
Figur 1. Orienteringskarta med planområdet markerat.
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Detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37 i Eslövs kommun

Nedanstående handlingar hör till Detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37. Övriga handlingar finns tillgängliga 
på Kommunledningskontoret i Stadshuset, Eslöv.
 
Planhandlingar
- Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser
- Planbeskrivning (denna handling)
Bilaga 1: Skyfallsutredning
Bilaga 2: Trafikbullerutredning
Bilaga 3: Trafikutredning 
 
Övriga handlingar
-  Grundkarta
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom 
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. 
Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. 
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och 
en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen, 
som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för plankar-
tans innebörd.

PLANPROCESSEN

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till 
att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. I proces-
sen 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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SAMMANFATTNING

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra gatu-
mark, parkmark, bostäder, förskola och vård på rubricerade fastighe-
ter. På fastigheterna finns sedan tidigare två förskolor och vårdloka-
ler.  

INLEDNING



Dnr: KS.2018.0067

4

SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning med genomförande
2020-09-29

FÖRUTSÄTTNINGAR
  Plandata     s.6
  Syfte       s.6
  Läge       s.6
       
          
  TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN       
  Riksintressen      s. 6
  Översiktsplan Eslöv 2035     s. 6   
  Bostadsförsörjningsprogrammet   s. 6   
  Angränsande detaljplaner     s. 6
  Gällande stadsplan     s. 7
  Nuvarande planuppdrag      s. 7    
           
           
  BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING    
  Kulturmiljö      s. 8   
  Mark och bebyggelse    s. 8
  Service        s. 8   
  Trafik       s. 8     
  Geoteknik och radon    s. 10     
  Markföroreningar     s. 10   
  Ledningar      s. 10   
  Fornlämningar      s. 10
  Ekosystemtjänster     s. 10
 
PLANFÖRSLAG
  NY KVARTERSSTRUKTUR     S. 12   
  ALLMÄN PLATSMARK     S. 12   
  Park       s. 12
  Gata och Trafik      s. 12 
  KVARTERSMARK     s. 13
  Bostad, skol, vård och centrum    s. 13   
  Parkering      s. 13    
  Teknisk försörjning     s. 15    
 
KONSEKVENSER
  UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  s.16   
  MILJÖKVALITETSNORMER       
  Luftkvalité      s. 16
  Vattenkvalité      s. 16
  Trädbestånd      s. 18
  Biotopskydd      s. 19
  Skuggstudie      s. 19
  Skyfall       s. 19
  Recipient och för dagvatten    s. 20
  Bebyggelse      s. 20
  SOCIALA KONSEKVENSER     s. 22
  Barnperspektivet     s. 20
  Tillgänglighet      s. 22
  HÄLSA OCH SÄKERHET     s. 22
  Buller från vägtrafik      s. 22
  Buller från spårtrafik     s. 23



SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning med genomförande
2020-09-29

Dnr: KS.2018.0067

5

        
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING        
   
  ORGANISATORISKA, EKONOMISKA OCH 
  FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR     s. 24
  ANSVARSFÖRDELNING      s. 24
  EXPLOATERINGSAVTAL      s. 24
  GENOMFÖRANDETID      s. 24
  TIDPLAN       s. 24
  HUVUDMANNASKAP      s. 24
  PLANEKONOMI       s. 24
  FASTIGHETSBILDNING      s. 25

  MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN     s. 25  
      



Dnr: KS.2018.0067

6

SAMRÅDSHANDLING
Planbeskrivning med genomförande
2020-09-29

PLANBESKRIVNING
MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

PLANDATA
Planområdets totala areal utgör cirka 37 000 m2 och omfattar fastigheterna 
Dannemannen 33, 36 och 37. Fastighetsägaren är Brinova AB som under 
2018 inkom med begäran om planbesked. 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra gatumark, 
parkmark, bostäder, förskola och vård på rubricerade fastigheter. På fastig-
heterna finns sedan tidigare två förskolor och vårdlokaler.  

Läge
Fastigheten är belägen i västra Eslöv, se figur 1. Fastigheten avgränsas i norr 
av Halabacken, i väster av Kronovägen, i söder av Odengatan och i öster av 
Bondevägen, en kommunal och två privata fastigheter. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Riksintressen
Detaljplanen omfattas inte av något riksintresse.

Översiktsplan
Översiktsplan Eslöv 2035, antogs av Eslövs kommun under maj 2018. I över-
siksplanen anges att befintlig struktur väster om stambanan ska förtätas 
med 600 bostäder. Detaljplanen bedöms vara förenlig med den nya över-
siktsplanen. I översiktsplanen anges också att den västra delen av planområ-
det är lämpligt för vattenhantering vid skyfall. 

Bostadsförsörjningsprogram
Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram bör tillkommande
bebyggelse generellt sett ske med varierade upplåtelseformer och hustyper. 
Kommunen ska sträva efter att komplettera det befintliga bostadsbeståndet 
inom det närliggande området.

Angränsande stadsplaner
De angränsande stads- och detaljplanerna (E 251, S 106, E 236, S 87 och S 
129) är planer som bara medger bostadsbebyggelse i maximalt 2 våningar.
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Gällande stadsplan 
Ny detaljplan för Dannemennen 33, 36 och 37 ersätter stadsplan S 109 "För-
slag till ändring av stadsplanen för kvarteren 748 Dannemannen och 753 
Fålen" antagen 1962. Enligt stadsplanen är användningen A - Allmänt ända-
mål för nuvarande fastighet Dannemannen 33, 36 och 37. Fastighetsägarens 
intentioner med planområdet är inte förenlig med gällande stadsplan. 

Nuvarande planuppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-10-09 kommunledningskontoret 
i uppdrag att upprätta detaljplan för Dannemannen 33, 36 och 37. 

Delar av planområdet sett mot öster.  
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BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 

Kulturmiljö
Angränsande fastighet Dannemannen 35:1 ägs av kommunen. På fastighe-
ten ligger byggnaden "Klausastället"- där det för närvarande bedrivs kom-
munal skol-och vårdverksamhet. "Klausastället" och gata Halabacken nord-
ost om planområdet utgör en gammal kulturmiljö med tidigare gårdsmiljö 
och vägsträckning som finns redovisad på tidiga kartor, bl a Generalstabs-
kartan från 1930. Planområdet, sydväst om Dannemannen 35:1 har varit 
jordbruksmark fram tills det att det började bebyggas under 1970-talet. 

Mark och bebyggelse
Befintliga vård- och förskoleverksamheter består av enplansbebyggelse 
med sadeltak. I övrigt består planområdet av gröna- och asfalterade ytor. 
Huvuddelen av planområdet ligger delvis nedsänkt i förhållande till omgi-
vande gator, uppskattningsvis cirka 1 till 1,5 meter i förhållande till Kronovä-
gen och Odengatan.  

Service 
Inom planområdet finns en vårdcentral som drivs Region Skåne samt två 
kommunala förskolor; Dannemannens förskola och Västerbo förskola. Av-
stånd till Stora Torg i centrala Eslöv är cirka 1500 meter.  

TRAFIK
Gång och cykeltrafik
Planområdet nås med gång- och cykel i blandtrafik på Kronovägen (På Kro-
novägen finns det cykelbanor avskiljda från biltrafik), Halabacken, Bondevä-
gen och Odengatan. Det finns inga separat cykelbanor inom planområdet.

Kollektivtrafik
Stadsbuss 3 stannar på Kronovägen i direkt anslutning till planområdet. Till 
Eslövs station tar det cirka 5 minuter. 

Biltrafik 
Biltrafik angör planområdet från Kronovägen, Halabacken, Bondevägen och 
Odengatan. Trafikmätning och bullerutredning har genomförts och redovi-
sas sammanfattningsvis under kapitel planförslag samt i sin helhet i bilaga 
2.  
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Figur 2 och 3. Häradskartan från cirka 1930 respektive ortofoto från 1957 med plan-
området markerat med svart, streckad linje. 
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Geoteknik och radon
Enligt översiktlig geoteknisk undersökning av SGU består planområdet av 
två jordarter; Glacial grovsilt-finsand och sandig morän. 

Enligt undersökning av SGU genomförd under 1989 så ligger planområdet 
inom normalriskområde för markradon. Om behov föreligger kan förekom-
sten av radon, med anledning av föreslagen användning, att undersökas 
under fortsatt planprocess. 

Markföroreningar
Under vårvintern 2020 genomfördes en PCB-sanering i hus A, B, och C. Se 
figur 4 för vilka byggnader som berörs. PCB  är ett samlingsnamn för giftiga 
och svårnedbrytbara ämnen (polyklorerade bifenoler). Sedan industrin bör-
jade använda PCB i stor skala på 1930-talet så har användningsområdena 
varit många, bland annat som fog- och golvmassa  i byggnader. Innan reno-
vering, ombyggnad eller rivning kan ske så ska en del av den konstaterade 
förekomsten av PCB avlägsnas enligt 17 a§ Forordning (2007:19) om PCB.
Sanering av ytterligare byggnader (E-I) inom planområdet kan bli aktuellt. 

Det har även konstaterats PCB-föroreningar i marken och miljöavdelningen 
i Eslövs kommun har därför fattat beslut om att även sanering av mark ska 
ske. Uppföljning av sanering och återställande av marken kommer att ske 
under fortsatt planprocess. Plankartan förses med planbestämmelse om att 
startbesked inte får ges förrän markföroreningar har åtgärdats.  

Ledningar
Det finns inga kända allmänna ledningar inom planområdet.
 
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området. Om fornlämningar
påträffas i samband med markarbeten ska entreprenören, i enlighet med 2 
kap 10§ kulturmiljlagen, omedelbart avbryta arbetet och underrätta Läns-
styrelsen.

Ekosystemtjänster
Planområdets ekosystemtjänster utgörs av permeabla grönytor med träd 
vegetation. Se vidare om ekosystemtjänster under kapitel "Planförslag" res-
pektive "Konsekvenser".  
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Figur 4. Jordarter inom planområdet. 
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PLANFÖRSLAG

NY KVARTERSSTRUKTUR 
Planförslaget innebär att en ny kvarterstruktur skapas inom planområdet. 
Bondegatan förlängs österut och ansluter till Kronovägen. En ny tillfartsväg 
från Halabacken dras i sydlig riktning för att ansluta till Bondegatans nya 
sträckning. Genom en ny vägsträckning får området en ny gestaltning med 
tre kvarter istället för ett kvarter. 

Syftet med en ny kvartersstruktur är att det medför en ökad tillgänglighet 
och flexibilitet av områdets användning. Den nya kvartersstrukturen kom-
mer även att mer samspela med de omgivande kvarteren. Mindre kvarter 
innebär även att trafiken fördelas på fler gator och avlastar omgivande 
gatustruktur. 

ALLMÄN PLATSMARK

Park
Ett område i planområdets västra och södra del planläggs som allmän 
platsmark - park. Syftet är att skapa en fördröjningsyta för dagvatten samt 
ge möjlighet att bevara och förstärka befintliga träd längs med Kronovägen. 
Se vidare i bilaga 1: Skyfallsutredning och under rubrik Konsekvenser.  Totalt 
omfattar parkmarken cirka 2250 kvm inom planområdet. 

Gata och Trafik 
Totalt omfattar ny gatumark cirka 2200 kvm inom planområdet. Vägarna 
ska utformas som gårdsgator på gång- och cykeltrafikantens villkor med låg 
hastighet. 

En trafikbullerutredning och en trafikutredning har tagits fram inför sam-
rådsskedet, se bilaga 2 respektive 3. Syftet med trafikbullerutredningen är 
att avgöra om gällande riktvärden för trafikbuller överskrids inom planområ-
det. 

Enligt utredningen så överskrids inte bullernivåerna för planområdets fasa-
der. Om en gemensam uteplats anordnas i bullersyddat lägen (exempelvis 
innergården) så uppfylls även riktvärdena för uteplats. 

Vid planerad förskolan vid den nordöstra kvarteret så uppfylls riktvärdet 
förutsatt att bullerskyddsskärm uppförs för ett begränsat område som inte 
klarar bullerkraven. En sådan skärm kan exempelvis integreras på ett peda-
gogisk och tilltalande estetiskt sätt i kommande projektering av förskolegår-
den.
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Figur 5. Förslag till ny kvartersstruktur inom kvarter Dannemannen med förutsättningar och 
konsekvenser.   
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A - Nytt kvarter cirka 5600 kvm
B - Nytt kvarter cirka 5000 kvm 
C - Nytt kvarter cirka 22 500 kvm

Syftet med trafikutredningen är att avgöra om föreslagen vägutformning 
är godtagbar enligt VGU (Enligt Trafikverkets standard: Vägar och gators 
utformning) med hänvisning till förväntade trafikflöden.  Enligt utredningen 
är föreslagen utformning godtagbar enligt VGU. 

KVARTERSMARK

Bostad, skola och vård 
Föreslagen detaljplan är en förtätning med syfte att förstärka och komplet-
tera nuvarande funktioner. Bostäderna som föreslås består av flerbostads-
hus upp till 2 våningar.  Totalt möjliggörs byggnadsyta till cirka 10 400 kvm 
(inklusive yta för nuvarande byggnadsbestånd) vilket ger möjlighet till cirka 
110 nya lägenheter. Se figur 6. 
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Figur 8. Sektion A-A (ovan) och sektion B-B (under) för bebyggelse på kvarteret Dannemannen. 
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Projektpresentation markanvisning Täppet - Åhus, Kv. Getramsen

2020-01-27

Fasad mot gårdarna i sydväst
Skala 1:200

Flygvy från söder

Skyddande tak
över balkongerna

Lätta spjälräcken

Avskärmande väggar
mellan balkonger

Träpanel silvergrå

Tryggt och tillgängligt

Den sociala tryggheten och en
hållbarhet över tid handlar fram-
för allt om att skapa lagom stora
enheter med en god "vi-känsla".
Detta ger i sin tur trygghet och
bidrar till gemenskap.
Det handlar om att skapa goda
boendemiljöer som håller över tid
oavsett vilket skede i livet man
befinner sig i.
Ett boende som man vill bo i och
där det är lätt att trivas vilket gör
att man vill bo kvar länge.
En god boendemiljö kallar vi det!

Tillgängligheten inom området är
god och uppfyller ställda krav en-
ligt BBR.
Samtliga bostadskomplement samt
angöring ligger i nära anslutning till
respektive hus.

Husen förberedes för utvändigt hiss-
torn i anslutning till entrégångar.

Trappor i båda gavlarna för att mini-
mera avstånden till de olika delarna.
Varje kvartersdel med bostadshus
har tillhörande komplement för frd,
cyklar samt utrymme för barnvagnar,
rullatorer och laddning av rullstolar.
Parkeringen är uppdelad på mindre
enheter husvis och samtliga platser
är förberedda för laddning av elbil.
Cykelförråd finns under tak invid
entréstråken.

Miljörummen med sopsortering ligger
fördelade på 4 olika hus för bästa till-
gänglighet för alla.
I anslutning till dessa finns också
undercentraler med erforderlig teknik.

Lägenhetsförråd finns i komplement-
byggnader invid varje parkeringsgård
samt på trädgårdssidan med närhet
till respektive marklägenhet.

Gestaltning

Husen har en klassiskt neutral färg-
sättning med silvergrå träpanel
Träkänslan i fasaderna har mycket
Åhuskänsla inspirerad av tallarna
och drivveden längs stränderna.

Taken är låglutande i papp och med
sedumtäckning på komplementen
som skiftar vackert med årstiderna.

Volymerna är enkla och ger med
sina nätta mått och varerade panel-
riktning och flankerande väggskivor
en småskalig och vänlig skala.
Bostadshusen ackompanjeras av de
många bostadskomplementen och
tillsammans bildar dom fina små
enheter och tydligt definerade rum.

Fönstersättningen har ett vari-
erat lugn och fönsterytan är ge-
nerös och en del partier går ned
till golv vilket ger ett vackert ljus-
spel långt in i bostäderna.
Balkongerna och uteplatser ligger
samlat mot sydväst och samtliga
bostäder har ytterligare en uteplats
mot entrégången.
Varje uteplats får sitt privata läge
med skyddande skärmväggar och
tak.
Även förråden kring de små träd-
gårdarna på bottenplan ger skydd.
Räckena utgörs av lätta spjälräcken
för maximalt ljusinsläpp och fina ut-
blickar. Figur 7. Illustration över en möjlig bebyggelsetyp som detaljplanen medger.  Detta förslag är ett 

flerbostadshus i två våningar med 16 lägenheter per huskropp. 
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Parkering 
Parkering till planområdets bostäder och verksamheter ska följa kom-
munens parkeringsnorm och avgörs primärt i bygglovsprocessen. Antalet 
parkeringsplatser bestäms efter bruttoarea (BTA). Total ny kvadratmeter 
BTA (10 800 kvm) adderat till befintlig BTA (10 000 kvm BTA - 5000 BYA) ger 
totalt BTA 20 800 kvm. Det genererar ett behov av cirka 120 parkeringsplat-
ser enligt kommunens nu gällande parkeringsnorm. Parkeringsnormen är 
för närvarande under utredning och kommer eventuellt att revideras under 
2021. Inom planområdet finns det idag cirka 150 parkeringsplatser. 

Teknisk försörjning
Planområdet ansluter till befintligt nät vad avser energi, fiber, tele, dag-
vatten, vatten och avlopp samt avfall.

KONSEKVENSER

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Tillväxtavdelningen bedömer, med vägledning av förordningen om miljö-
konsekvensbeskrivningar, att planförslaget inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken 
och i 4 kap 34 § PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detalj-
planen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. 

MILJÖKVALITETSNORMER

Luftkvalité
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakt-
tas. Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitets-
normer för utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen innebär ingen 
betydande ökning av trafik.

Vattenkvalitét 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitets-
normer för vatten. Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Nöd-
vändiga dagvattenåtgärder ska anläggas för att dagvattnet inte ska ge en 
negativ påverkan på ytvattenförekomstens kemiska och ekologiska status.
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Några av träden inom planområdet.  
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Figur 9-12. Skugganalys vårdagjämning.
Vårdagjämning 20 mars kl 09.00.

Vårdagjämning 20 mars kl 12.00.

Vårdagjämning 20 mars kl 15.00. Vårdagjämning 20 mars kl 17.00.

Trädbestånd
Inom planområdet finns cirka 150 träd inmätta i grundkartan. Träden inom 
planområdet är ett varierat bestånd i huvudsak bestående av körsbärsträd, 
ek, björk och apel. 

Ett fullt genomförande av planförslaget innebär att cirka 60 träd fälls. Dessa 
träd ska kompenseras inom planområdet, vilket säkerställs genom exploa-
teringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren. I exploateringsavtalet 
ska villkoren för kompensationen fastställas. Nuvarande trädbestånd längs 
med Kronovägen och Odengatan ska i möjligaste mån, efter att ytan har 
anpassats för vattenhantering, bevaras. Denna yta, som i plankartan utgörs 
av allmän platsmark, består av cirka 40 träd. Förutom att träden fyller en 
estetisk funktion så är de viktiga för områdets ekosystemtjänster. De bidrar 
till områdets vattenreglering, binder koldioxid och ger skugga under som-
maren. 
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Figur 13-16. Skugganalys höstdagjämning. 
Höstdagjämning 23 september kl 09.00.

Höstdagjämning 23 september kl 12.00.

Höstdagjämning 23 september kl 15.00. Höstdagjämning 23 september kl 17.00.

Biotopskydd
Träden längs med Kronovägen och Odengatan utgör en allé och är därmed 
under ett generellt biotopskydd. Dispens från biotopskyddet kommer att 
sökas av kommunen till Länsstyrelsen.

Skuggstudie 
Genomförd skuggstudie (figur 9-16) visar att förslagets skuggpåverkan på 
omgivande bebyggelse är mycket litet.  

Skyfall
Med anledning av att det östra planområdet enligt översiktsplanen är 
utpekat som lämpligt för vattenhantering vid skyfall så har en skyfallsutred-
ning tagits fram inför samrådsskedet, se bilaga 1. Skyfall definieras som en 
översvämningssituation när ledningssystemet är mättat och ej kan hantera 
större vattenmängder. 
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Enligt översiktsplanen och skyfallsutredningen så fungerar området idag 
som en viktig fördröjningsyta för dagvattenhantering vid skyfall. Området 
fördröjer vatten västerifrån och förhindrar att ytor öster och söder om plan-
området översvämmas. 

Enligt utredningen innebär en förtätning av kvarteret att översvämningar 
nedströms kommer att öka. För att kompensera översvämningar nedströms 
och minska översvämningar inom planområdet rekommenderas anlägg-
ning av  svackdiken längs med Kronovägen och Odengatan. Svackdikena 
bör utformas med en utjämningsvolym på cirka 1100 kubikmeter. Föreslag-
na svackdiken medverkar både till att minska översvämningar inom plan-
området och att minska flödet nedströms. Se vidare i bilaga 1. 

Erforderlig yta enlig skyfallsutredningen ska överlåtas till kommunen från 
fastighetsägaren och planläggas som park. Gestaltning av parkmarken kom-
mer att avgöras i kommande projektering. Inledningsvis så har ett förslag på 
sektion tagits fram för hur marken bör gestaltas, se figur 17-18.

Recipient för dagvatten
Saxån är ca 34 km lång och sträcker sig från Farstorp i Svalövs kommun, via
Eslövs kommun, till Lundåkrabukten i Landskrona kommun. Planområdet 
ligger inom Saxåns avrinningsområde. Recipienten för dagvattnet från pla-
nområdet är i första hand Krondiket/Krondammen och därefter (via kulvert) 
Långgropen som sedan rinner ihop med Saxån vid Trollenäs slott. Enligt 
www.viss.lansstyrelsen.se så är statusen för Saxån idag ”måttlig ekologisk 
status” respektive ”uppnår ej god” kemisk status. Målet för miljökvalitets-
norm 2027 är att ån ska ha ”God ekologisk status”. Åns närvarande status
beror främst på övergödning genom fosfor och kväve i det intensiva lant-
bruk som sker i Saxåns närområde.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär ytterligare försur-
ning av recipienten.

Bebyggelse
En fullt genomförd detaljplan innebär att två byggnader rivs. Se figur 19.  

SOCIALA KONSEKVENSER 

Barnperspektivet 
Detaljplanen kommer vid ett fullt genomförande att påverka områdets två 
förskolor: förskola Dannemannen och förskola Västerbo. Förskolorna kom-
mer tillsammans med tillhörande friyta att helt eller delvis upphöra. 
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Figur 18. Sektion över möjlig utformning av svackdiken. 

Figur 17. Område för svackdike inom planom-
rådet
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Planen ger däremot byggherren rätt att uppföra ny förskola i det sydöstra 
kvarteret. Tillfälliga paviljonger som en följd av evakuering under genomför-
andefasen kommer att klargöras i den kommande plan- och byggnadspro-
cessen. 

Detaljplanen innebär vidare att nya bostäder tillkommer nära centrala Eslöv. 
Gång- och cykelavståndet för barn till viktiga målpunkter (service, lekplatser, 
friytor, skola och fritidsaktiviteter m m) för de som bor inom området kom-
mer vara korta jämfört med ny bebyggelse som tillkommer i mer perifiera 
lägen.

En barnkonsekvensanalys har inte genomföras i ärendet. Barnens livsmiljö 
bedöms inte heller förändras eller försämras av ett utförande av planen. 
Planförslaget är av begränsad omfattning och förenligt med Översiktsplan 
Eslöv 2035.

Tillgänglighet 
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och an-
vändbarhet för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 
kap 4§ (byggnader) och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodo-
ses avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed 
vid kommande bygglovsprövning. Planförslaget innebär att tillgänglighets-
kraven enligt ovan kan uppfyllas. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller från vägtrafik
Enligt upprättad trafikbullerutredning, är bullernivåerna för planområdet 
ringa. Enligt utredningen sammanfattning: "Beräkningarna visar att trafik-
bullerförordningens grundriktvärde (Leq ≤ 60 dBA) uppfylls på samtliga 
fasader. Detta innebär att bostäder kan planeras fritt. 

Riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50 dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids vid 
fasader mot gatorna. Här krävs någon form av åtgärd. En sådan åtgärd kan 
vara att anlägga en gemensam uteplats i bullerskyddat läge. Om gemensam 
uteplats finns i anslutning till bostaden kan övriga privata uteplatser (tex. 
balkonger) planeras fritt utan krav på bullerskydd.  
Vid den planerade förskolan uppfylls riktvärdena för skolgård (Leq ≤ 50 dBA, 
Lmax ≤ 70 dBA) på hela innergården. För grönområdet öster om förskolan 
uppfylls riktvärdena för stora delar av planerad förskolegård. En liten del 
av gården mot Halabacken överskrider riktvärdet. Här krävs någon form av 
åtgärd. En sådan åtgärd kan vara att anlägga en 2,5 meter hög bullerskydds-
skärm mellan Halabacken och förskolegården."
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Figur 19. Byggnader som rivs om detaljplanen genomförs till fullo.

A

Buller från spårtrafik 
Södra stambanan ligger ca 1500 meter öster om planområdet. Marieholms-
banan ligger cirka 900 meter norr om planområdet. Med hänvisning till det 
stora avståndet bedömer Eslövs kommun att riktvärden för spårtrafik för 
bostadsbebyggelse respektive skola inte överskrids inom planområdet.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA, EKONOMISKA OCH 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

ANSVARSFÖRDELNING
Exploatören ansvarar för rivning, utbyggnad och exploatering av kvarter-
smarken inom Dannemannen 33, 36 och 37. Ansvar för utbyggnad och 
ombyggnad av allmän platsmark regleras genom exploateringsavtal. 
Eslövs kommun ansvarar för framtagande av detaljplan.  

EXPLOATERINGSAVTAL
Eslövs kommun har för avsikt att teckna ett exploateringsavtal med exploa-
tören. Avtalet ska reglera vilka åtgärder som behöver vidtas inom och ut-
anför planområdet och vem som ska utföra åtgärderna. Inom planområdet 
krävs utbyggnad av de nya lokalgatorna samt iordningställande av parkmar-
ken. Exploatören ska utföra och bekosta samtliga åtgärder som är nödvän-
diga för att genomföra planen. Avtalet kommer också innehålla krav för att 
säkerställa genomförandet av detaljplanen. Avtalet kommer också innehålla 
administrativa frågor och kommunens kostnader för uppföljning av avtalet. 

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år. 

TIDPLAN
Detaljplanen beräknas att antas under 2021. Tidplanen kan kommas att revi-
deras. Utbyggnad av kvartersmark planeras att påbörjas tidigast under 2022 
och avslutas tidigast 2025. 

HUVUDMANNASKAP
Eslövs kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

PLANEKONOMI
Plankostnader tas ut enligt upprättat planavtal mellan Eslövs kommun och 
exploatören. Avgifter för bygglov, lantmäterieförrättning samt olika anslut-
ningar till vatten och avlopp, el, bredband etc  bekostas av exploatören. 
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FASTIGHETSBILDNING 
För att genomföra detaljplanen krävs en fastighetsreglering. Del av Dan-
nemannen 33, 36 och 37 ska överföras till kommunal fastighet Eslöv 53:1 
respektive Eslöv 53:4.  Dannemannen 33, 36 och 37 ombildas därefter till 
tre nya fastigheter. Lantmäteriåtgärderna sker efter detaljplanen har vunnit 
laga kraft. Exploatören ansöker om förrättning och bekostar lantmäteriets 
handläggning. Dannemannen ga:1 bör upphävas genom en omprövnings-
förrättning. Exploatören ansöker om och bekostar omprövningen. Lednings-
rätter inom området måste omprövas i samband med ledningsflyttar.

MEDVERKANDE
Kommunledningskontoret, Tillväxtavdelningen

Åsa Simonson     Thomas Oskarsson
Avdelningschef    Planarkitekt FPR/MSA  
Kommunledningskontoret

     
 




