uppgår det beräknade underskottet till ca 30 platser på särskilda 

boenden om prognosen görs utifrån Sverigesnittet, Skånesnittet ger en lite 

lägre prognos.  

- Ett nytt boende behövs 2027 utifrån ovan.  

- Om ett nytt boende med 70–90 platser färdigställs 2027 kommer flera 

boenden att stå tomma, enligt dagens prognos fram till 2035. Därför 

föreslås att det i det fortsatta arbetet ska beaktas om man bör etappindela 
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projektet eller senarelägga byggstart och ha tillfälliga paviljonger under en 

övergångstid. 

- Inga befintliga lokaler behöver ersättas 

- Verksamheten ska bedrivas av Eslövs kommun 

- Byggnaden ska ägas av Eslövs kommun eller dess bolag  

- Arbetet med att finna lämplig plats för ett nytt särskilt boende har påbörjats 

 

I det fortsatta arbetet avsätts medel för projektledning både på Vård och Omsorg, 

där projektledaren ska följa projektet hela vägen från nu till inflyttning av 

verksamheten, och på Serviceförvaltningen för att driva byggprojektprocessen.  

I projektet finns fortfarande många öppna frågor, dessa kommer att tas med i det 

fortsatta arbetet. 

 

Dagverksamhet  

Behovet av nya lokaler är akut och tillfälliga lokaler behövs kortsiktigt. Långsiktigt 

kan dessa lokaler komma att ingå i det nya vård- och omsorgsboendet inriktat på 

demensboende. 

Vård- och omsorgsboende 

Inventering av befintliga lokaler är gjord i samband med basutredning för 

demensboendet. Förslag på förbättringar är identifierade och tas med vid 

omförhandling av hyresavtal: 

- Trollsjögården 

- Ölycke 

- Kärråkra 

- Solhällan 

- Gjutaregården 

- Bergagården 

 

LSS-boende 2 

Inhyrning av nytt LSS-boende för att klara kapacitetsökning och ersättning av 

befintliga boenden, basutredning påbörjad. Denna inhyrning kommer även vara 

underlag för kommande LSS-boende. 

Modernisering av barnboende, Lapplandsvägen 11 A 

Tidigare har man tittat på en flytt av barnboendet till Göingevägen men idag är 

förslaget att bygga om befintliga lokaler på Lapplandsvägen 11A, för att uppnå 

dagens krav. Basutredning är påbörjad. 

Göingevägen 

Verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal.  

 

Ny lokal daglig verksamhet 

Lokalen som används idag på Trollsjögården behöver gå åter till boende och därför 

behövs en ny lokal. 
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Daglig verksamhet vid ridhuset 

Verksamheten har framfört behov av en ny paviljong som ersätter befintlig 

paviljong med stort underhållsbehov. Utredning ska ske för att klargöra om det är 

möjligt att använda de förskolepaviljonger med tillfälligt bygglov som ska rivas. 

Daglig verksamhet, Skåneledsgruppen 

Verksamheten har framfört behov av ny vinterverkstad, utredning kommer ske 

under 2021. 

Vasslegatan 

Se övriga lokalförändringar. 

Nya utredningsprojekt 

Nya lokaler för hjälpmedelsförråd 

Verksamheten har framfört en önskan om att komma närmare lokalerna på 

Kvarngatan 7. 

Nytt psykiatriboende 

En behovsanalys av ett särskilt boende med psykiatrisk inriktning har gjorts 2016. 

Utredning av lämpliga lokaler kommer att ske och en basutredning göras. 

LSS-bostäder 

Behov av verksamhetsanpassningar i samband med omförhandling av hyresavtal 

utreds för följande bostäder: 

- Bjärevägen 

- Järnvägsgatan 

- Hasslebrovägen 

- Kvarngatan 10 C 

- Kvarngatan 11G 

- Kvarngatan 14 

- Kvarngatan 10 B 
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Hemvårdens lokaler Kvarngatan 7 

 

Både hemvården och en hälso- och sjukvårdsorganisation växer och lokalerna är 

redan underdimensionerade. En basutredning gällande lokalerna på Kvarngatan 7 

kommer att genomföras. 

Öppenvårdsbehandlingen på Ystadsvägen  

Behov av utökad yta, detta ska beaktas vid hyresavtalets utgång. 

Mötesplats Karidal  

Ersättningslokaler för verksamhet som tillfälligt flyttat in i lokalerna under 

pandemin. 
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Barn och Utbildning 
Barn och Utbildning bedriver sin verksamhet till största delen i kommunens egna 

lokaler. Verksamhetens lokalbehov består av förskolor, skolor och administrativa 

lokaler. Ett detaljerat underlag som visar verksamhetens behov av 

lokalförändringar och planerat behov av utökning av lokalytor är framtaget av 

förvaltningen, se ärende BoF.2020.3072.  

 

Befolkningsprognosen har en större ökning av antalet barn än den tidigare 

prognosen, särskilt i slutet av prognosperioden som sträcker sig till år 2036. Under 

år 2020 har antalet förskolebarn ökat mer än prognosticerat, vilket orsakat viss 

trängsel i förskolorna i Eslövs tätort. Utbyggnaden av förskoleplatser kommer att 

behöva justeras utifrån detta. 

Det behövs mark- och planberedskap för förskola, eftersom behov av platser kan 

uppstå mycket snabbt, och för grundskola, eftersom en ny skola kräver stora 

sammanhängande ytor som är svårt att åstadkomma sent i planeringsprocesserna. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.  

Fridebo förskola 

 

Förskolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 

projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska pedagogisk 

anpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridasroskolan. För att 

tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då ombyggnad av 

Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. 

  

Förskola Väster 

Inhyrning av förskola på väster enligt kommunstyrelsens beslut Ks. 2019.0301.  

Vid prioritering inför budget 2021 senarelades detta projekt utifrån det behov som 

var känt då. Idag ser kommunen att behovet av nya förskoleplatser är betydligt 

större utifrån både prognos och utfall. Detta gör att arbetet med att eftersöka mark 

bör starta parallellt med inhyrningsprojektet, ifall hyresavtal inte kommer att kunna 

tecknas. Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta, 105 till 140 platser. Den 

totala ytan beräknas till ca 1 400 kvm BTA för en förskola med sex avdelningar i 

två plan och 1 800 kvm BTA för en förskola med åtta avdelningar i två plan utifrån 

konceptförskolorna som SKR har tagit fram. Då behovet av nya förskoleplatser är 
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stort i Eslövs stad måste detta projekt prioriteras. Se även förskola Väster/Centrum 

nedan. Budget för projektet har ännu inte tagits fram.  

 

Förskola Marieholm 

Detta är en planerad ny förskola med 70 platser, norr om järnvägen i Marieholm. I 

samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför 

planperioden. Detaljplanen är antagen. Projektet avvaktar kommande 

lokalförsörjningsplan. 
 

Nya Skogsgläntan 

Ny förskola invid Skogsgläntans förskola med åtta avdelningar, 140 platser. 

Förskolan är både en kapacitetsökning och ersättning för gamla Skogsgläntans 

förskola som har tidsbegränsat bygglov. Den nya byggnaden är tänkt att avropas 

från SKR:s ramavtal för förskolelokaler, förhandlingar är inledda. 

Detaljplanearbete pågår. Den totala ytan beräknas till 1850 kvm. 

Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” 

nedan.  

Stehag Söder 

Nybyggnad av förskola på nytt exploateringsområde i södra Stehag, med sex 

avdelningar, 105 platser. Den totala ytan beräknas till 1337 kvm. Förskolan 

kommer att ersätta Gyabo och Trollhassels förskolor och möta behovet av fler 

förskoleplatser. Förskolan är upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. 

Eventuellt behov av ersättningslokaler se ”Lokalförändringar till budget 2022” 

nedan.  

Häggebo förskola Flyinge 

 

Tillbyggnad av befintlig förskola med två avdelningar och utökning av lekyta. 

Tillbyggnaden ska ersätta Pegasus förskola som har tidsbegränsat bygglov. 

Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 

Örtofta/Väggarp 

Planerad nybyggnad av förskola med fyra avdelningar, 70 platser.  

Budget framtagen utifrån SKR:s ramavtal för förskolelokaler.  

Förskolan är tänkt att ersätta Sockertoppens förskola vid idrottsplatsen i Örtofta 

som har tidsbegränsat bygglov vilket går ut 2023-03-08 med möjlig förlängning.  

Ett exploateringsprojekt med ca 80–100 bostäder pågår i Väggarp. I detta arbete 

ingår även markförhandling för en ny permanent förskola. Basutredning för 
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projektet är påbörjad men avvaktar markförhandlingar och detaljplanearbete. Ny 

avstämning görs vid LFP 2023–2027. Avvecklingskostnader för Sockertoppens 

förskola behöver beaktas i samband med flytt till ny förskola.  

 

Nya Norrebo 

Nybyggnation av förskola med sex avdelningar, 105 platser. Förskolan är 

upphandlad via SKR:s ramavtal för förskolelokaler. Gamla Norrebo förskola 

planeras att rivas då den nya byggnaden är klar men kan eventuellt behövas som 

tillfällig lokal. En del av gamla Norrebo förskola revs 2020 för att ge plats åt den 

nya förskolan. Kostnad för rivning av resterande gamla Norrebo förskola finns 

upptagen i driftsbudget för 2022. Innan gamla Norrebo förskola rivs ska 

avstämning ske mot det aktuella behovet av förskoleplatser. Den totala ytan 

beräknas till 1250 kvm. 

Budgetjustering är aviserad till budget 2022 utifrån sanering av mark samt för 

kostnader som inte ingår i konceptförskolan. 

Ängabo förskola 

 

Ängabo förskola, nybyggnad eller tillbyggnad. Avvaktar pågående projekt. I 

samband med budget 2021 senarelades detta projekt och faller nu utanför 

planperioden. Utredning utifrån detaljplan bör göras. 
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Källebergskolan 

 

Källebergsskolan kommer användas som tillfälliga lokaler för eleverna på 

Sallerupskolan. För att Källebergsskolan ska fungera för de yngre eleverna behöver 

anpassning göras av utemiljön samt kök 

Framöver kommer även Västra skolan och Fridasroskolan behöva 

ersättningslokaler i samband med ombyggnadsarbete och då bör dessa lokaler 

fungera som tillfälliga lokaler även för dessa skolor. I ett ännu längre perspektiv 

bör både mark och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade 

översiktsplanen för Östra Eslöv. Budgetjustering är aviserad till budget 2022. 

Teknikcentrum 

 

I budget 2021 finns medel avsatta för anpassning av lokalerna då byggnaden var 

tänkt att användas som tillfällig lokal i samband med ombyggnad av 

Sallerupskolan. Några anpassningar av lokalerna behöver inte göras för att fungera 

som ersättningslokaler för Sallerupskolan som kommer använda ca 2/3 av 

byggnaden till slöjd och lärararbetsplatser. I ett längre perspektiv bör både mark 

och lokaler tas med i arbetet med genomförande av den fördjupade översiktsplanen 

för Östra Eslöv. Projektet tas bort från budgetunderlag 2022. 
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Västra skolan 

 

Utredningsmedel finns avsatta i budget 2021. En basutredning kommer att tas fram 

under 2021 för att klargöra behov av underhåll och verksamhetsanpassningar. 

Ombyggnadsarbetena planeras starta hösten 2024 då tillfälliga lokaler kommer 

finnas på Källebergsskolan då Sallerupskolans elever flyttat tillbaka till sina nya 

lokaler. 

 

Fridasroskolan 

 

Modernisering och verksamhetsanpassning av lokalerna.  

Skolan är inhyrd från Eslövs Bostads AB, Ebo. Budget är ännu ej avsatt för 

projektet. I samband med omförhandling av hyresavtalet ska modernisering och 

verksamhetsanpassning av lokalerna göras. Projektet samordnas med Fridebo 

förskola. Beslutade investeringsmedel avser utredningar. En basutredning är 

påbörjad. För att tillgodose behovet av ersättningslokaler bör detta projekt starta då 

ombyggnad av Västra skolan är klar, enligt tidplan hösten 2025. 
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Norrevångskolan 

 

Avser utbyggnad av befintlig grundskolan F–6 från två till tre parallella klasser per 

årskurs. I projektet ingår, förutom undervisningslokaler, utökning av kök och 

matsal samt utemiljö. Den totala tillbyggnaden blir drygt 1 700 kvm. 

 

Marieskolan 

             

Tillbyggnad ska ske av befintlig skola för ytterligare 100 barn samt modernisering 

av befintliga lokaler. Den totala tillbyggnaden blir knappt 1 400 kvm. 

 

Sallerupskolan 
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Rivning av befintlig skola, nybyggnad av en treparallellig skola med ca 6 300 kvm 

och anpassning av utemiljö på fastigheten där Sallerupskolan ligger idag. 

Utredning är gjord angående ersättningslokaler och i samband med detta är en 

basutredning gjord. 

Ersättningslokaler under tiden den nya Sallerupskolan byggs kommer finnas både 

på Källebergsskolan och i paviljonger vid Sallerupskolan. Mellanstadiet flyttar till 

Källebergskolan och f-3 får kompletterande lokaler i paviljonger som placeras på 

delar av fotbollsplanen. Utförligt underlag gällande ersättningslokaler är översänt 

till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021. 

 

Nya Östra skolan, etapp 2b 

    

Projektet avser renovering och anpassning av Gamla Bergaskolans lokaler genom 

byte av fasader, ombyggnad av östra delen av byggnaden samt rivning av aula. 

Basutredning är gjord för att samla tagna beslut. 

Ekenässkolan 

 

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av skolan, arbetet beräknas färdigställt 

sommaren 2021. 
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Stehagskolan 

 

Ombyggnad av Gyabo förskolas lokaler till skollokaler, lokalerna ligger inne i 

skolan. I samband med prioriteringar inför budget 2021 gjordes följande 

prioritering. ”Det är möjligt för verksamheten att minska projektet. Uppskattad 

kostnad är ca 2 milj för de åtgärder som skulle göra lokalerna mer lämpliga utifrån 

verksamhetens behov. Åtgärderna bör göras samma år som förskola Stehag söder 

färdigställs.” Byggnadsarbetena kan starta när förskolan flyttat till förskolan Stehag 

Söder. 

 

Flyingeskolan 

 

Projektet kommer att etappindelas, basutredning är gjord för etapp ett. 

Etapp 1 

För att klara dagens behov av lokaler behöver två nya basutrymmen tillskapas. 

Detta sker genom att hemkunskapsundervisningen flyttas till Ölyckeskolan och ett 

vilande utrymme tas i bruk. 

För att få bättre förutsättningar för fritidshemmet att bedriva en bra och 

sammanhållen verksamhet, byter fritidshemslokalen vid idrottshallen plats med 

biblioteket vid matsalen. Det ger också förutsättningar att bygga ut 

diskinlämningen på en del av den nuvarande biblioteksytan. Diskinlämningen är 

idag underdimensionerad och fungerar mindre bra. I samband med detta behöver 

anpassningsåtgärder göras. Etapp 1 kommer medföra högre kostnader 2021 än vad 

som är fördelat i budget. Den förändrade fördelningen av budget mellan åren 
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kommer att redovisas i kommande vårprognos. Den totala projektbudgeten ändras 

inte i samband med etapp 1.  

Etapp 2 

I etapp 2 planeras att skolan anpassas till två paralleller per årskurs, 350 elever. 

Befintligt lokalprogram för tvåparallellig skola åk f–6 används som utgångspunkt. 

Denna förändring behöver vara klar tidigast 2026, anpassning av tidplan görs mot 

pågående detaljplanearbete. Budget för etapp 2 justeras när basutredning för denna 

etapp är gjord. 

Frågan om att friköpa paviljongerna tas med i en inledande basutredning för etapp 

två. 

Avveckling av paviljonger med tillfälligt bygglov som går ut under 2022.  

 

Kostnad för avetablering av paviljonger med tidsbegränsat bygglov, Trollhasslen, 

Trollet, Pegasus och Skogsgläntan finns upptagna i driftsbudget för 2022. 

Lokalförändringar till budget 2022 

Ersättningslokaler gamla Skogsgläntan 

För att tillgodose behovet av förskoleplatser då Skogsgläntan rivs kommer 

inhyrning av förskolelokaler på väster i Eslövs tätort göras. 

Ersättningslokaler gamla Trollhasseln 

Idag finns en osäkerhet kring om förskolan Trollhassel i Stehag kan flytta till 

förskola Stehag söder innan bygglovet går ut 2022-06-13.  Eventuellt kan behov av 

esättningslokaler uppstå.  
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Iordningställande av ytor inom ”Idrottsparken” 

  

Idrottsparken är ett projekt som Barn och Utbildning fört fram då de kommer 

förlora ytan i öster, markerad med blått i kartan ovan, när den säljs. Projektet 

kommer innehålla upprustning av friidrottsytan och ge ytan väster därom, 

markerad med rött, en skogskaraktär. Dessa ytor ligger inom det område som kallas 

Idrottsparken i den fördjupade översiktsplanen för Östra Eslöv. Den fördjupade 

översiktsplanen föreslår att omvandlingsplanerna för området tas fram tillsammans 

med föreningar och verksamheter i området. Utifrån detta tas förslag på budget 

fram  både utifrån direkta önskemål från Barn och Utbildning och åtgärder som ska 

tas fram tillsammans med föreningar med verksamhet inom området. 

Budgetunderlag finns ännu inte framme för dessa åtgärder. Kalkyl för projektet 

kommer att tas fram under remisstiden av denna plan.  

Nya utredningsprojekt  

Förskola Väster/Centrum 

Denna förskola behövs både för kapacitetsökning och för att ersätta ett antal platser 

som finns i mindre lämpliga lokaler. Projektet bör starta så snart som möjligt då 

denna förskola kan komma att behövas innan förskola Väster är klar. 

Behovet är minst sex avdelningar men helst åtta. Den totala ytan beräknas till ca 

1400 kvm BTA för en sex avdelningsförskola i två plan och 1800 kvm BTA för en 

åtta avdelningsförskola i två plan utifrån konceptförskolorna som SKR har tagit 

fram. Arbetet med att finna lämplig mark och att ta fram en basutredning till denna 

förskola måste prioriteras. Utredningsmedel avsatt i budget. 
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Östra Strö skola 

 

Barn och Utbildning har påtalat att byggnaden har dålig tillgänglighet och brist på 

komplementlokaler. Serviceförvaltningen framfört behov av invsteringar i all 

teknik. 

Marieskolan 

 

Verksamheterna har framfört att översyn av kök, matsal och idrottslokaler bör 

göras utifrån både Serviceförvaltningens och Barn och Utbildnings behov, men 

även utifrån Kultur och Fritids möjlighet att samutnyttja lokalerna. 
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Gymnasie- och vuxenutbildning 
Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att deras lokalbehov i stort är väl tillgodosett, inte 

minst med tanke på den renovering och ombyggnad av Hus C (gamla Östra skolan) som 

ska göras. 

För framtiden är det önskvärt att möjligheter till en expansion av verksamheten i närheten av 

Carl Enström-skolan på lång sikt möjliggörs. Det är också önskvärt att de delar av 

gymnasieundervisningen som finns på Bergaområdet och i kvarteret Hyveln på sikt flyttar till 

lokaler närmare huvudbyggnaderna. Mest angeläget är fordons- och elprogrammen som i 

dag finns på Hyveln, men det vore en stor fördel om även idrottsundervisningen kunde ske i 

direkt anslutning till Carl Engström-skolan. Önskemål att flytta även byggprogrammet och 

gymnasiesärskolan finns, men bedöms som mindre angeläget. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 

Carl Engström-skolan 

  

Skoltorget vid Carl Engström-skolan 

Ombyggnaden är färdigprojekterad i samband med ombyggnad av Östergatan. 

Projektet samordnas med Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan. 

Carl Engström-skolan byggnad C, Gamla Östra skolan 

Projektet omfattar ändring av planlösning för verksamheten så att arbetsrum och 

skolsalar iordningställs, hiss installeras, byte av tak, fasadrenovering, 

ytskiktsrenovering och nya installationer. Projektet samordnas med Skoltorget vid 

Carl Engström-skolan. 
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Våfflan 

 

Barn och Utbildning har framfört behov av att åtgärda arbetsmiljön. Innan några 

permanenta lösningar görs i byggnaden kommer kommunledningskontoret begära 

ett utredningsuppdrag av hela Trollsjöområdet utifrån ett bredare perspektiv. 
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Kultur och Fritid 
Kultur och Fritid är en lokalintensiv verksamhet, till största delen ägs dessa lokaler 

av Eslövs kommun. Förutom de lokaler som används för Kultur och Fritids egen 

verksamhet ingår i förvaltningens arbete även lokaler till föreningsverksamheten i 

kommunen. När det gäller lokaler till föreningsverksamheter har det identifierats 

ett behov av att ta fram bedömningsgrunder för att klargöra till vilka verksamheter 

och på vilket sätt kommunen ska bistå med lokaler. På förvaltningen pågår ett 

arbete med att ta fram ett fritidspolitiskt program och i samband med detta kommer 

även frågorna ovan belysas. 

Kultur och Fritid ansvarar för merparten av korttidsuthyrningen av kommunens 

lokaler utifrån den taxa som kommunfullmäktige antagit. 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Nedan redovisas pågående projekt med beviljad budget 2021.  

Bian 

 
I lokalförsörjningsplan 2021–2025 fanns upptaget anpassning av lokalen i samband 

med omförhandling av hyresavtal. Vid framtagning av basutredning har det 

framkommit att de åtgärder som idag behöver göras är underhållsåtgärder. 

Inom en 10- till 15-årsperiod kommer det troligen bli aktuellt att byta ut 

biografstolar, ridå och heltäckningsmattor. Detta innebär en större investering och 

bör finnas med i kommande lokalförsörjningsplanering. 
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Kulturskolan 

 

Kulturskolan har idag tillfälliga lokaler på Östergatan 8. Projektet med att bygga 

till Lilla Teatern för att möta kulturskolans lokalbehov och samla verksamheten har 

startat, basutredning för att sammanställa förutsättningarna för projektet är gjord. 

Detaljplanearbetet pågår och de nya lokalerna beräknas stå klara till år 2024. 

Uppsägning av lokalerna på Östergatan samordnas med färdigställande av 

tillbyggnaden på Lilla Teatern. 

Översyn av idrottsplatser 

Serviceförvaltningen har identifierat större brister i lokalerna på idrottsplatserna i 

Hurva, Kungshult och Gårdstånga. Utifrån detta kommer en basutredning göras för 

att klargöra möjlig samutnyttjande av lokaler och eventuella behov av åtgärder. 

Övriga tidigare redovisade arbeten kommer göras under 2021. 

Översyn av korttidsuthyrningen av kommunens lokaler 

I detta arbete kommer först en genomlysning göras av vilka lokaler kommunen hyr 

ut och därefter klargöras vem som bäst sköter korttidsuthyrningen av de olika 

lokalerna. Översynen kommer ske kring organisationen i dessa frågor i syfte att få 

en transparens och tydlighet i dessa lokalfrågor. 

 

Ansvarsfördelning vid uthyrning av idrottsplatser och föreningslokaler 

När det gäller denna typ av lokaler har kommunen både ett ansvar som 

fastighetsägare och som ansvarig för kommunens föreningsverksamhet genom 

bland annat bidrag till föreningarna. Denna fråga kommer att utredas, i första hand 

utifrån organisation och ansvarsfördelning. Syftet är att få en transparens och 

tydlighet i dessa lokalfrågor. 

 

Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Se övriga lokalförändringar 
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Ekenäsgården 

 

Utredning av fastigheten är gjord och Serviceförvaltningen har konstaterat att 

Ekenäsgården har stora tekniska brister. En basutredning kommer att göras utifrån 

ett fastighetsägarperspektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv för att klargöra 

eventuella behov av åtgärder. Hyresgäster i byggnaden är idag Eslövs 

musiksällskap och Eslövs Cykelklubb. 

 

 

Nya utredningsprojekt 

Idrottslokaler Löberöd 

 

Önskemål har framförts om fler omklädningsrum vid idrottsplatsen i Löberöd och 

gräs på befintlig grusplan. Vidare har föreningslokalen för luftgevärsskytte i 

Skyttegaraget stora brister. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att 

klargöra eventuella behov av åtgärder och möjligheten att samutnyttja lokaler. 
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Gasverket 

 

Idag bedrivs ungdomsverksamhet i byggnaden. Verksamheten upplever det 

geografiska läget och utomhusmiljön som bra, samtidigt som man framfört 

önskemål om att tillgänglighetsanpassa byggnaden så att de kan få tillgång till de 

outhyrda lokalerna på andra våningen. Verksamheten är i behov av utökade lokaler 

redan nu, och då befolkningsprognosen för målgruppen ökar för varje år är detta en 

angelägen fråga för att kunna bedriva en trygg och ändamålsenlig 

ungdomsverksamhet.  

Serviceförvaltningen har aviserat att de ser behov av att byta tak och ventilation i 

byggnaden. Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella 

behov av utökade verksamhetsytor, samutnyttjande och åtgärder i byggnad. 

Eventuella verksamhetsanpassningar bör samordnas med byggnadens 

fastighetsunderhåll. 

Karlsrobadet  

 

Badet ägs idag av ett kommunalt bolag med egen lokalförsörjningsplanering och 

egen budget. Kommunen har för avsikt att låta badet övergå i kommunal ägo. 

Utifrån detta kommer en basutredning göras för att klargöra eventuella behov till 

lokalförsörjningsplan 2023. Eventuella behov av åtgärder under 2022 hanteras i 

egen ordning. 
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Konstgräsplan 

Kultur och Fritid ser ett stort behov av en ny konstgräsplan både utifrån hur 

befintliga konstgräsplaner används idag och att antalet konstgräsplaner i 

kommunen är lågt i jämförelse med övriga kommuner i landet. En basutredning 

kommer att göras för att klargöra eventuella behov av ytterligare en konstgräsplan.  

 

Husarängen 

Arbetet med att uppföra en ny byggnad efter branden 2021-02-14 pågår på 

Serviceförvaltningen i samråd med Kultur och Fritid samt representanter från 

kommunens övergripande lokalgrupp. Eventuella behov av åtgärder under 2022 

hanteras i egen ordning. 
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Övriga lokalförändringar 

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021–2025 
Gamla brandstationen, 81012, Gröna torg, Kastanjen 1, 

Fastigheten ligger i ett exploateringsprojekt. Lokalerna kan hyras ut upp till fyra år 

(2024-12-31) utan besittningsskydd. Då fastigheten ligger som ett 

exploateringsprojekt behöver utredning starta under 2021 för att klara ut effekterna 

av projektet för föreningar som hyr lokal i byggnaden, boule, taekwondo. 

 

Rådhuset 

Lokalerna ska iordningställas till generella administrativa lokaler för kommunens 

verksamheter utan speciella krav på ljud, säkerhet, arkiv med mera. Basutredning 

pågår. Antal arbetsplatser kommer vara upp till ca 65, beroende av vilka ytor som 

avsätts till annan verksamhet så som konferens- och samtalsrum med mera. 

Åkermans väg 

Lokalen är uppsagd 2021. 

Vasslegatan 

Projektet innefattar renovering till bostad. Utredning pågår för att klargöra om det 

är möjligt, att innan byggnaden hyrs ut som bostad, utreda om den kan användas 

som projektkontor för genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Östra 

Eslöv. 

Backåkra 

Byggnaden står tom och Serviceförvaltningen arbetar med att hyra ut den för att 

täcka kommunens kostnader. 

Johnssons minne 

Byggnaden kommer att säljas under 2021. 

Föreningstorget 6 (Polishuset) 

Lokalerna kommer att ersätta inhyrda lokaler på Åkermansväg efter omflyttning av 

administrativ personal, fram tills ombyggnaden av Rådhuset är klar.  

 

Stadshuset 

Utredning av framtida arbetssätt pågår. Inledande basutredning kommer att tas 

fram under 2021. 

Örtofta Folkets Hus 

Enligt tidigare beslut ska fastigheten säljas. Då det idag både finns förskola och 

idrottsverksamhet i området som nyttjar fastigheten för parkering med mera, 

kommer försäljning avvaktas tills vidare. 
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Lokalförändringar till budget 2022 

Rivning av byggnaderna på Ystadsvägen 6 och Dalagatan 6 

  

Rivning föreslås av dessa byggnader, då inget användningsområde finns och då de 

är i mycket dåligt skick. Projekten är upptagna i budgetunderlag 2022. 
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Mark för kommunens verksamhetslokaler 

Markreserv på befintliga förskolor: 
Paletten har en stor tomt, utbyggnad kan utredas   

Lindebo har en stor tomt, utbyggnad kan utredas  

Norrebo projekt med nybyggnad av sex avdelningar pågår. Ytterliggare utbyggnad 

efter rivning kan utredas. 

I lokalförsörjningsplan 2021-2025 finns redovisat möjlig utbyggnad på befintliga 

skolor och förskolor för hela kommunen. 

Markreserv – ej utnyttjad detaljplanelagd mark 
Nedan visas idag kända fastigheter med planrätt för kommunal verksamhet i 

tätorten Eslöv. I sammanställningen kan saknas fastigheter då kommunens 

detaljplaner inte är digitaliserade. Detta gör att det är mycket tidskrävande att ta 

fram en total sammanställning av fastigheter som är möjliga att bebygga för 

kommunens verksamheter. 
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Ny mark till kommunala verksamhetslokaler 
I samband med att kommunen växer är det av största vikt att behovet av mark för 

kommunens verksamheter beaktas. Detta arbete behöver intensifieras för de 

konkreta behov som tagits upp under respektive verksamhet ovan, men även för att 

tillgodose att kommunen i framtiden har avsatt mark för kommunens verksamhet. 

Processen från att behov av nya lokaler är identifierat tills inflyttning är en lång 

process som kan förkortas betydligt om lämplig mark finns avsatt.  
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Tidplan investeringar 
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Tidplan inhyrningar 
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Investeringsredovisning netto (mkr)

Projekt Inv.ram Inv.ram Budget Budget Plan Plan Plan Plan

beslutad 

enligt Kf

Ny kalkyl 

förslag 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Förtydligande kommentarer

Nya och ej påbörjade projekt

Korsning Storgatan, Kvarngatan Marieholm Tillväxt och hållbar utveckling -10,0 -10,0

Kanalgatan etapp 2 (Föreningstorget-Västergatan) inkl park 

Timmermannen Tillväxt och hållbar utveckling -16,5 -1,5 -15,0

Kanalgatan etapp 3 (Västergatan-Bryggaregatan) Tillväxt och hållbar utveckling -11,0 -1,0 -10,0

Kvarngatan etapp 3 (Kvarngränd-Trehäradsvägen) Tillväxt och hållbar utveckling -22,0 -2,0

Skogsvägen etapp 1 (Skolvägen- Hasselgården) Tillväxt och hållbar utveckling -11,0 -1,0

Skolgatan-Åkergatan, Löberöd Tillväxt och hållbar utveckling -10,0 -10,0

GC-väg Eslöv-Ellinge Tillväxt och hållbar utveckling -11,0 -1,0 -10,0

Hållplats Hurva (samarbete med Skånetrafiken) Tillväxt och hållbar utveckling -2,3 -2,3

Park gröna torg Medborgare och andra intressenter -16,0 -1,0 -15,0

Stinstorget Medborgare och andra intressenter -11,0 -1,0 -10,0

Onsjö parken Medborgare och andra intressenter -11,0 -1,0 -10,0

Sundelius park, Marieholm Medborgare och andra intressenter -11,0 -1,0

Parkåtgärder, Löberöd Medborgare och andra intressenter -11,0 -1,0

Delsumma 0,0 -153,8 0,0 -21,0 -4,8 -18,0 -28,0 -32,0

Ej påbörjade projekt med ny kalkyl

Gator Föreningstorget Torpstigen, Västerlånggatan, ev del av 

Kanalgatan Tillväxt och hållbar utveckling -11,0 -16,5 -1,5 -15,0 Utökning av projektbudget

Lekplats Stadsparken och parkåtgärder Medborgare och andra intressenter -12,2 -21,0 -1,0 -20,0 Utökning av projektbudget pga högre ambitionsnivå

Delsumma -23,2 -37,5 -1,0 -1,5 -20,0 -15,0 0,0 0,0

Övriga projekt

GIS-system Verksamhet och medarbetare -6,0 -6,0

Verksamhetssystem Verksamhet och medarbetare -1,0 -0,9

Delsumma -7,0 0,0 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Centrumutveckling

Stora torg

 - byggnation torg och anslutande gator Medborgare och andra intressenter -60,0 -18,0

Toalettbyggnad Stora torg Medborgare och andra intressenter -2,0 -2,0

Delsumma -62,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gator och vägar

Kanalgatan etapp 1 (Bryggaregatan - Trollsjögatan) Tillväxt och hållbar utveckling -22,0 -2,0 -1,0 -19,0 Utförandet tidigareläggs ett år

Kvarngatan inkl gc-väg etapp 2 (Östergatan-Pärlgatan) Tillväxt och hållbar utveckling -13,0 -1,0 -12,0

Östergatan/Ringsjövägen etapp 2 (Bergavägen-

Verksatadsvägen) Tillväxt och hållbar utveckling -17,0 -2,0 -15,0 Projektstart flyttas fram ett år

Östergatan/Ringsjövägen etapp 3 (Verkstadsvägen-

Gasverksgatan Tillväxt och hållbar utveckling -27,0 -2,0 -25,0 Projektstart flyttas fram ett år

Trehäradsvägen etapp 1  (Verkstadsvägen-väg 113) exkl 

cirkulationsplats Tillväxt och hållbar utveckling -30,0 -3,0 Projektstart flyttas fram ett år

Trehäradsvägen etapp 2 (Gasverksgatan-Verkstadsvägen) Tillväxt och hållbar utveckling -17,0 -2,0 Projektstart flyttas fram ett år

Delsumma -126,0 0,0 -3,0 -1,0 -33,0 -2,0 -18,0 -27,0

Belysning

Koppling till politiskt 

handlingsprogram
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Belysning landsbygden Medborgare och andra intressenter -18,0 -3,9 -3,0 -3,0 Ytterligare behov utreds

Delsumma -18,0 0,0 -3,9 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0

Gång- och cykelvägar

GC-väg Medborgarhuset-Bryggaregatan Tillväxt och hållbar utveckling -6,8 -0,8 -6,0

Delsumma -6,8 0,0 0,0 -0,8 0,0 -6,0 0,0 0,0

Projekt i samarbete med VA Syd

Slånbacksvägen Tillväxt och hållbar utveckling -5,0 -5,0

Delsumma -5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Projekt i samarbete med Trafikverket och Skånetrafiken

GC-väg Billinge - Röstånga Tillväxt och hållbar utveckling -13,5 -1,9 -1,0 -1,0 -11,5 Projektet omfördelas till start 2022 och avslut 2024

GC-väg Flyinge-S Sandby Tillväxt och hållbar utveckling -3,7 -0,6 Projektet utgår

GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv Tillväxt och hållbar utveckling -15,5 -2,5 -2,5 -10,5 Projektet omfördelas till start 2022 och avslut 2024

GC-väg Ö Asmundtorp - Trollenäs Tillväxt och hållbar utveckling -24,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -20,0 Projektet flyttas fram ett år till start 2022.

GC-väg Vetegatan - Ö Asmundtorp Tillväxt och hållbar utveckling -5,0 -0,5 -0,5 -0,5 -3,5 Medel omfördelas mellan åren

Delsumma -61,7 0,0 -3,5 -5,0 -5,0 -23,5 -4,5 -20,0

Årsanslag

Teknisk utrustning -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Asfaltering -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0

Om- och nybyggnad gatuanläggningar -2,1 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

Åtgärder i övriga orter -0,9 -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

Cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cykelvägnät Eslövs tätort -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gatubelysning -2,3 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8

Lekplatser -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Grönområden Eslövs tätort -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Grönområden byarna -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Omläggning gator, trottoarer i samband med ledningsägares 

arbeten -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dagvattenåtgärder -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

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

Delsumma 0,0 0,0 -22,6 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3 -22,3

Summa -309,7 -191,3 -65,9 -54,6 -88,1 -86,8 -72,8 -101,3

513 ( 513 )


	e289a241-6900-483b-b796-0d1923302edd.docx
	Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag


	54c4dd85-3fa5-42df-b421-b529a360598c.docx
	9d4c2438-89cb-404c-bf6e-a112da4bc16e.docx
	Medgivande av förlängning av tiden för markanvisningsavtal avseende byggrätter på Föreningstorget
	Ärendebeskrivning
	Inom Föreningstorget pågår ett exploateringsprojekt med syfte att utveckla området med bostäder i enlighet med gällande detaljplan. GBJ Bostadsutveckling AB har utsetts till vinnare i utlyst markanvisningstävling för området, genom beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober 2019. Mellan Eslövs kommun och GBJ Bostadsutveckling AB har ett markanvisningsavtal tecknats. Markanvisningsavtalet godkändes genom beslut av kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Under markanvisningstiden har GBJ Bostadsutveckling AB ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse av marken på Föreningstorget. Bolaget har framfört att de vill göra vissa ändringar i förhållande till det vinnande bidraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 april 2021 § 44 avslagit föreslagna ändringar och gett Kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla med GBJ Bostadsutveckling AB kring mindre ändringar.
	Markanvisningsavtal som tecknats avseende byggrätterna på Föreningstorget mellan Eslövs kommun och GBJ Bostadsutveckling AB löper ut den 26 juni 2021. GBJ Bostadsutveckling AB önskar en förlängning av avtalet.
	Beslutsunderlag
	Markanvisningsavtal för byggrätter på Föreningstorget i Eslöv, del av fastigheten Eslöv 53:4
	Beredning
	Enligt §2 i markanvisningsavtalet för byggrätter på Föreningstorget kan markanvisningstiden förlängas om kommunstyrelsens arbetsutskott finner att rimliga skäl till förlängning föreligger. Sedan beslutet om att avslå föreslagna ändringar av vinnande bidrag har diskussioner förts mellan GBJ Bostadsutveckling AB och Kommunledningskontoret. Diskussionerna går framåt men är inte slutförda. GBJ Bostadsutveckling AB arbetar med att ta fram ett reviderat förslag utifrån diskussionerna med Kommunledningskontoret, men då gestaltning och illustrationer inte är klara förslås att markanvisningstiden förlängs och ändringarna tas upp för beslut i september. Kommunledningskontoret bedömer att det finns rimliga skäl att förlänga markanvisningstiden.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	GBJ Bostadsutveckling AB


	81ba7973-92b9-4fd3-a2bf-5028e66e2d08.pdf
	a9de9c68-7b7a-4ccd-9e10-384aabafff68.pdf
	9cbc5fbf-6cf3-45e4-9cae-362b86173d53.docx
	1d3ce3e5-41e7-4022-9a75-79f192ec4b97.docx
	Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun
	Ärendebeskrivning
	Serviceförvaltningen, hädanefter kallad sökande, skickade in en begäran om planbesked för del av fastigheten Eslöv 53:4 den 12 november 2019. Sökande önskar att uppföra en ny förskola med plats för 8 avdelningar (140 barn). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att ge sökande positivt planbesked den 3 december 2019.
	Beslutsunderlag
		Förslag till beslut; Granskning för detaljplan för del av fastigheten Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun
	Beredning
	Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till granskningshandlingar för detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Servicenämnden


	2c64ceed-fd58-4f5f-bbcb-0851ca2a0e19.pdf
	65c5a5da-b197-4428-aa62-ff8abd244d4d.pdf
	ÄNDRINGAR I DETALJPLANEN EFTER SAMRÅD
	Flytt av området för förskolan
	Kvartsmark för transformatorstation har tagits bort

	FÖRUTSÄTTNINGAR
	PLANDATA
	Areal och markägoförhållanden
	Plansituation

	BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING
	TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
	Översiktsplan Eslöv 2035
	Planuppdrag
	Bygglov
	Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7
	Naturmiljöprogram
	Riksintresse järnväg
	Friyta
	Trädfällning

	TRAFIK
	Gång- och cykelvägar
	Kollektivtrafik
	Biltrafik
	Parkering
	Varutransporter och sophämtning

	NATUR
	Natur, park och rekreation
	Fladdermöss
	Träd
	Biotopskyddad mark
	Topografi
	Jordart och markens genomsläpplighet

	SÄKERHET OCH HÄLSA
	Geotekniska förhållanden
	Markföroreningar
	Markradon
	Luftföroreningar
	Översvämning och skyfall

	TEKNISK FÖRSÖRJNING
	Dag-, spill-, och dricksvatten
	El, fjärrvärme och fiber
	Brandpost


	PLANFÖRSLAG
	PLANSÖKANDE
	PLANENS SYFTE
	FRAMTAGNA UTREDNINGAR
	MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD
	Utformning byggnader
	Omfattning av byggnader och friyta

	TRAFIK
	Gång- och cykel
	Biltrafik och parkering
	Varutransporter och sophämtning

	BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD
	Bedömning av den ekvivalenta ljudnivån
	Bedömning av den maximala ljudnivån

	NATUR
	Natur, park och rekreation
	Träd
	Förskolans utemiljö
	Biotopskyddad mark

	EKOSYSTEMTJÄNSTER
	TEKNISK FÖRSÖRJNING
	Dag-, spill-, och dricksvatten
	El, fjärrvärme och fiber
	Brandpost
	Avfallshantering

	SÄKERHET OCH HÄLSA
	Markföroreningar
	Markradon
	Översvämning och skyfall
	Buller

	DAGVATTENHANTERING
	SOCIALA ASPEKTER
	Trygghet, jämställdhet och mångfald
	Barnkonventionen


	KONSEKVENSER
	MILJÖKONSEKVENSER
	Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken
	Påverkan på riksintresse

	MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)
	Luftkvalitet
	Recipient och miljökvalitetsnorm för vatten

	DAGVATTEN
	ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL
	NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
	Natur, park och rekreation
	Träd
	Områden skyddade enligt miljöbalken kapitel 7
	Fladdermöss

	BIOTOPSKYDDSOMRÅDE
	STADSBILD
	ARKEOLOGI
	SOLFÖRHÅLLANDEN
	TRAFIK
	Nämndemansvägen
	Djupadalsvägen

	BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING
	SÄKERHET OCH HÄLSA
	Markföroreningar
	Markradon
	Buller

	SOCIALA KONSEKVENSER
	Tillgång till rekreativ miljö
	Befolkning och service
	Barnkonventionen
	Tillgänglighet


	GENOMFÖRANDE
	ORGANISATORISKA FRÅGOR
	Genomförandetid
	Huvudmannaskap
	Genomförande av åtgärder inom allmän plats

	FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER
	Planekonomi
	Fastighetsbildningsåtgärder
	Ledningsåtgärder
	Ansökan om lantmäteriförrättning

	MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER


	58cd5c01-9fde-4d86-8b58-d138de35c8d7.pdf
	Samrådsredogörelse - Detaljplan för del av Eslöv 53:4, förskolan Skogsgläntan, i Eslöv, Eslövs kommun
	Samrådsredogörelse
	Yttranden
	1. Statliga Myndigheter och regioner
	2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder
	3. Sakägare, övriga

	1. Statliga myndigheter
	1.1 Länsstyrelsen
	1.3 Trafikverket
	1.4 Räddningstjänsten Syd
	1.5 Region Skåne

	2. Kommunala förvaltningar, bolag och nämnder
	2.1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
	2.2 Kultur- och fritidsnämnden
	2.6 VA SYD
	2.8 Kraftringen

	3. Sakägare, övriga
	3.1 Yttrande 1
	3.2 Yttrande 2



	ecae6278-c98c-4dcd-87d6-a496d0f1df67.pdf
	c6c9f19c-b56d-4dfb-94c9-ea2f025fb0ff.pdf
	680b341f-f7e0-46e6-bdd4-2a5a4717306b.pdf
	D974_Eslöv Skogsgläntan_MUR och PM-Geo+Miljö_200703
	D974_101_200703
	D974_102_200703
	D974_BilagaA_Jordlager_200515
	D974_BilagaB_Markre20107_200703
	D974_Eslöv Skogsgläntan_jord_sammanställning_PAH+met+bek-medel_200623
	D974_Eslöv Skogsgläntan_jordanalyser_sammanställning_olja_200623
	D974_Bilaga2-Analyser Verifikat_fsida_200703
	JOrdanalyser_Binder1_12s
	1.2.3.4.5.6.7_177-2020-06110348_01
	1.2.3.4.5.6.7_177-2020-06110349_01
	8.9.10.11.12.13.14.15.16_177-2020-06110350_01
	8.9.10.11.12.13.14.15.16_177-2020-06110351_01


	c6196ea0-c058-4bd3-99d7-7c8a0e5cc688.pdf
	E123_Eslöv Skogsglänten fsk_jord_sammanställning_PAH+met_210511.pdf
	E123_101_preliminärt_210503 Layout1 (1)
	E123_Eslöv Skögsglänten fsk_jordanalyser_sammanställning_olja_210511
	Tom sida
	Tom sida

	ae7d6976-24af-4936-a49c-69a9ceb2190b.pdf
	60066c11-5d3e-4da7-b2e9-c05c24086c56.docx
	565c1467-7b95-4daa-8894-d9795bf9cecf.docx
	Beslut om positivt planbesked och planuppdrag för Detaljplan Avbitaren 1 i Eslöv, Eslövs kommun
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beredning
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till


	c5e08bcf-001a-4e48-bba2-e9d972810bec.pdf
	af58979e-a617-47a4-b25f-1b11c22b620d.pdf
	Projektgrupp
	Fastighetsägare
	Projektinformation
	1 Bakgrund och syfte
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syftet med projektet
	1.3 Nulägesbeskrivning

	2 Förutsättningar för projektet
	2.1 Gällande dokument och politiska beslut
	Översiktsplan Eslöv 2035


	3 Beskrivning av projektet
	3.1 Avgränsning
	3.2 Frågeställningar i projektet

	4 Prioritering
	5 Ekonomi
	6 Kommunikation
	7 Projektavslut

	446b016d-aa76-4888-8e47-5e92d32a6d31.pdf
	2cd6de7e-4d64-4cf6-9502-3907984bb236.docx
	6893d11e-6923-40e2-abd3-d04c048964fb.docx
	Beslut om granskning för Detaljplan Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1 i Gårdstånga, Eslövs kommun
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
		Plankarta, Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, Eslövs kommun
		Planbeskrivning, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, Eslövs kommun
		Samrådsredogörelse, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, Eslövs kommun
		Trafikbuller, Detaljplan för Gårdstånga 15:25 m.fl., i Gårdstånga, Eslövs kommun 2020-01-13
	Beredning
	Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till granskningshandlingar för Detaljplan för Gårdstånga 15:25, 15:26, 15:27, 15:28 och 15:1, i Gårdstånga, Eslövs kommun.
	Efter samrådet har planförslaget bearbetats efter vad som kom fram under samrådet och genom nya eller kompletterade undersökningar. Några av de största ändringarna är att exploateringen har minskat och att höjden på bullervallen har ökat.  Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget är färdigt att hållas tillgängligt för granskning.
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	Beslutsunderlag
	-	Kart- och bildmaterial över byggnad på Fasanen 10, Ystadsvägen 6A.
	Beredning
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	Flyttstudie 2020
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	För att arbeta mot effektmålet ”Inflyttning från övriga skånska kommuner ska vara större än utflyttningen” beslutade tillväxtavdelningen i sin verksamhetsplan 2020-2021 att genomföra en in- och utflyttningsstudie samt analysera resultaten och utarbeta en efterföljande plan.
	Statistikkonsulterna har under 2020 utfört en enkätstudie med de som flyttade in och ut från Eslövs kommun under 2019.  Resultaten av studien har analyserats av tillväxtavdelningen och nästa steg är att sammanställa, sprida och implementera de resultat som framkommit.
	Beslutsunderlag
	Presentation av flyttstudie
	Beredning
	Under 2020 utförde Statistikkonsulterna en flyttstudie med 280 inflyttare och 221 utflyttare. Studien undersökte bland annat anledningar till att man flyttat till eller från Eslövs kommun, varifrån man flyttar till och från samt vad man tycker om Eslövs kommun med avseende på service, utbud, rekreation med mera.
	Resultaten visar bland annat att både in- och utflyttare anger Flytta ihop med partner och Bättre boende som det viktigaste flyttskälet. Inflyttare hade dessutom mer positiva attityder gentemot Eslövs kommun i alla frågor, med särskilt stora skillnader för Bra framtidsutsikter och Bra utbud av affärer och service. Vidare kunde det konstateras att flyttarna framförallt går till och från Lund och Malmö, men även andra skånska kommuner. Inflyttare var dessutom i större utsträckning nöjda med Eslöv som en plats att leva och bo på. Därtill hade 22% av inflyttarna tidigare bott i kommunen.
	Genom att analysera framförallt vilka flyttskäl som var viktigast i kombination med positiva attityder från inflyttare och negativa attityder från utflyttare, visar resultaten vilka aspekter är särskilt viktiga för in- och utflyttning. Resultaten är i linje med inriktningarna i det politiska handlingsprogrammet och mycket av det arbetet som pågår i Eslövs kommun. Resultaten från flyttstudien bör därmed förmedlas inom organisationen för att ytterligare ge fokus och incitament för fortsatt arbete.
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	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Företagsklimatet i Eslövs kommun 2021
	Beredning
	I Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet 2021 uppvisar Eslövs kommun ett i stort sett oförändrat resultat av det sammanfattande omdömet jämfört med föregående år, 3,3 jämfört med 3,4. Samtidigt som kommunen uppvisar ett oförändrat resultat i mätningen har det sammanfattande omdömet förbättrats i 26 av 33 skånska kommuner. Närmare en tredjedel av de svarande företagen i undersökningen upplever företagsklimatet som dåligt i Eslövs kommun.
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	Förslag till Vårbudget -förutsättningar. Budgetberedningens förslag till kommunens nämnder inför 2022-2025. Yttrande lämnas vid respektive nämnds ordinarie sammanträde i september.
	Beslutsunderlag
	Förslag till Vårbudget- förutsättningar.
	Beredning
	Förslaget till Vårbudget-förutsättningar baseras på SKRs intäktsprognos från 29 april och förslag till planeringsscenario över befolkningsutvecklingen.
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