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Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut Rubrik Ärende Sida
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SBN § 127 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar 12
SBN § 128 Beslut om gallring av inkomna analoga pappershandlingar efter skanning 13 - 14
SBN § 129 Nominering av pristagare till Hållbarhetspriset 2020 15 - 16
SBN § 130 Anmälan - om miljöfarlig verksamhet - Trafikövningsplats - Björka 18:1 17 - 28
SBN § 131 Utsläpp av spillvatten till enskild avloppsanläggning - gammal markbädd

- Everlöv 14:7
29 - 33

SBN § 132 Utstläpp av spillvatten till enskild avloppsanläggning - Ommamölla 1:2 34 - 38
SBN § 133 Klagomål - Vollsjö 48:3 39
SBN § 134 Ansökan - tillbyggnad med skärmtak - Björkeröd 6:1 40 - 42
SBN § 135 Ansökan - tillbyggnad av garage - Rektorn 7 43 - 44
SBN § 136 Ansökan - ändrad användning från butik till bostad - Elefanten 21 45 - 50
SBN § 137 Ansökan - tillbyggnad av komplementbyggnad (garage) - Cembalon 5 51 - 53
SBN § 138 Ansökan - flytt av plank samt uppförande av skärmtak med vindskydd -

Sjöbo 3:14
54 - 56

SBN § 139 Ansökan - ombyggnad och tillbyggnad av fastighet till förskola - Sjöbo
6:85

57 - 61

SBN § 140 Ansökan - nybyggnad av cykelförråd - Örnen 8 62 - 64
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§121 Ärendenr ALL.2020.15

Val av justerare

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Thomas Nilsson (M) och Christer Hovbrand (S) att
justera protokollet
_________

Sammanfattning
Enligt kommunens reglemente ska samhällsbyggnadsnämndensprotokoll justeras av
ordföranden samt två ledamöter.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§122 Ärendenr ALL.2020.6

Föredragningslista 2020-10-13

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan.
__________

Sammanfattning
Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga).
Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§123 Ärendenr PLAN.2016.1040

Detaljplan för Laxen 4 m fl, kv Bränneriet, Sjöbo

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Detaljplan för Laxen 4 m fl, kv Bränneriet,
och skickar vidare planförslaget till kommunstyrelsen för godkännande och
kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Samhällsbyggnadsnämndens politiker vill bli informerade kontinuerligt om det fortsatta
arbetet med markanvisning, kvalitetsprogram och parkeringslösning för området.
Samhällsbyggnadsnämnden förespråkar underjordiska garage. Inför genomförandet av
detaljplanen betonar Samhällsbyggnadsnämnden vikten av att det nya bostadsområdet
uppföres med blandade upplåtelseformer av både bostadsrätter och hyresrätter.
__________

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus
och radhus, med blandade upplåtelseformer av bostadsrätter och hyresrätter, samt en förskola
i centrala Sjöbo. Inom området föreslås strukturen bygga på småskaliga kvarter och gränder i
kontrast till några bredare trädplanterade gaturum. Naturvärden att skydda inom planområdet
är bland annat en enkelsidig allé med lindar som finns längs Fabriksgatan.
Barnen i centrum, god arkitektur och smarta miljölösningar ska genomsyra planen.

En prövning av barnets bästa har gjorts i barnkonsekvensanalysen som upprättades i samband med
planarbetet. Med stöd av denna, ska beslutsfattarna i samband med beslut göra en bedömning om
barns bästa, (se steg 6, sid 5 i barnkonsekvensanalysen).

Beskrivning av ärendet
Det tidigare verksamhetsområdet söder om resecentrum har efter att industribebyggelsen rivits legat
öde och planer på en utveckling av bostadsbebyggelse inom området har arbetats in i både fördjupad
översiktsplan och planprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) beslöt 2011-09-07 att
upprätta ett planprogram för Spårområdet, före detta ”Spritfabriken”, numera kallad ”Kv Bränneriet” i
Sjöbo. Planprogrammet daterat 2014-02-05 var ute på samråd under våren 2014 under perioden 17
mars-19 juni.

Då det förekommit industriell verksamhet inom planområdet tidigare, har ett antal miljötekniska mark-
och grundvattenundersökningar utförts. Den senast utförda riskbedömningen visar att största delen av
planområdet inte har några markföroreningar som föranleder ett behov av avhjälpande (sanering), med
undantag för ett delområde i den nordvästra delen av planområdet, där byggrätten för den högsta
byggnaden samt två av de snedställda husen är placerade. Men innan avhjälpande åtgärder vidtas ska
en anmälan upprättas där föreslagna åtgärder, åtgärdsmål, miljökontroll med mera redovisas, varefter
tillsynsmyndigheten kommer att fatta beslut.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-26 att godkänna planförslaget för samråd.
Samrådsförslaget, daterad 2018-06-26, var ute på samråd under perioden 2018-08-20 t.o.m. 2018-10-
31.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-28 att godkänna planförslaget för granskning.
Granskningsförslaget daterat 2020-04-28, var ute på granskning under perioden 2020-05-08 t.o.m.
2020-06-08.

Förändringar efter granskning
Granskningen resulterade i följande justering av planhandlingarna:

 flerfamiljshusens höjd tillåter en ökning med 0,5 m

 förtydligande av genomförandefrågor skrivs in i planbeskrivningen

 planbestämmelsen träd1 längsmed den östra infarten ändras till trädrad1på
grund av svårighet att klara de befintliga träden vid omläggning av
vattenledning samt nedfarter till underjordiska garage

För kännedom inför genomförande
Ett kvalitetsprogram för området är under framtagande. Kvalitetsprogrammet ska ligga till grund för
markanvisningen och beslutas av kommunstyrelsen
dec 2020/jan 2021.

En P-norm för hela Sjöbo tätort har arbetats fram men återförvisats till stadsbyggnadsförvaltningen för
vidare handläggning. Förslaget till P-norm kommer nu att arbetas in i en parkeringsstrategi som
planeras att lyftas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut jan 2021.

Innan detaljplanen kan genomföras behöver bussuppställningsplatsen flyttas.

Tekniska förvaltningen har i samband med projekteringen av Bränneriet tagit fram en detaljerad kalkyl
för genomförandet av detaljplanen.

Skede 1) Byggator:
Skattefinansierade verksamheten: 8 900 000 kr
VA-kollektivet: 4 200 000 kr inkl kostnader för anslutning vid Tegelgatans förlängning.

Åtgärderna vid Fabriksgatan bör handlas upp i samma entreprenad som byggatuentreprenaden för att
ha trafiksäkerhetshöjande åtgärder på plats innan husbyggnation och förskola påbörjas. Då blir
kostnaden Byggator+Fabriksgatan:

Skattefinansierad: 15 800 000 kr
VA-kollektivet: 4 200 000 kr inkl kostnader för anslutning vid Tegelgatans förlängning.

Skede 2-X) Färdigställande i X antal etapper:
Skattefinansierad: 8 800 000 kr
VA-kollektivet: 200 000 kr
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Total kostnad:
Skattefinansierad: 24 600 000 kr
VA-kollektivet: 4 400 000 kr

Tekniska förvaltningen har ansökt om bidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Fabriksgatan
hos Trafikverket.

I kostnaderna ovan ingår inte saneringskostnader för markförorening inom detaljplaneområdet eller i
VA-entreprenadområdet. Det ingår inte heller kostnader för omhändertagande av den del av
grundplattan från Trelleborgsfabriken som finns kvar inom området.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning, 2020-10-13
Plankarta med bestämmelser, 2020-10-13
Samrådsredogörelse, 2020-04-02
Granskningsutlåtande, 2020-09-21
Barnkonsekvensanalys, 2020-09-24

Bilagor
Trafikutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04
Parkeringsutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04
Dagvattenutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04
Undersökning om betydande miljöpåverkan Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-05
Parkeringshus i centrala Sjöbo, lokaliserings- o volymutredning, Sigma Civil AB 2019-12-30

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Åsa Bjurström
Ingrid Nilsson, (berörda sakägare)
Kommunstyrelsen
Sigma Civil AB
STADSTUDIO
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    Barnkonsekvensanalys  

    – en metod att bedöma barnets bästa med 
    utgångspunkt i en specifik åtgärd eller
    frågeställning. 

    Mallen utgår från barnombudsmannens 
    stödmaterial och genomförs i 7 steg. 

 

Anledning att prövningen görs: Antagande av detaljplan för Laxen 4 m fl ”Kv Bränneriet” i Sjöbo 

Ansvarig för barnkonsekvensanalysen: Marie Rosdahl, planarkitekt, Strategienheten    

Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun 

Datum när barnkonsekvensanalysen påbörjades: 2020-08-25  

Datum när barnkonsekvensanalysen avslutades: 2020-09-24 

_______________________________________________________________________________ 

 

Steg 1 – Bakgrund 

Enligt svensk lag måste en bedömning om barnets bästa göras i varje beslut som rör barn direkt eller 
indirekt. I planer eller projekt som rör barn direkt eller indirekt, så ska dessutom en 
barnkonsekvensanalys (så kallad BKA) upprättas. I denna detaljplan utgör den största barnrelaterade 
förändringen tillskapandet av en förskoletomt. Även förslag till nya GC-vägar och utformningen av 
den allmänna platsmarken inom detaljplanen är förändringar som medför konsekvenser för bl a barn.  

Ett arbete fortgår på Stadsbyggnadsförvaltningen med att se över rutiner, arbetssätt och 
dokumentmallar i barnrättsarbetet, där en anpassning till geografiska projekt och stadsplanering 
önskas framarbetas. Tills detta interna arbete är klart, har denna detaljplan använt sig av ”Lathund 
för Barnkonsekvensanalys – Utifrån Sjöbo kommuns övergripande barnrättspolicy antagen 2015-12-
16 och reviderad 2019-06-01”. Mallen utgår ifrån Barnombudsmannens stödmaterial och genomförs 
i sju steg.  

En kort sammanfattning av denna BKA finns att läsa under rubriken ”Barnperspektivet” i 
planbeskrivningen. 

 

Steg 2 – Lyssna till barnet eller barnen 

Dialogfasen för området skedde under planprogramfasen, där detta detaljplaneområde var en del av 
det större området Spårområdet. Planprogrammet för Spårområdet i Sjöbo tätort antogs av 
kommunstyrelsen 2014-10-15 och i samband med dialogprocessen 2012-2013 genomfördes då 
samtal och workshops med skolor och elever, bl a Ungdomsrådet, elevrådet på Storkskolan i 
Blentarp, elever från Lövestads skola samt Grundsärskolan i Sjöbo.  
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Nedan följer utdrag ur avsnittet ”Processen” ur ”Planprogram Spårområdet Sjöbo tätort”: 

Dialog med skolorna: ”För att få med ungdomarnas synpunkter involverades skolorna tidigt i 
processen. Bland annat anordnades workshops som resulterade i många spännande idéförslag.” 

Dialog med Ungdomsrådet: ”Spårområdet kommer att utvecklas under en längre period framöver. 
Därför var det extra viktigt att involvera de yngre delarna av befolkningen i processen. Ungdomsrådet 
är knutet till Familjenämnden och består av ungdomar mellan 12 och 20 år som bor i Sjöbo kommun. 
Ungdomsrådet deltog bl a genom att göra ett kollage utifrån frågeställningen - Vad vill ni kunna göra i 
centrum/Spårområdet?” 

 

Steg 3 – Inhämta kunskap  

Dialogarbetet i samband med planprogramskedet har legat till grund för framtagandet av 
detaljplaneförslaget för Laxen 4 m fl ”Kv Bränneriet” i Sjöbo. Under själva detaljplanesamrådet 
lämnades ytterligare tillfällighet att tycka till om förslaget och att lämna in synpunkter; för sakägare, 
andra berörda och för allmänheten i stort, inkl barn och unga.   

 

Steg 4 – Låt barnkonventionen vägleda  

Vilken/vilka artiklar har beaktats i godkännande-/antagandebeslutet?  

☐X Artikel 2 – handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
 Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat 
 den. 

☐X Artikel 3 – anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som 
 bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare 
 och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är 
 barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen 
 åsikt och erfarenhet. 

☐X Artikel 6 – understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln 
 handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, 
 psykiska och sociala utvecklingen. 

☐X Artikel 12 – lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem 
 beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn 
 tas till barnets ålder och mognad. 

Andra artiklar som direkt berör detta förslag till detaljplan:  

Artikel 27 – Varje barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska och sociala utveckling. 

Artikel 31 – Barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder och rätt 
att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

Respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska 
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig 
verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet. 
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Steg 5 – Ta fram handlingsalternativ och analysera konsekvenserna  

Nedan följer en redogörelse för de åtgärder och de valda alternativ av utformning som gjorts i 
detaljplanen för Kv Bränneriet, med tillhörande barnkonsekvens som följd. 

Som ett led i kommunens säkra-skolvägar-arbete har nya gång- och cykelvägar planerats längs med 
de två huvudgatorna i nordsydlig riktning. Dessa blir en förlängning av gatustrukturen i söder och 
kopplar sedan på det befintliga cykelstråket norr om området. I detaljplanen finns också utrymme för 
gång- och cykelväg längs Fabriksgatans norra sida. Gång- och cykelvägarna ska vid korsningspunkter 
för biltrafik utformas med hastighetsdämpande åtgärder för bilar. 

Den gång- och cykelväg som löper genom områdets skogsklädda del i väster planeras läggas om i 
samband med genomförandet av detaljplanen 
Konsekvenser för barn: De planerade gång- och cykelvägarna inom planområdet kommer att ge 
positiva konsekvenser för barn och unga, både ur trafiksäkerhets- och folkhälsosynpunkt. 
Gång- och cykelstråken till och från det nya området behöver förbättras för att öka utsikterna för 
säkra skolvägar.  
Det är positivt för barn och unga att den centrala gatan i området ska utformas som en 
gångfartsgata. 

 

Inom planområdet skapas utrymme för en förskola med tillhörande gård. För att skapa en så bra 
utemiljö för barnen som möjligt, så ska den sammanhängande friytan på gården vara minst 3000kvm. 
En stor del av gården är därför prickad och får inte bebyggas. Detaljplanens avsikt är också att spara 
ut så många träd som möjligt i förskolans utemiljö, för att kunna klimatsäkra gården och ge goda 
förutsättningar för naturlig skugga under varma dagar. Planbestämmelse om marklov har därför 
införts, så att marklov måste sökas för att fälla något av dessa träd.  
Konsekvenser för barn: Barn och unga behöver gott om ytor för lek och utevistelse, vilket ger positiva 
konsekvenser för både de fysiska såväl som de psykiska hälsotalen.  

Att spara ut träd och få tillgång till en uppvuxen förskolegård med naturlig skugga från befintliga 
träd, är något som kommer att bli alltmer värdefullt och som kommer att ge positiva konsekvenser 
för barnen i form av svalka under varma dagar och givetvis som klätterträd.  

 

Byggrätten till förskolan är väl tilltagen, så att verksamheten med 3-4 avdelningar utan problem kan 
inrymmas i en enplansbyggnad, vilket bedöms som den bästa lösningen för barnen. Även 
inomhusytorna ska vara rymliga och väl tilltagna. Utöver förskolan finns ytor i natur- och 
parkområdena som kan lämpa sig för uppförande av lekplatser för barn och intressanta platser att 
vistas på för unga i alla åldrar. 
Konsekvenser för barn: Förtätningsområdet ligger centralt placerat i Sjöbo, med förskola i dess 
omedelbara närhet, vilket ger en positiv social konsekvens i att vägen till förskolan blir kort och säker 
för barn och föräldrar. Bilberoendet minskar och folkhälsan ökar. 

En stor byggrätt som ger förskolan möjlighet att bygga ut och växa i takt med ökat behov för 
verksamheten, vilket ger större chans att tillgodose syskongrupper, vilket innebär en positiv social 
konsekvens för förskolebarnen.  
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I kvalitetsprogrammet för områdets utemiljö, vilket utarbetas inför detaljplanens genomförande, tas 
barn och ungas behov (t ex visuell tydlighet för god orienterbarhet) in i utformningen av de allmänna 
ytorna och i förslagen till materialval. Många barn och ungas skolväg löper rakt genom det nya 
utbyggnadsområdet och som nämnt tidigare i barnkonsekvensanalysen har det därför varit viktigt att 
i detaljplanen förse det nya kvarteret med säkra gång- och cykelvägar, påkopplade till befintlig 
struktur, samt bra möjligheter till genomströmning till fots i nord-sydlig riktning, därav x-
bestämmelsen mellan huskropparna i de inre kvarteren.  
Konsekvenser för barn: Utbyggnadsområdet ligger nära kollektivtrafikknutpunkten Resecentrum och 
busstationen är därmed inom bra gång- och cykelavstånd för de framtida barn och unga som 
bosätter sig i det nya området. 
Trädplanteringar och alléer i anslutning till områdets gång- och cykelvägar kommer att förse 
områdets framtida invånare med välbehövlig skugga i generationer framåt, något som är särskilt 
viktigt för de yngsta och de äldsta i vårt samhälle. 

 

Parkeringsfickorna på allmän mark/gata, har utformats så att backrörelser undviks, vilket minskar 
påkörningsrisk.  
Konsekvenser för barn: Ökad trafiksäkerhet för barn och unga. Minskad risk för trafikolyckor med 
fotgängare eller cyklister inblandade. 

 

Naturområdet med den befintliga skogen sparas ut så mycket som möjligt i detaljplanen och skyddas 
mot exploatering genom att planläggas som NATUR. 

Konsekvenser för barn: Att säkra det befintliga skogsbeklädda naturområdet intill de nya bostäderna 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och fungerar som rekreations- och lekyta för framtida barn och unga 
bosatta i området. 

 

Vi har reglerat den maximala andelen hårdgjord yta av de ytor som utgör utemiljön på innergårdarna 
i bostadskvarteren, allt för att försöka säkra en fin, grön och barnvänlig karaktär på gårdsmiljön. 

Konsekvenser för barn: Gårdsmiljöerna kommer att inneha en större variation i markbeläggning, 
med viss del barnvänliga mjuka underlag såsom gräs istället för bara asfalt eller plattor.  
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-------------------- 

NEDAN (STEG 6) FYLLS I AV BESLUTSFATTARNA (SBN OCH KS/KF) I SAMBAND MED GODKÄNNANDE 
AV DETALJPLANEN/ANTAGANDEBESLUT 

 

Steg 6 – Bedöm barnets bästa och fatta beslut  

Prövningen är genomförd och förslag till beslut.  

Beskriv vad du bedömer är barns bästa, hur tungt anser du att det väger mot andra intressen. Fattar 
du beslutet i enighet med barns bästa eller inte? Skala 1-10 motivera, 1= Inte alls  10 = Helt och hållet 

 

1______________________________________5____________________________________10 

 

Steg 7 – Återkoppla och utvärdera 

Har beslutet förankrats i verksamhet? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Datum:     Vilken verksamhet: 

Har beslut förankrats i ledningsgrupp?  Har beslut förankrats i nämnd? 

☐ Ja  ☐ Nej   ☐ Ja  ☐ Nej 

Datum:     Datum: 

 

Om det bedöms relevant ska berörda barn informeras. Har berörda barn informerats? 

☐ Ja  ☐ Nej 

Datum: 

☐X Inte relevant 

 

Återkoppla till det/de barn som berörs av beslutet på ett åldersadekvat sätt. Förstår barnet/barnen 
beslutets innebörd, motiveringen till beslutet och beslutets konsekvenser? Information om ev. 
överklagan ska återkopplas.  

När ett beslut är fattat ska det följas upp för att säkerställa att det får önskad effekt. Vilka 
konsekvenser har beslutet fått i praktiken?   

 

---------------- 
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ANTAGANDEHANDLING               
2020-09-25 

Dnr 2016-M1040 
 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
DETALJPLAN  
för Laxen 4, m fl ”Kv Bränneriet”, i Sjöbo, 
Sjöbo kommun, Skåne län 
 
Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-04-28 enligt 5 kap 
Plan- och bygglagen har förslaget till rubricerad detaljplan, daterad 
2020-04-28, varit föremål för granskning under tiden 2020-05-08 t.o.m. 
2020-06-08. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse. 
 
Yttranden  
16 yttranden har inkommit. Följande har inte haft något att erinra. 
Länsstyrelsen 
Region Skåne 
Försvarsmakten 
Trafikverket 
Kommunstyrelsen 
E.on 
 
Sammanfattning och kommentarer 
 
Lantmäteriet 
Genomförandebeskrivning  
Information kring genomförandet för den del som är belägen inom 
Laxen 3 saknas, förutom stycket om markförvärv. Är en 
överenskommelse om fastighetsreglering tänkt att träffas? Vilken part 
ansöker om fastighetsbildning? För det fall något avtal inte finns, 
aktualiseras inlösensreglerna i PBL samt ersättningsreglerna i FBL 
vilka då bör nämnas.  
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Gällande inrättande av gemensamhetsanläggning framgår inte att 
ersättning för markupplåtelse kan utgå om överenskommelse inte 
träffas. Det bör även förtydligas kring ansvar för ansökan om 
anläggningsförrättning samt att förrättningskostnaderna enligt 
huvudregeln fördelas mellan de deltagande fastigheterna, om ingen 
åtar sig att stå för dessa.  
I genomförandebeskrivningen saknas information om genomförandet 
för x-områdena. I samrådsredogörelsen nämns dock servitut. 
Lantmäteriet vill påpeka att det krävs att rättigheten är av väsentlig 
betydelse för förmånsfastigheten (tänkt kommunal fastighet) för att det 
ska vara möjligt att inrätta ett officialservitut. Det är också endast 
kommunen som kan vara huvudman för denna typ av anläggning - 
"allmän trafik- och väganläggning". 
Kommentar: 
Förtydligande av genomförandefrågorna skrivs in i planbeskrivningen. 
 
 
SÖRF 
Förslaget i detaljplanen anger möjlighet att uppföra byggnader med sju 
våningar. I Sjöbo tätort måste byggnader med över fyra våningar 
byggas med trapphus som är utformade med avskiljande konstruktion 
så att brand och brandgasspridning till trapphuset begränsas (Tr2 
trapphus). Sörf´s station i Sjöbo har endast bärbar utrustning som 
medger utrymning via fönster och högst elva meter till 
karmunderstycke (fyra vån). 
Tr2 trapphus och räddningstjänstens medverkan vid utrymning följer 
Boverkets byggregler vid nybyggnation.  
För övrigt har räddningstjänsten inget att erinra. 
Kommentar: 
Kommunen följer Boverkets byggregler vid nybyggnation i 
bygglovsskedet. 
 
 
Tekniska nämnden 
Trafik och parkering  
I föreslagen plan framgår att boendeparkering kan rymmas inom 
parkeringshus och/eller i parkeringsgarage vilket är en förutsättning för 
att kunna förtäta området enligt detaljplanen. Det allmänna kan inte 
tillgodose parkeringsbehovet mer än för tillfällig 
parkering/besöksparkering. Det väntas ett behov av att reglera 
närliggande gator/parkeringsytor för att ge incitament att nyttja 
parkeringsanläggningar såsom parkeringshus/-garage. Reglering med 
tid eller avgift är även en förutsättning för att undvika oönskad söktrafik 
inom/intill området.  
Trafikutredningen som är framtagen baseras främst på trafikalstringen 
från ett parkeringshus. Förutsättningarna med anläggande av garage 
inom planområdet förändrar trafikflödena så att en del av denna istället 
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väljer att trafikera Fabriksgatan. Det kan krävas ytterligare åtgärder 
utanför detaljplanen vid korsningspunkter för att öka framkomlighet 
samt höja trafiksäkerheten.  
Ytterligare åtgärder kan behövas utanför detaljplanen såsom 
hastighetsdämpande åtgärder, sammanbindande cykelvägar, 
parkeringsplatser samt regleringar.  
Gång- och cykelvägnätet i västra gatan avslutas i nuläget i en 
bussuppställningsplats. För att få ett sammanbindande, attraktivt 
gång- och cykelvägnät krävs en dialog kring bussuppställningen då 
det inte finns erforderligt utrymme att binda samman cykelstråken. I 
takt med att området norr om Fabriksgatan bebyggs och färdigställs 
väntas en ny cykelväg på östra sidan om den östra gatan. Detta 
föreslås inte i detaljplan men bör innefattas i kommande 
detaljplanplanearbeten för att säkerställa trafikering med gång och 
cykel.  
Vatten och avlopp  
Sjöbo avloppsreningsverk har de senare åren märkt av en hög 
inkommande belastning. Det har nu gjorts en utredning som visar att 
reningsverket endast kan ansluta ca 1500 personer till inom ramen för 
nuvarande tillstånd. Utifrån detta bör området Bränneriet kunna 
anslutas inom gällande tillstånd (beräknat 400 bostäder med ca 2,5 
personer per lägenhet motsvarar 1000 personer). Dock medför 
anslutningen att det inte finns mycket övrigt utrymme kvar för övrig 
befolkningsökning i andra områden att anslutna till reningsverket. 
Vattenverket i Sjöbo har redan idag problem att få ut tillräckligt med 
vatten till sina abonnenter under varma torra perioder. Det har skett 
många anslutningar till vattenverket i Sjöbo under senare år; Sjöbo 
sommarby, Svansjö sommarby, Sövde och delvis Blentarp. Det finns 
tillräcklig med vatten i marken och tillståndet att ta upp det räcker till, 
men vattenverket behöver byggas ut för att klara producera och 
leverera tillräckligt med dricksvatten till så många nya abonnenter.  
Både vattenverk och avloppsreningsverkens kapacitetsökningar är 
stora projekt som tar lång tid att genomföra och dessutom är mycket 
kostsamma.  
De nya bostäderna på fastigheten Laxen 4 kan anslutas till det 
befintliga VA-nätet i Tegelgatans förlängning, norr om bussområdet, 
området är dock sannolikt förorenat. En miljöteknisk 
markundersökning behöver genomföras för att undersöka 
omfattningen av föroreningar och vilka saneringsåtgärder som 
behöver vidtas vid anläggning av VA-ledningarna. Alternativa 
anslutningar till det befintliga VA-ledningsnätet öster och väster om 
planområdet undersöks också för att hitta det mest resurseffektiva 
sättet att ansluta området på.  
Vattenledningen i Solgatan behöver flyttas ut och förläggas i östra 
vägkanten av den nya infartsvägen till planområdet för att inte riskera 
att underminera huskroppar vid vattenläcka. Vid eventuellt köp av 
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mark på Laxen 3 bör även det nya ledningsområdet tas med i 
förvärvet. 
Kommentar: 
I det fortsatta arbetet krävs en dialog, så att den västra gång- och 
cykelvägen kan ta ytor i anspråk, som idag är avsedda för 
bussuppställning. 
I fortsatt planarbete med det östra området, säkerställs att det blir en 
gång- och cykelväg längsmed den östra sidan av den nya 
infartsvägen. 
 
Flytt av vattenledning i Solgatan kommer att innebära att befintliga 
lindar kommer ta stor skada av åtgärden. Nya stora träd kommer att 
ersätta dem. 
 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden har tidigare lämnat synpunkt i samband 
med samråd Och framfört att nämndens målgrupp har intresse av 
lägenheter med god tillgänglighet i tätorten och att det beskrivna 
området är intressant. Det finns även förmodat behov av LSS-
bostäder med inriktning mot gruppbostad i Sjöbo tätort. 
Samhällsbyggnadsnämnden har kommenterat: LSS-bostäder ryms 
inom planbestämmelsen ”B – Bostäder” som valts för all 
bostadsbebyggelse inom planområdet. Det finns alltså inga hinder för 
att bygga LSS-bostäder inom detaljplanen. 
Upptages frågan om ytterligare synpunkter förslag till detaljplan. 
Vård och omsorgsnämnden förmodar att bostäder på Bränneriet 
kommer att bli attraktiva för kommunens seniorer. För att använda 
resurser på effektivt sätt, bidra till självständighet för målgruppen samt 
underlätta för vård- och omsorgsförvaltningens personal vid eventuellt 
framtida behov av insats är det viktigt att bostäderna är tillgängliga. 
Detta gäller ur flera olika aspekter t ex placering av dörröppnare till 
trapphus, lägenhetens utformning, planering av hygienutrymme etc. 
Vård och omsorgsförvaltningen har medarbetare med stor kompetens 
inom området som gärna bidrar med sin yrkeskompetens i 
planeringen. Om planeringen inte görs i ett tidigt skede riskerar 
kostnader för t ex bostadsanpassning i ett senare skede. 
Vård och omsorgsförvaltningen vill också flagga för behovet av lokaler 
för verksamheterna t ex kontorsutrymme och personalutrymme med 
tanke på att området kan bli attraktivt för vård och 
omsorgsförvaltningens framtida kunder. 
Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer med vård och 
omsorgsförvaltningens synpunkter i ovan yttrande och ser vikten av att 
den framtida byggnationen samt utemiljön utformas på ett sätt som gör 
det attraktivt och säkert för seniorer att bo och vistas här. De flesta 
tillgänglighetsfrågorna samt detaljutformningen av de kommande 
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byggnaderna, såsom planlösningar och situationsplaner över 
gårdsmiljön, behandlas dock i nästa skede efter detaljplaneprocessen, 
d v s i bygglovskedet. I bygglovskedet beaktas alltid 
tillgänglighetsaspekten, inte bara för seniorer utan även för personer 
med funktionsnedsättning. Bygglovärenden bevakas och överses av 
stadsbyggnadskontorets tillgänglighetsrådgivare.  
 
Gällande kontorsutrymmen och personalutrymmen i samband med 
vård och omsorgsförvaltningens verksamhet, så rekommenderas att 
förvaltningen även fortsättningsvis bevakar sina intressen efterhand 
som exploateringsprocessen fortskrider och kommunicerar om/när det 
kan bli aktuellt att etablera en ny LSS-verksamhet i det nya området.  
 
 
Familjenämnden 
Familjenämnden saknar en långsiktig konsekvensanalys avseende 
befolkningsökningen kopplat till skolkapaciteten. 
Kommentar: 
Den efterfrågade analysen är inte en detaljplanefråga. Detaljplanen 
hanterar förslag till lämplig markanvändning och dess utformning, t ex 
så har området inrymts med en rymlig tomt för en förskola.  
 
Långsiktiga konsekvensanalyser avseende befolkningsökningen tas 
upp i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Prognoser mer 
specifikt kopplat till skolkapaciteten är analyser som förhoppningsvis 
görs hos familjenämnden och familjeförvaltningen. Denna information 
samlas sedan in av stadsbyggnadsförvaltningen och används som 
bakgrundsmaterial till strategiska plandokument som 
kommunomfattande översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner för 
tätorten. I dessa översiktliga planer för den framtida 
markanvändningen i kommunen eller tätorterna, reserveras den mark 
som behövs för det beräknade framtida behovet av skolor och 
förskolor i kommunen. Bedömningarna och förslagen till översiktlig 
markanvändning i strategiska plandokument, t ex Översiktsplan 2040, 
görs bland annat på det insamlade underlaget tillhandahållet av 
respektive ansvarig förvaltning i Sjöbo kommun. 
 
 
AB Sjöbo Anläggning 
Vi lämnar här med in synpunkter om byggnationen på Laxen, 
Spritfabriken M.FL l Sjöbo Kommun. Vi hänvisar till tidigare inlämnad 
skrivelse som vi inkom med 2018 till Sjöbo kommun, där vi hänvisar till 
vår verksamhet AB Sjöbo Anläggning Fastighet Linden 3 och Linden 4 
som kommer att beröras kraftig med tanke på framkomlighet och 
säkerhet för oss och allmänheten i området då vi framför mycket tunga 
Entreprenadmaskiner och lastbilar. Vi är redan i dag begränsade med 
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framkomlighet, och som vi ser det blir det omöjligt att bedriva vår 
verksamhet här om det blir byggnation som framkommer enl 
ritningarna. 
Kommentar: 
De centrala delarna av Sjöbo kommer att utvecklas med fler bostäder 
och fler servicefunktioner i linje med de intentioner som presenterats i 
både översiktsplanen för Sjöbo och den fördjupade översiktsplanen för 
Spårområdet. Denna detaljplan följer de tidigare presenterade 
intentionerna för centrala Sjöbos utveckling. 
 
Den industriverksamhet som tillåts för fastigheten Linden 3 & 4 i 
gällande detaljplan är ”mindre störande verksamhet” Jm (område för 
småindustri) av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till ”sundhet, brandsäkerhet och trevnad”. 
När det gäller största tillåtna bredd av fordon är den 2,6m. Transport 
av odelbar last med en bredd av högst 3,5m kan utföras utan dispens 
om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:14 följs. Detta innebär att det 
inte är tillåtet att köra med 4,0 m breda trailers och att 
begränsningarna att köra med 3,5m bredd gör att denna typ av fordon 
inte bör kunna åka på Fabriksgatan förutom i undantagsfall. För den 
verksamhet som bedrivs bör det finnas en lämpligare plats på något 
av kommunens industriområden. 
 
 
Ungdomsrådet 
Hej! Jag har inga framgående synpunkter till detta egentligen. Men, 
var kommer barnperspektivet in? Finns det plats för ännu en förskola? 
Blir där mark över som man exempelvis kan bygga lekplats på ifall inte 
förskolan får nyttjas efter stängning som lekplats? Utöver dessa har 
jag inte synpunkter kring ärendet. 
Kommentar: 
Med ca 400 nya bostäder kommer det att finnas ett behov av en 
närbelägen förskola. En lekplats är planerad att anläggas i centrum 
enligt Lekplatsplan 2017, där det bilfria stråket mellan kvarteret 
Bränneriet och busstationen Resecentrum är en lämplig plats. 
 
 
LENY 
•Det nämns att en reduktion av p-normen genom anordning av bil-
pool. Då området ser ut att kunna få sju olika exploatörer kan det i så 
fall innebära sju bilar. Jag kan inte se att planen innehåller möjlighet till 
detta som markparkering. P-platsen för bilpoolsbilen behöver inte vara 
vid respektive hus, även om det är lämpligt, men det vore bra om det 
fanns möjlighet att hyra denna platsen inom området. 
•Jag förutsätter att det studerats att det finns möjlighet för hkp-
parkering inom acceptabelt avstånd till varje delkvarters entréer 
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•Det förordas en soplösning med två soprum till hela området. Innan 
man fastnar i en sådan lösning är det viktigt att det är genomtänkt hur 
det skall fungera praktiskt. Då utbyggnadstakten för området är 
förväntad ske under flera år måste ett finnas på plats samtidigt med 
det första projektet står klart. Det är svårt att låta soprummet tillhöra en 
av exploatörerna av den anledningen, men det är även vår erfarenhet 
att det är svårt att sköta ett så stort soprum med dessutom tex fyra 
olika fastigheter som nyttjar det. Det torde fungera bättre med 
nedgrävda sopbehållare, men är då en förutsättning att 
soptransportören kan tömma dessa. 
•Jag mäter att den entré som ligger längst från ett soprum får ca 125m 
gångväg. Det finns i BBR ett allmänt råd om ett maximalt avstånd på 
50 meter från byggnaders entréer till avfallsutrymmen och 
avfallsanordningar i flerbostadshus. Har detta beaktats? 
•Det finns en oklarhet i texten om penthouse. Att hela ytan får 
överskrida höjden med 3m är klart. Det anges att 50% av ytan får 
bebyggas med ett tillägg att trapphuset får ligga i fasadens linje. Jag 
förstår inte syftet med tillägget, det står ju inget krav på att någon del 
av penthousevåningen skall utföras indragen från fasaden och det 
finns inga begränsningar i övrigt för fasadhöjder. Jag föreslår därför att 
tillägget tas bort. 
•Jag sakar några angivelser på en byggnad och noterade att 
egenskapslinjen avviker på det högsta huset. 
•Angivna bygghöjder är något för låga i förhållande till de våningsantal 
de stipulerar. Antag t.ex fyra våningar. Vid sockelhöjd (angiven 0,5-
1,0) till 0,8m blir höjden till överkant vindsbjälklag: 
0,8+2,5+0,28+2,5+0,28+2,5+0,28+2,5+0,25=11,89. Då återstår 1,11m 
från ök betong till högsta punkten på yttertaket. Vid 500mm lösull och 
ca 200mm till överram och panel är det 400mm fritt kryputrymme på 
vinden, på högsta punkten. Det känns onödigt att i detaljplanen skapa 
detta problem med service och inspektionsmöjlighet. Ett önskemål är 
minst 0,5m mer på alla byggnaderna. 
Kommentar: - Markparkering för boende kommer inte att finnas inom 
planområdet, (endast för radhusen). Parkeringsfrågan kommer att 
lösas genom underjordiskt parkeringsgarage och/eller parkeringshus 
(mobilitetshus). 
- Kommunens intention är att bygga en nedsänkt återvinningslösning 
där en anslutning av fastighetsägarna är tvingande (genom avtal).    
- Det högsta huset har bestämmelserna BC1P1. 
- Det är ett allmänt råd från Boverket att avståndet till återvinning inte 
bör ligga längre bort än 50 m från entrén men Sjöbo kommun har ett 
riktvärde att återvinningen inte ska ligga längre bort än 150 m från 
entrén. I denna lösning har avståndet vägts mot att ha många 
återvinningsplatser och därmed tillåta sopbilen att köra igenom 
gångfartsområdet med alla de risker det kan innebära mot det lite 
längre gångavståndet.   
- 4 till 7-våningshusen får ytterligare 0,5 m i byggnadshöjd. 
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BoKlok 
I nuläget bedömer vi att det är det västra området norr om förskolan 
som kan vara av intresse för oss och därmed väljer vi att inkomma 
med synpunkter på det området. 
BoKlok är ett boendekoncept av Skanska och IKEA ihop. Vi har drygt 
20 års erfarenhet av att bygga bra bostäder för de många 
människorna. Vårt koncept utgår från människors betalningsförmåga, 
vilket är avgörande för att genomföra projekt. Vi bygger industriellt och 
har möjlighet att effektivisera byggnationen och uppnå god hållbarhet i 
många aspekter. Vi ger möjlighet för fler att bo i en nybyggd lägenhet. 
Träfasad och natur 
Det är intressant och trevligt att ni i detaljplanen förespråkar en 
träfasad på byggnaderna i väster, som knyter an till naturområdet intill. 
Det är också en stor fördel ur miljösynpunkt. Vi ser här en möjlighet att 
bilda ett grönt och hållbart område, där livet mellan husen ansluter till 
naturen. Det är positivt att en del av den befintliga vegetationen går att 
bevara, både inom kvartersmark och allmän platsmark, vilket ger ett 
mervärde för de boende. 
Hårdgörning och gröna tak 
Hårdgörningen är i detaljplanen begränsad till 50%, vilket är positivt ur 
miljösynpunkt och för hantering av skyfall och dagvatten. Detaljplanen 
kräver dock även att byggnaderna ska förses med 50% gröna tak, 
vilket är kostnadsdrivande för projektet och det leder till en ökad 
månadskostnad för de boende. Att det är tvingande med gröna tak är 
en stor begränsning i detaljplanen. Det finns flera effektiva sätt att 
fördröja dagvatten på, utöver gröna tak – till en lägre kostnad. Om 
man öppnar för byggherren att hitta dessa lösningar i 
markanvisningsprocessen, skulle det i kombination med krav på 
hårdgörningsgrad gå att uppnå en bra grönytefaktor. 
Byggnadshöjd 
Att bygga industriellt har många fördelar. Bland annat byggs 
bostäderna inomhus och tiden på arbetsplatsen förkortas avsevärt, 
vilket är bra bl.a. ur ett hållbarhetsperspektiv. Vårt sätt att bygga 
begränsar oss dock när det gäller byggnadshöjden. För de västra 
husen gäller en byggnadshöjd på upp till 12,5 m och i 
planbeskrivningen står att området kan bebyggas med upp till 4 
våningar. Byggnadshöjden för våra fyravåningshus är idag 13 m om 
man utgår från medelmarknivån. Att endast bygga i tre våningar bidrar 
till att det blir färre bostäder och att marken inte utnyttjas lika effektivt. 
Ovan nämnda krav i detaljplanen påverkar våra möjligheter att vara 
med och bygga upp kvarteret Bränneriet. 
Kommentar: 
Byggnadshöjden höjs till 13 m men kravet på gröna tak för de lägre 
flerfamiljshusen kvarstår. 
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3HUS 
Detaljplanen för de stora husen är styrd så att det kanske kan bli svårt 
för arkitekter att komma in med kreativa förslag. Det är svårt att få till 
bra planlösningar när husen ligger i vinklar. 
Ett annat problem är att dagsljusfaktorn ska uppfyllas och det brukar 
vara svårt att uppfylla i vinklade hus.  
  
Nu har jag bara kommit in med negativa kommentarer men vi ska 
kunna uppfylla myndigheternas krav för en god boendemiljö 
Kommentar: 
Arkitekten som arbetat fram planlösningen har bland annat vinklat 
husen för att få in så mycket ljus som är möjligt för de höga 
byggnaderna, samt för gårdsmiljön. 
 
 
PostNord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska 
godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. 
I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och 
med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det 
ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska 
man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 
för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas 
ut till adressen. 
Kommentar: 
Utrymme för postmottagning sker i bygglovsskedet i samråd med Post 
Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Samlad bedömning 
Följande justeringar av planhandlingarna skrivs in: 

• Byggnadshöjden för 4-våningar och högre hus tillåter ytterligare 
0,5m 

• Förtydligande av genomförandefrågorna skrivs in i 
planbeskrivningen 

• Nya stora träd kommer att ersätta befintliga lindar längs 
Solgatan 

 
 

 
 
 
2020-09-25 Sjöbo kommun 
 
 

Louise Andersson   Åsa Bjurström 
Enhetschef Strategienheten   Planarkitekt 
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HANDLINGAR 
 
Planförslaget omfattar följande handlingar.  
 

• Plankarta med bestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning med genomförandefrågor 
• Undersökning betydande miljöpåverkan 
• Fastighetsägarförteckning 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Barnkonsekvensanalys 
 
Bilagor: 
Trafikutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04 
Parkeringsutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04 
Dagvattenutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04 
Parkeringshus i centrala Sjöbo, Lokaliserings- och volymutredning, Sigma Civil 2019-12-30 
 
Bilagorna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret i Sjöbo. 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och 
radhus samt en förskola i centrala Sjöbo.  
 
Naturvärden att skydda inom planområdet är bland annat den enkelsidiga allé med lindar som finns 
längs Fabriksgatan. Större högväxande alléträd ska planteras längsmed entrégatorna i nordsydlig 
riktning. I den östra delen av planområdet finns uppvuxen blandskog. Marklov krävs för fällning av 
dessa träd.  
 
Barnen i centrum, god arkitektur och smarta miljölösningar ska genomsyra planen. 
 
Detaljplanen har ett hållbarhetsfokus med avseende på biologisk mångfald, förnybar energi och 
hantering av dagvatten. 

HUSHÅLLNING MED MARK 3, 4 och 5 KAP MILJÖBALKEN 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Planens genomförande innebär inga åtgärder som berör 
något riksintresse, förutom området för den framtida Simrishamnsbanan. Den framtida 
Simrishamnsbanan är primärt avsedd för persontrafik och kommer endast i undantagsfall trafikeras 
av godståg. 
 
Planområdet bedöms inte vara känsligt ur ekologisk synpunkt eller omfattas av särskilda 
naturvärden. 
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PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i centrala Sjöbo, direkt söder om befintligt resecentrum. Området avgränsas i 
söder av Fabriksgatan, i väster av Terrassgatan, i norr av Sjöbo resecentrum och i öster av Solgatan. 
 

 
Orienteringskarta 
 

 
Planområdet 

Areal 
Planområdet omfattar ca 4,5 ha. 
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Markägoförhållanden 
Nästan all mark inom planområdet ägs av Sjöbo kommun; fastigheterna Laxen 4, Sjöbo 3:13, Sjöbo 
5:106, Sjöbo 5:26 och Sjöbo 5:44, utom en mindre remsa av Laxen 3 längs Solgatans östra sida som 
ägs av C/O COOP butiker och stormarknader AB. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen och regionala intressen 
Planområdet ligger delvis inom det område som omfattas av riksintresset för Simrishamnsbanan, 
men den största delen av planområdet ligger utanför. Simrishamnsbanan är ett utpekat riksintresse 
för spårbunden persontrafik mellan Malmö och Simrishamn som angränsar till planområdet i norr. 
Inga åtgärder får vidtas i järnvägens närhet som kan skada anläggningens funktion eller utnyttjande. 
Sjöbo kommun verkar för att järnvägstrafik ska återupptas på Simrishamnsbanan, sträckan Malmö – 
Staffanstorp – Dalby – Sjöbo – Tomelilla – Simrishamn. 

Översiktsplan 
Denna detaljplan är ett led i omvandlingen av järnvägsområdet och ligger i linje med intentionerna i 
gällande översiktsplan. Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Enligt ”Översiktsplan för Sjöbo 
kommun, ÖP 2009”, antagen 2009-04-29, utpekas ändrad markanvändning för det här planområdet. 
I ”Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort”, antagen 2013-04-24, utpekas området som 
utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse och centrumfunktioner. 

Planprogram 
”Planprogram Spårområdet Sjöbo tätort”, antagen av kommunstyrelsen 2014-10-15 ligger till grund 
för arbetet med strukturen och innehållet i denna detaljplan. 

Detaljplaner 
De gällande stads- och detaljplaner som helt eller delvis omfattas 
av planområdet är: 

• 1 (Stadsplan för Sjöbo municipalsamhälle, laga kraft 1927-02-18) 
• 205 (Stadsplan för Kv. Laxen m.fl., laga kraft 1967-04-06) (eventuellt) 
• 244 (Stadsplan för Kv. Laxen m.fl., laga kraft 1970-08-21) 
• P155 (Detaljplan för Laxen 3, laga kraft 2005-01-07) 
• P222 (Detaljplan för Sandbäck 2:15 m.fl., laga kraft 2007-05-25) 
• 129 (Förslag till stadsplan för sydvästra delarna av Sjöbo köping 1966-06-29) 

 
Planförslaget strider mot föreskriven markanvändning i stadsplan 244 (Stadsplan för Kv. Laxen m.fl., 
laga kraft 1970-08-21) och detaljplan P155 (Detaljplan för Laxen 3, laga kraft 2005-01-07) eftersom 
de äldre planerna innehåller byggrätter för industri- respektive handelsverksamheter på mark där 
programmet föreslår bostäder respektive centrumfunktioner. 
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Undersökning betydande miljöpåverkan 
Enligt 5 kap 18 § PBL ska de bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar 
av planer och program som finns i 6 kap 11, 18 och 22 §§ MB tillämpas om detaljplanens 
genomförande kan antas medföra en omfattande miljöpåverkan. 
I ”Planprogram Spårområdet Sjöbo tätort”, antagen av kommunstyrelsen 2014-10-15, var den 
samlade bedömningen att ett genomförande av programförslaget kunde antas leda till betydande 
miljöpåverkan. Antagandet grundades på att utbyggnaden av järnvägen skulle innebära bland annat 
ingrepp i områden för riksintresse för natur i Sjöbo Ora, hur järnvägens utbyggnad skulle påverka 
kulturmiljön i centrala Sjöbo och hur buller- och barriäreffekter som uppstår på grund av järnvägen 
påverkar befintlig bostadsbebyggelse i Sjöbo. I bedömningen vägdes också in riskerna med en olycka 
i samband med transport av farligt gods antingen längs tåglinjen eller i mötet mellan ett tåg och 
fordonstrafik, men risken för en sådan olycka bedömdes som låg då tågets hastighet genom Sjöbo 
kommer att vara relativt låg och det är endast i ett begränsat antal punkter som tåg och övrig trafik 
kommer att korsas. 
 
I det nu aktuella planförslaget finns inte järnvägen med utan det behandlar bara bebyggelsen söder 
om spårområdet kring den gamla stationen. Därmed är inte heller några av de faktorer som antogs 
leda till betydande miljöpåverkan med i denna detaljplan. 
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken. Förändringen av 
markanvändningen berör ett område i Sjöbo tätort och medför ingen skada på natur- och 
kulturvärden i området. Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på 
riksintressen eller åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella miljömål. 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översiktsplan och planprogrammet 
som tagits fram för spårområdet. Planförslaget ligger vidare i linje med kommunens ambition och de 
allmänna intressena att skapa möjlighet att bygga bostäder och etablera verksamheter. 
 
Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte kommer att medföra 
någon risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och 
andra resurser. En miljöbedömning för planens genomförande behöver därmed inte genomföras och 
det finns inget behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 12§. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Bakgrund 
De tidigare verksamhetsområdena söder om resecentrum har efter att industribebyggelsen rivits 
legat öde och planer på en utveckling av bostadsbebyggelse inom området har arbetats in i både 
fördjupad översiktsplan och planprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) beslöt 2011-09-07 
att upprätta planprogram för Spårområdet i Sjöbo (Dnr 2009.105-212). 
 
Kommunfullmäktige tog beslutet om att påbörja arbetat med detaljplanen 2017-04-26. 
 
I samband med att arbetat startade med denna detaljplan anlitades Stadstudio Arkitekter för att 
arbeta fram en bebyggelsestruktur för området. I detta arbete involverades även representanter för 
flera av kommunens förvaltningar för att få ett brett perspektiv på hur området bäst skulle 
disponeras. 

Pågående markanvändning 
Stora delar av planområdet består idag av avrivna ytor där det tidigare funnits industribyggnader. I 
områdets västra del finns uppvuxen blandskog. Rester av den tidigare strukturen är synlig i form av 
gator och planteringar. 

Natur 
Ekosystemtjänster 
”Ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga alla de produkter, tjänster och värden som vi 
får av naturen. Luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, 
men också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan räknas in bland 
ekosystemtjänsterna. Många av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att ersätta med hjälp av 
teknik.” (WWF:s definition av ekosystemtjänster) 
 
Genom att få in varierad vegetation i så stor omfattning som möjligt skapas bättre förutsättningar för 
olika djurarter att trivas. För att till exempel få en bra pollinering av frukt och bär behövs det många 
olika insektsarter. 
 
Mark och vegetation 
Längs Fabriksgatan finns en ca 50- årig enkelsidig allé med lindar som markerar gatan och utgör en 
gräns mot befintlig villabebyggelse i söder. Dessa träd ger karaktär till området och ska bibehållas. 
Det finns även en lindallé längs en del av Solgatan, men på grund av ledningsflytt och föreslagna 
nedfarter till underjordiska garage, kommer den inte att klara sig utan behöver tas ned och ersättas 
med nya stora träd. De träden som tas bort utgörs av en likvärdig biotop till lindarna längs 
Fabriksgatan. 
 
Den västra delen av planområdet är ett skogbevuxet grönområde, delvis bevuxen med bl.a. hägg, 
lönn, bok, ek, lind och björk. 
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Naturvärdesinventering för planområdet har tagits fram av Calluna AB under 2016. I denna 
inventering har tre områden med naturvärden identifierats. Alla dessa områden ligger i 
planområdets västra del, den del som utgörs av skog och vegetation. 
Området har klassats som naturvärdesklass 3 (”påtagligt naturvärde”) resp naturvärdesklass 4 (”visst 
naturvärde”) på en 4 gradig skala där naturvärdesklass 1 har ”högst naturvärde” och 
naturvärdesklass 2 har ”högt naturvärde”. 
 

 
Naturvärdesinventerat område. 
 
Fauna 
I samband med den naturvärdesinventering som togs fram under 2016 hittades också en boplats för 
Större hackspett. Vid besök på platsen under 2017 och 2018 hittades inte hackspetten, som 
förmodligen flyttat. Skogsdungen är relativt ung men skulle eventuellt kunna nyttjas av fladdermöss 
som födosökslokal. 
 
Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten) inom planområdet 
Dagvatten från planområdet hamnar förr eller senare i Åsumsån (en del av Kävlingeån).  
Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av miljöbalkens 5 kapitel samt i Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 och HVMFS 2015:4. Miljökvalitetsnormerna är 
en del av EU:s vattenförvaltning och ett verktyg för att ställa krav på vattnets kvalitet. Information 
om vattenförekomsters klassning återfinns i webbportalen Vatteninformationssystem Sverige, VISS. 
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Åsumsån, norr om Sjöbo tätort. 
 
Enligt klassning gjord utifrån EU:s vattendirektiv, har Åsumsån klassats till måttlig ekologisk status,  
samt god kemisk status (utan överallt överskridande ämnen). Åsumsån tillhör vattenförekomst 
Kävlingeån:- Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån, Åsumsån, Tolångaån). Kvalitetskravet är att 
vattenförekomsten ska ha nått god ekologisk status till år 2027. Miljöproblem som nämns är bl a 
miljögifter och övergödning. 
 
Bedömningen av ekologisk status baseras på de biologiska kvalitetsfaktorerna fisk och påväxtalger. 
Bedömningen är gjord enligt principen "sämst avgör" dvs den biologiska kvalitetsfaktorn med sämst 
statusklass avgör den sammanlagda bedömningen.  
 

 
 
Påväxt-kiselalger bedöms ha måttlig status och visar att vattendraget är näringspåverkat. Detta stöds 
även av vattenkemiska resultat. Fisk bedöms ha måttlig status och indikerar miljöproblem som rör 
organismers vandringsmöjligheter samt vattendragets flöde och form. (Vatteninformationssystem 
Sverige, VISS). 
 
Topografi 
Marknivåerna inom området varierar mellan +56,6 i korsningen Fabriksgatan/Terrassgatan och cirka 
+52 m ö h i områdets nordöstra hörn. Planområdet sluttar från sydväst mot nordöst med i stort sett 
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hela höjdskillnaden i direkt anslutning till Fabriksgatan. Grundvattennivån är ca 8-9 meter under 
markytan. 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken är sandig och genomsläpplig inom planområdet. I dagsläget är stora ytor grästäckta, vilket 
kommer att förändras vid en exploatering då andelen hårdgjord markyta kommer öka. Detta ställer 
krav på utformningen av dräneringsytor som kan klara 10-, 50- och 100-årsregn. Enligt 
”Radonprogram för Sjöbo kommun” (2006) ligger planområdet inte inom kommunens 
radonriskområde. Området är förorenat på grund av tidigare industriell verksamhet inom 
planområdet och en mindre del ska saneras innan exploateringen kan starta. 
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Kultur 
Planområdet gränsar till de allra äldsta delarna av Sjöbo vilket framgår av utdrag ur både 
generalstabskartorna och den häradsekonomiska kartan från 1907-1915.  
 
Det går att följa Sjöbos utveckling via gamla kartor, här nedan kan man tydligt se på de olika 
generalstabskartorna hur orten växer fram och hur det område denna detaljplan behandlar alltid 
legat i de centrala delarna. 
 

                       
Sjöbo 1864    Sjöbo 1916 
 

                       
Sjöbo 1935    Sjöbo 1943 
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Häradsekonomiska kartan 1907-1915.  
 
Av kartan ovan framgår tätortens utveckling med de betydelsefulla järnvägsförbindelserna mot Lund, 
Eslöv och Tomelilla. 
 
Fornlämningar 
En mindre del av planområdets nordöstra del berör vid gränsen Sjöbos gamla bytomt. Fornlämningen 
Södra Åsum 28:2 beskrivs av Riksantikvarieämbetet som att denna tomt kan vara Sjöbohus gamla 
bytomt, omnämnd år 1624. Äldsta namnbelägg är från år 1502. 
  

 
Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Fornsök (http://www.fmis.raa.se). 
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Tillstånd till ingrepp i fast fornlämning enligt 2 kap. lag om kulturminnen(SFS 1988:950) ska begäras 
innan arbetena startar. 
 
Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc) skulle framkomma i samband med 
markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § Lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Hela området är sedan tidigare detaljplanelagt och marken har använts till spårområde och industri. 
 
Stadsbild 
Området är väl synligt för alla som kommer in i Sjöbo via Resecentrum eller via Södergatan från 
söder. Eftersom den industribebyggelse som tidigare funnits inom planområdet är riven utgör 
området idag ett sår i Sjöbo tätort. Att bygga ihop de södra och norra delarna av Sjöbo tätort skulle 
vara väldigt välgörande. 
 
En viktig förutsättning för att kunna genomföra denna detaljplan på ett så bra sätt som möjligt, är att 
bussparkeringen och ytorna för busstvätt och bussuppställning flyttas bort från området vid 
resecentrum, och erbjuds annan mer lämplig placering. Dessa stora asfalterade ytor utgör ett 
prominent och mindre estetiskt tilltalande tillskott i stadsbilden i centrala Sjöbo. Denna centrala 
mark borde kunna nyttjas på ett mycket mer effektivt och hållbart sätt, än för en sådan ytkrävande 
verksamhet. I samband med uppförandet av den mest norra och nordvästra bebyggelsen i Kv. 
Bränneriet, så bör denna fråga ha lösts, så att utemiljön kring dessa byggrätter och boendemiljön i 
denna del av området, kan bli attraktiv. Den nya gång- och cykelvägen längs med den västra 
infartsgatan i kvarteret, behöver förlängas och kopplas på de befintliga gång- och cykelvägstråken 
norr om området, främst mot målpunkten Resecentrum. Denna sammankoppling av gång- och 
cykelvägnätet kan inte ske om bussuppställningsytorna finns kvar och fortfarande används. 
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PLANFÖRSLAG 

Bebyggelse 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet innehåller ingen befintlig bebyggelse. De industribyggnader som tidigare funnits på 
platsen har rivits, förutom en mindre betongplatta. 
 
Framtida bebyggelse 
Strukturen inom planområdet är anpassad för att koppla ihop södra och centrala Sjöbo, tvärs över 
det tidigare spårområdet. Den planerade bebyggelsen har anpassats till villorna söder om 
planområdet genom att lägre bebyggelse placerats i anslutning till Fabriksgatan, medan högre 
bebyggelse placerats i planområdets norra del, mot det framtida rekreationsstråket och 
resecentrum. 
 

 
Markerat område ingår i denna detaljplan. Illustrationen (Stadstudio arkitekter) visar den 
övergripande strukturen inom området. (Det är främst parkeringsytorna som har ändrats från denna 
tidiga illustration, medan bebyggelsestrukturen i stort är oförändrad.) 
 
Den föreslagna strukturen inom området bygger på småskaliga kvarter och gränder som kontrasterar 
till de tre större gatorna som löper i dels öst västlig riktning och i dels nord sydlig riktning genom 
planområdet. Dessa gator och gränder är tänkta att fungera som områdets golv som länkar samman 
både området och Sjöbo. Den nu aktuella delen innehåller cirka 400 bostäder i både radhus och 
flerbostadshus, från 2 till 7 våningar. Det finns också utrymme för en förskola i det sydvästra hörnet 
av planområdet. 
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Sektioner genom området, överst från väst till öst med Nettos byggnad längst till höger och nederst 

från syd till norr med Fabriksgatan längst till vänster.      
 
 
Byggrätt 
Byggrätterna inom planområdet varierar med en tätare bebyggelse i de 6 kvarteren som ligger på 
ömse sidor av den centrala gatan. Här kan kommande kvarter bebyggas till mer än 50 % och 
våningsantalet varierar från 7 våningar i nordväst till 2 våningar mot Fabriksgatan. I den västra delen 
har en glesare bebyggelsestruktur föreslagits för att möta vegetationen i det befintliga skogsområdet 
och i förlängningen det skogsområde som finns sydväst om planområdet. I denna del kommer 
mindre än 50 % av tomtmarken bebyggas med bostäder upp till 4 våningar. 
 
Tillgänglighet och trygghet 
Utformning av bebyggelse, parkområde, parkering, allmän platsmark etc ska följa gällande krav på 
tillgänglighet. Trygghet och tillgänglighet värnas genom husens placering i förhållande till både nya 
och befintliga gator samt omkringliggande bebyggelse. Den kommande bebyggelsen kommer att 
innebära att en tidigare ganska folktom och otrygg del av Sjöbo fylls med liv och rörelse under en stor 
del av dygnet. I och med att det planeras för både bostäder och verksamheter kommer området 
befolkas under en större del av dygnets timmar än om det skulle vara antingen bostäder eller 
verksamheter. 
 
Gestaltning 
Arkitekturen och gestaltningen inom området är tänkt att ha en förankring i platsens historia och 
förstärka och förtäta Sjöbo centrum. Kommande bebyggelse får uppföras i tegel, puts eller trä. Tegel 
och puts är traditionella material i Sjöbo medan trä är mer ovanligt. Trä har valts för att det ska 
finnas möjlighet att tillföra något nytt och även för att ha möjlighet att göra viss anpassning till 
skogstemat i den västra delen av området. 
 
Kommande bebyggelse kommer till en del ha växtbeklädda tak, detta för att taken ska vara en del i 
dagvattenhanteringen med fördröjning och infiltrering inom kvarteren. Bestämmelsen gör det också 
möjligt att anlägga takträdgårdar på delar av bebyggelsen. Det är även ett visuellt estetiskt inslag för 
de som bor i de högre husen att se ner på gröna vegetationsklädda takytor.  
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Gator och trafik 
Inom planområdet skapas två nord-sydliga gator med en förbindande öst-västlig gata, dessa tre gator 
är avsedda för biltrafik men den öst-västliga gatan föreslås bli en gångfartsgata med trafik på de 
gående och cyklisters villkor. Gränder markerade med x i plankartan som leder norrut respektive 
söderut från den centrala gångfartsgatan, är främst avsedda för gående men även cyklister. De södra 
släppen ska även fungera som infart till radhusens parkeringar längst i söder. Gränderna i norr 
fungerar även som infart till eventuella tillgänglighetsparkeringar anordnade på gården. Endast gator 
markerade med blått nedan ansluter till Fabriksgatan.  
 
 
 

 
 
Gator markerade med blått är avsedda för biltrafik. Gatan i östvästlig riktning får biltrafik dock  
endast ske på de gåendes villkor. Gränderna markerade med grönt är avsedda för gång- och 
cykeltrafik, men behörig biltrafik är tillåten, (som infart för boende i radhusen i söder, samt ev 
tillgänglighetsparkering på gårdarna).  
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Sektion genom den öst-västliga gatan i planområdets centrala del. 
 
 
 
 

 
 
Sektion genom den nord-sydliga gatan i väster. 
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Sektion genom Fabriksgatan mellan villabebyggelsen och skolan. 
 
 
Biltrafik 
Planområdet ansluts till det allmänna vägnätet via Fabriksgatan. Inom området finns tre större gator 
avsedda för biltrafik. Dessa gator är försedda med trädplanteringar och parkeringsplatser. 
 
Inom planområdet för Kv Bränneriet ingår knappt 400 nya bostäder. Bostadsbyggandet planeras 
bestå av en större andel lägenheter i flerbostadshus, samt en mindre andel radhus placerade 
längsmed Fabriksgatan.  Antal lägenheter är beräknade efter en schablon om 90 m2 per lägenhet.  
 
Längsmed gångfartsgatan kommer det i bottenplan att finnas utrymme för mindre verksamheter, 
handel och servicefunktioner, såsom frisörsalong, pizzeria m.fl. Verksamheterna bedöms framförallt 
ha ett lokalt upptagningsområde samt ligga nära intill passerande gående och cyklister som är på väg 
hem från jobb eller andra aktiviteter. 
 
I detaljplanen ingår även en ny förskola. För att beräkna trafikalstringen från den tänkta förskolan 
utgår trafikutredningen från en planerad bruttototalarea om 750 m2 och information från kommunen 
om ett framtida elevantal på ca 70 barn. Utifrån den senaste statistiken från Skolverket (2017) 
gällande genomsnittlig personaltäthet om 5,2 st. barn per personal i förskolan, beräknas ett behov 
om 13 st. anställda. 
 
Den bedömda trafikfördelningen är gjord under förutsättning att inga trafikstyrande åtgärder 
genomförs. Det finns dock anledning att se över de rutt-val som biltrafikanter mest sannolikt 
gör, både vid Fabriksgatan och Silogatan. Se Trafikutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04 
för ytterligare information. 
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Tung trafik 
Planområdet planeras inte för tung trafik. De gator som finns inom området ska dock fungera för 
sopbilar, leveranser och annan tillfällig trafik med större fordon. Sopbilar ska endast köra på de två 
gatorna i nordsydlig riktning, där de kan vända vid vändplanerna i slutet av respektive gata. Sopbilen 
ska inte köra på gångfartsgatan. 
 
Parkering 
Boendeparkering för flerbostadshusen löses i parkeringsanläggning/-ar som antingen uppförs i 
anslutning till Resecentrum cirka 100-150 meter norr om planområdet, alternativt i gemensamma 
underjordiska garage under respektive kvarter. I det fall det byggs ett eller flera p-hus vid 
resecentrum, så kommer denna trafik inte att belasta Fabriksgatan. De bostäder som uppförs som 
radhus kommer att ha tillgång till en parkeringsplats i anslutning till bostaden. Besöksparkering och 
angöringsparkering finns längs gatorna inom planområdet. Parkeringsplatserna ska utformas på ett 
sådant sätt att de erbjuder en säker avstigning. 
 
För att räkna fram antalet parkeringar som krävs för bostäder och verksamheter inom planområdet 
har parkeringstal tagits fram, i samband med parkeringsutredningen. Parkeringstalen för 
detaljplanen beräknas som utgångspunkt genom att multiplicera antalet invånare per hushåll med 
bilinnehavet per invånare i kommunen. När närhet till kollektivtrafik, urbana funktioner, service och 
tillgänglighet med cykel och bil vägts in har det beräknade parkeringstalet för lägenheter satts till 0,8 
(0,9 i kommunen) och för radhus satts till 1,3 (1,43 i kommunen). Detta gör att de cirka 400 
lägenheterna i planområdet behöver cirka 373 parkeringsplatser. Till det kommer behovet av 
parkeringsplatser för besökande och anställda inom de verksamheter som planeras.  
 
Det totala parkeringsbehovet för detaljplanen beräknas till ca 400 platser för boende, besökare, 
verksamheter och förskola. En förutsättning för att kunna hantera parkeringsbehovet är att 
boendeparkering och arbetsplatsparkering sker i en samlad lösning såsom underjordiskt garage 
och/eller parkeringshus. Besöksparkering sker främst inom detaljplanen, eller strax utanför, utomhus 
på gatumark. En bilplats kan nyttjas för flera olika parkeringsändamål om anspråken på platsen sker 
vid olika tidpunkter på dygnet, vilket ger en mer effektiv användning av parkeringsytorna. Ett sådant 
samnyttjande förutsätter att bilplatserna inte är reserverade för enskilda personer.  
I lokaliserings- och volymutredningen (P-hus) har man räknat med två olika alternativ på 
parkeringstal; 0,9 som tidigare angivits i parkeringsutredningen för detaljplanen samt 0,6, som 
beräknats utifrån det extremt centrala läget, med resecentrum/kommunikationsnod ca 100-150 m 
bort från utbyggnadsområdet. Parkeringstalet 0,6 kan gälla under förutsättning att de framtida 
exploatörerna i Kv Bränneriet anordnar bilpool och elcykelpool, för sina boende. Detta säkerställs 
innan exploatering kan påbörjas, genom markanvisningstal. 
 
För ytterligare information se Parkeringsutredning Spritfabriken, Sigma Civil AB 2018-06-04 samt 
Parkeringshus i centrala Sjöbo, Lokaliserings- och volymutredning, Sigma Civil 2019-12-30. 
 
Kollektivtrafik 
Resecentrum i Sjöbo, cirka 150 meter norr om planområdet, trafikeras av ett stort antal busslinjer. 
Expressbussar trafikerar Malmö, Lund och Simrishamn, medan regionbussar trafikerar Veberöd, 
Ystad, Hörby, Tomelilla m.fl. 
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Gång- och cykelvägar 

 
Befintliga cykelvägar i och i anslutning till planområdet. 
 
Särskilda gång- och cykelvägar finns längs Södergatan, öster om planområdet och Silogatan norr om 
planområdet. Den gång- och cykelväg som löper genom områdets skogskädda del i väster planeras 
läggas om i samband med genomförandet av detaljplanen. Nya cykelvägar planeras längsmed de två 
huvudgatorna i nordsydlig riktning. Dessa blir en förlängning av gatustrukturen i söder och kopplar 
sedan på det befintliga cykelstråket norr om området. I detaljplanen finns också utrymme för gång- 
och cykelväg längs Fabriksgatans norra sida. Gång- och cykelvägarna ska vid korsningspunkter för 
biltrafik utformas med hastighetsdämpande åtgärder för bilar. 
 

Teknisk försörjning 

Vatten/avlopp                                                                                                                                       
Anslutningspunkter för både vatten och avlopp finns i Tegelgatans förlängning, norr om 
planområdet. Kapaciteten nedströms i spillvattennätet är inte tillräcklig och kapacitetshöjande 
åtgärder behöver vidtas för minst 500 m befintligt ledningsstråk. Dagvattnet från det nya 
bostadsområdet kan ledas ut till Grimstoftabäcken i Malenas park men utloppet behöver läggas om 
för att möta den ökade belastningen i ledningen. 
 
Dagvatten 
Dagvattenutredning har tagits fram av Sigma Civil AB. Grundtanken med dagvattenhanteringen är att 
så mycket vatten som möjligt ska infiltreras ner i marken inom planområdet. I de fall där 
dagvattenmängderna blir så stora att infiltration inte hinns med kommer dagvatten släppas ut i det 
kommunala nätet för dagvattenhantering. 
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Vid beräkning har följande parametrar antagits och följts:  
• Beräkning av dimensionerat regn sker i enlighet med Svenskt vatten P110.  
• Klimatfaktorn är satt till 1,25 enligt Svenskt Vatten P110 avsnitt 1.8.3 ”Bedömning av ökad 

nederbörd fram till år 2100”.  
 
 
I utredningen har området delats upp i 8 delområden, enligt bild nedan. 
 

 
Delområden i dagvattenutredningen. 
 
Målsättningen i utredningen är att om möjligt, ta hand om dagvattnet lokalt inom respektive 
fastighet. Utredningen bör visa förslag på ytor som kan omhänderta regn med återkomsttiden 10 år. 
Tabellen nedan redovisar vilken erforderlig fördröjningsvolym som krävs och hur stort magasin som 
det motsvarar med fördröjningsanläggningarna stenkista och dagvattenkassetter. 
 
 

 
Delområden och deras behov av fördröjningsvolym. 
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Perkolationsmagasin föreslås för dagvattenhantering eftersom markförhållandena bedöms som 
mycket gynnsamma för infiltration. En bedömning av storleken på magasinens bottenarea har gjorts 
utifrån markens permeabilitet, se tabell nedan. Permeabiliteten är då satt till 103 m/s vilket 
motsvarar medelvärdet för mellansand. Skulle istället sanden vara grov eller finkorning skulle 
bottenarean kunna minska respektive öka med upptill en tiopotens. Samtliga magasin blir ca 2 m 
djupa om de utformas som ett rätblock utan släntlutning med bottenarean enligt tabell nedan. 
 

 
Bottenarea hos perkolationsmagasin. Rosa fält kan eventuellt ha alternativa dagvattenlösningar utan 
magasin. 
 
Extrema regn 
Vid extrema regntillfällen kommer dagvattensystem inte kunna avleda allt dagvatten med en gång 
och riskerar att bli fulla. Detta gäller både för korta regn med hög intensitet och långa regn med låg 
intensitet. Vid dessa tillfällen kommer sekundära avrinningsvägar uppstå. Planområdet är beläget i 
en lågpunkt med risk för tillförande ytaavrinning från söder. Åtgärder för att minimera risken för 
skador, är att utföra höjdsättning av vägar och innergårdar omsorgsfullt. Eventuella nedfarter till 
underjordiskt garage bör förses med kantsten för att förhindra ytavrinning ner i garaget. En 
uppskattning av genererade dagvattenvolymer från planområdet presenteras i tabell nedan. 
 
 

 
 
 
Hur stor översvämningsyta som behövs är i detta läge svårt att beräkna. Laserdata över ett större 
område behövs för att göra en bedömning av hur stor yta som har tillrinning till översvämningsytan i 
parkstråket norr om planområdet. Efter en grov kontroll av markhöjderna mellan Tegelgatan och 
detaljplanegränsen kan marken behöva höjas vid den planerade översvämningsytan för att göra det 
möjligt att anlägga VA-ledningar. En höjning av marknivå kan leda till att den planerade 
dagvattenhanteringen i lågpunktsytan försvåras. 
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Uppvärmning 
Bebyggelsen inom området kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät med god kapacitet för behovet. 
En fjärrvärmeledning med tillräcklig kapacitet att täcka det fulla utbyggnadsbehovet ligger kvar i 
marken inom planområdet och avslutas i en brunn. Aktsamhet måste dock iakttagas vid projektering 
i området och hänsyn tas till den befintliga ledningens läge då den är inkopplad och ”aktiv”. 
 
El 
Planområdet kan anslutas till befintligt elnät i centrala Sjöbo. Parkeringsytor inom planområdet 
föreslås förberedas för anslutning till laddningsstolpar. 
 
Tele/IT 
Kabel för telefon och fiberkabel finns i närområdet, Tillkommande bebyggelse förutsätts kunna 
anslutas. 
 
Avfall och återvinning 
Restavfall och matavfall samt fullständig källsortering föreslås hanteras på två separata platser för 
miljöhus/kvartersnära återvinning, placerade fristående utmed de två infartsgatorna. 
Förskoleverksamheten får ett eget miljöhus på sin fastighet. Detta medför att gångfartsgatan inte 
behöver trafikeras av renhållningsfordon.  
 
 

 
Exempel på underjordsbehållare 
 

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller 
För detaljplanearbeten som påbörjats efter 2 januari 2015 gäller SFS 2015:216 ”Förordning om 
trafikbuller”. Den 1 juli 2017 trädde dessutom förordningsändringar i kraft. Dessa ändringar ska 
appliceras på planärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015. 
 
Riktvärdena sammanfattas i punktform nedan: 

• högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader 
• högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst 35 m2 
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• om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids vid någon fasad behövs bullerskyddad sida med 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid utanför minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet, maximal ljudnivå får överskridas högst fem 
gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00. 

• uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, maximal 
ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 
Bullersituationen kommer att bli mindre störande än vad den i dag tillåtna markanvändningen tillåter 
i gällande detaljplan, där markanvändningen är industri. Buller som denna typ av befintlig 
markanvändning tillåter, är bland annat industribuller och buller från tunga transporter. 
 
Kvartersstrukturen kommer att ha en genomsläpplig karaktär i Kv Bränneriet, för att möjliggöra ett 
bra rörelsemönster för gång- och cykeltrafikanter genom det nya bostadsområdet, till och från 
målpunkter på vardera sida av kvarteret (t ex Resecentrum i norr och Vårdcentralen i söder). Rent 
stadsbyggnadsmässigt, så är det inte önskvärt med ett helt slutet estetiskt uttryck av byggnaderna 
mot resten av centrala Sjöbo och knutpunkten Resecentrum. Huskropparnas läge och svaga vridning 
(jämfört med helt rakt och slutet ut mot järnvägsreservatet), öppnar upp för en soligare och ljusare 
innegård med ökad västersol. Även ljusklimatet inomhus påverkas positivt som en konsekvens av de 
svagt vridna norra byggnaderna, då lägenheterna längs långsidan på dessa byggnader får mycket 
bättre förutsättningar för ökat ljusintag. 
 
Även om kvarteret inte är helt slutet norrut, så är byggnaderna placerade så att innergårdarna och 
dess utemiljö till större delen är skyddade för eventuell bullerpåverkan norrifrån. 
 
När nya järnvägar byggs finns det möjlighet att minska vibrationerna genom att stabilisera 
bankroppen och lägga in dämpande material. Detta bör göras genom Sjöbos centrala delar när/om 
järnvägen byggs.  
 
Avståndet mellan de framtida järnvägsspåren och det nya utbyggnadsområdet är väl tilltaget, och i 
denna parkremsa finns gott om plats att anordna bullerdämpande installationer, ju närmre själva 
bullerkällan desto bättre. Bullerskärm bör sättas upp invid spår och perrong. 
 
Vid behov, som en sista åtgärd för att minska eventuellt buller i lägenheter, kan tilläggsrutor 
monteras på fönstren som vetter mot bullerkällan. I bygglovskedet kommer dock efterses att fönster 
med god bullerdämpande effekt sätts in redan i nyproduktionsstadiet. 
 
Barnperspektivet 
Enligt svensk lag måste en bedömning om barnets bästa göras i varje beslut som rör barn direkt eller 
indirekt. I planer eller projekt som rör barn direkt eller indirekt, så ska dessutom en 
barnkonsekvensanalys (så kallad BKA) upprättas. I denna detaljplan har barn och ungas perspektiv 
varit med i planeringen under hela planprocessen och resulterat i en struktur och utformning som vi 
bedömer gynna barn och unga. En BKA kommer att finnas tillgänglig inför antagandebeslutet av 
denna detaljplan.  
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Inom planområdet skapas utrymme för en förskola med tillhörande gård. För att skapa en så bra 
utemiljö för barnen som möjligt, så ska den sammanhängande friytan på gården vara minst 3000kvm. 
En stor del av gården är därför prickad, och får inte bebyggas. Detaljplanens avsikt är också att spara 
ut så många träd som möjligt i förskolans utemiljö, för att kunna klimatsäkra gården och ge goda 
förutsättningar för naturlig skugga under varma dagar. Byggrätten till förskolan är väl tilltagen, så att 
verksamheten med 3-4 avdelningar utan problem kan inrymmas i en enplansbyggnad, vilket bedöms 
som den bästa lösningen för barnen. Även inomhusytorna ska vara rymliga och väl tilltagna. Utöver 
förskolan finns ytor i natur- och parkområdena som kan lämpa sig för uppförande av lekplatser för 
barn och intressanta platser att vistas på för unga i alla åldrar. I kvalitetsprogrammet för områdets 
utemiljö, vilket utarbetas inför detaljplanens antagande, tas barn och ungas behov (t ex visuell 
tydlighet för god orienterbarhet) in i utformningen av de allmänna ytorna och i förslagen till 
materialval. Många barn och ungas skolväg löper rakt genom det nya utbyggnadsområdet, och det 
har därför varit viktigt att i detaljplanen förse det nya kvarteret med säkra GC-vägar, påkopplade till 
befintlig struktur, samt bra möjligheter till genomströmning till fots i nord-sydlig riktning, därav x-
bestämmelsen mellan huskropparna i de inre kvarteren.  
Parkeringsfickorna på allmän mark/gata, har utformats så att backrörelser undviks, vilket minskar 
påkörningsrisk.  
 
Markföroreningar 
Då det förekommit industriell verksamhet inom planområdet tidigare, har ett antal miljötekniska 
mark- och grundvattenundersökningar utförts. Senaste har en detaljerad miljöteknisk 
markundersökning motsvarande huvudstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utförts av 
DGE Mark och Miljö. Resultat från utförd huvudstudie har redovisats i rapport ”Huvudstudie 
Spårområdet, Sjöbo kommun Sjöbo, 2018-10-22”. Huvudstudiens riskbedömning visar att största 
delen av planområdet inte har några markföroreningar som föranleder ett behov av avhjälpande 
(sanering), med undantag för ett delområde i den nordvästra delen av planområdet, där byggrätten 
för den högsta byggnaden samt två av de snedställda husen är placerade. Detta delområde utgör i sin 
tur en del av det som i huvudstudien benämns som Norra området. Planbestämmelse om att 
startbesked för bostäder och skola får endast ges under förutsättning att markens lämplighet 
säkerställts genom att markförorening slutligt avhjälpts, har införts på plankartan. 
 
Det aktuella planområdet har således undersökts med avseende på potentiella markföroreningar. 
Resultat från utförd fördjupad riskbedömning visar på ett behov att avhjälpa markföroreningar inom 
den norra delen av planområdet. Innan avhjälpande åtgärder vidtas, ska en anmälan upprättas där 
föreslagna åtgärder, åtgärdsmål, miljökontroll med mera redovisas, varefter tillsynsmyndigheten 
kommer att fatta beslut. 
 
Radon 
Sjöbo kommun har tagit fram ett Radonprogram och en karta som redovisar radonförekomsten inom 
kommunen. Planområdet ligger inte inom område med förhöjda riskvärden för markradon. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Planprocessen 
Planen genomförs med standardförfarande.  

 
 
Markförvärv 
Markförvärv av en mindre del av fastigheten Laxen 3 krävs för genomförande av den östra 
infartsvägen till det nya utbyggnadsområdet. En överenskommelse om fastighetsreglering ska ske. 
Kommunen ansöker sedan om fastighetsbildning. I det fall avtal inte träffas, så aktualiseras 
inlösensreglerna i PBL samt ersättningsreglerna i FBL. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats och därmed ansvarig för utbyggnad och drift av gator samt 
natur- och parkmarken. Markanvisningsavtal ska skrivas mellan Sjöbo kommun som ägare av Laxen 4 
och kommande exploatörer av den kvartersmark som skapas inom planområdet. Avtalet ska klargöra 
fördelningen av ansvar, skötsel av gemensamhetsanläggningar/servitut, samt kostnader mellan 
inblandade parter.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
En fastighet för skola samt flera fastigheter för bostäder kommer att bildas från Laxen 4. Gator och 
natur- och parkmark kommer tillföras den allmänna gatufastigheten Sjöbo 5:26.  
Det norra och det södra området, avdelat av gångfartsgatan, avses fastighetsindelas i tre fastigheter 
(små kvarter), avdelade vid x-områdena, alternativt i två stora kvarter, (ett i norr och ett i söder). Det 
västra avlånga kvarteret norr om förskolan, fastighetsindelas beroende på intresserad exploatör, 
antingen i en stor fastighet (med tre byggrätter), eller i tre olika fastigheter, (en byggrätt per 
fastighet).  
 
Gemensamhetsanläggningar och x-servitut 
I detaljplanen finns två gemensamhetsanläggningar med bestämmelsen g. Dessa ska bebyggas med 
antingen miljöhus alternativt underjordiskt återvinningssystem. Dessa två platser ska tillsammans 
serva alla boende och eventuella verksamhetsutövare inom Kv Bränneriet-området, (förutom 
förskoleverksamheten som kommer att ha ett eget miljöhus på den egna fastigheten). Kommunen 
ansvarar för ansökan om anläggningsförättning, samt åtar sig att initialt stå för 
förättningskostnaderna. I samband med försäljning av de framtida tomterna och då även de 
tillhörande andelstalen i gemensamhetsanläggningarna, så kommer kostnaderna att fördelas på de 
deltagande nya fastigheterna. Ansvarsfördelning/andelsberäkning ska göras av Lantmäteriet, 
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gällande vilka fastigheter som ska ingå i gemensamhetsanläggningen samt deras andelstal. 
Lantmäteriet beslutar om andelstalsfördelning i en anläggningsförättning och de delägande 
fastigheterna står för skötsel och underhåll av anläggningarna. 
 
Planen möjliggör byggnation av underjordiskt garage i både det norra kvarteret och det södra. Om 
det norra kvarteret blir en stor fastighet, och det södra en annan, så utgör byggnationen av 
underjordiskt garage under de båda fastigheterna inget organisatoriskt problem. Men om de nämnda 
kvarteren fastighetsindelas i respektive tre fastigheter, vilket nämnts som ett alternativ under 
”Fastighetsbildning” och beslut tas att underjordiskt garage ska byggas, så bör en 
gemensamhetsanläggning bildas för de gemensamma parkeringsytorna under bebyggelsen. 
Eventuellt behövs en 3D-fastighetsindelning göras.  
 
En x-bestämmelse är lagd över genomfarterna genom kvarteren i nord-sydlig riktning för att säkra 
åtkomsten för allmän gång- och cykeltrafik, så att genomströmning kan ske på kvartersmark genom 
den nya bebyggelsen. X-bestämmelsen sträcker sig från allmän platsmark (Fabriksgatan), till en 
framtida allmän gata (Gångfartsgatan) och vidare till allmän platsmark, (parkstråket mot 
spårområdet). Stråken genom kvarteren ska anläggas och underhållas av respektive fastighetsägare. 
Genomförandet av x-områdena ska säkras genom avtalsservitut, mellan kommunen och respektive 
fastighetsägare. 

Ekonomiska frågor 
Fastighetsbildning bekostas av Sjöbo kommun. Vid försäljning av de fastigheter som kommer att 
bildas inom planområdet, kommer kostnad för fastighetsbildning tas ut av kommande köpare. Sjöbo 
kommun bekostar anläggning och skötsel av ny gatumark samt park- och naturområde. Kommande 
exploatörer bekostar samtliga åtgärder samt skötsel inom den egna kvartersmarken. Övriga 
kostnader för exploatörerna består bland annat av plan- och förrättningskostnader samt kostnader 
för utredningar. Exploatörerna får även utgifter för bland annat anslutning av VA, uppvärmning, el 
och fiber. Kostnader för ledningsflytt kan uppkomma. 

Planekonomi 
Sjöbo kommun genom Tekniska nämnden, står för samtliga kostnader i samband med upprättande 
och hantering av detaljplanen. Planavgift tas ut i samband med bygglovgivning och enligt antagen 
taxa. 

Allmän platsmark 
Kommunen genomför och bekostar iordningställande av allmän platsmark. Kommunen är huvudman 
för allmän platsmark. 

VA-ledningar 
Det nya området avses fastighetsindelas efter kvarter, så att kommunala VA-anslutningar kan ske 
kvartersvis. De interna VA-ledningarna inom varje kvarter blir då privata och u-områden för åtkomst 
av allmänna ledningar har därför inte lagts ut i plankartan. 
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Kommunen genomför och bekostar: 
• anläggning för omhändertagande av dagvatten på allmän platsmark 
• framdragande av huvudledningar i de större lokalgatorna i planområdet för vatten och 

avlopp fram till anslutningspunkt i fastighetsgräns 
 
Kommande fastighetsägare genomför och bekostar: 

• vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar inom kvartersmark 
• om fastigheter ska utföras med underjordiskt garage åvilar det fastighetsägaren att anordna 

pump för golvbrunnens avlopp. 
• vattentrycket bedöms i stort vara tillräckligt, men i de 25 m höga husen kan trycket komma 

att understiga branschrekommendationen på 15 m vattenpelare i högsta tappställe och 
därför bör fastighetsägare installera anordningar för tryckstegring. 

Tekniska frågor 
Geoteknisk utredning ska göras i samband med projektering av ny byggnad. Fördjupade utredningar, 
t ex som geoteknisk undersökning, radonmätning eller projektering ansvarar respektive 
byggherre/exploatör för.  
 
En fjärrvärmeledning med tillräcklig kapacitet att täcka det fulla utbyggnadsbehovet ligger kvar i 
marken inom planområdet och avslutas i en brunn. Aktsamhet måste iakttagas vid projektering i 
området och hänsyn tas till den befintliga ledningens läge då den är inkopplad och ”aktiv”. 

Tekniska utredningar 
Dagvattenutredning, trafikutredning, parkeringshus i centrala Sjöbo (lokaliserings- och 
volymutredning) och parkeringsutredning har tagits fram i samband med planarbetet. En studie av 
föroreningarna har gjorts av ”Huvudstudie Spårområdet, Sjöbo kommun Sjöbo, 2018-10-22, av DGE 
Mark och miljö”. 

MEDVERKANDE 
Planförslaget har tagits fram av Sigma Civil AB/Johan Bergström och Gustav Karnell tillsammans med 
StadStudio Arkitekter, Åsa Bjurström Strategienheten, och i samråd med tjänstepersoner på 
stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun 
 
 
 
Louise Andersson  Åsa Bjurström 
Enhetschef Strategienheten  Planarkitekt 
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användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.
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Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata. GC-väg ska finnas

GATA

1

Gångfartsområde. Trädplantering ska finnas längs med hela gatan
GATA

2

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Centrumfunktioner i bottenvåning
C

1

Parkeringsgarage i källare får anordnas

P

1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

hinder

1

Farthinder av typen avvikande markbeläggning eller liknande ska finnas,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

trädrad

1

Trädrad  ska finnas. Trädens placering ska samordnas med infarter till

skol- och bostadsfastigheter samt parkeringsgarage,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation

träd

1

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,  4 kap.

5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad. Balkonger och skärmtak får skjuta

ut ovan mark,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnader med högsta

totalhöjd 3,5 meter och en sammanlagd byggnadsarea om 40 m

2

 per

bostads-/skolgård

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

9

Högsta totalhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

30-45

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Huvudbyggnadens långsida ska placeras parallellt med förgårdsmark

mot gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Minst 40 m

2

 ska vara möjlig att inreda som lokal för verksamhet i

markplan. Golv i lokalen ska ligga i nivå med angränsande gata. Minsta

rumshöjd är 3 meter

,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Bostadslägenheter i bottenvåning som angränsar till allmän platsmark

eller prickmark, ska ha en golvnivå 0,5-1 meter ovan anslutande

marknivå,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Huvudbyggnad ska förses med växtbeklätt tak till minst 50 % av takytan,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Fasadbeklädnad ska utgöras av trä. Detaljer i fasaden får bestå av annat

material,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Endast miljöhus med växtbeklätt tak, alternativt underjordiskt

återvinningssystem,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

6

Underjordiskt garage får uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

7

Utöver högsta byggnadshöjd får penthouse i en våning uppföras till en

höjd av maximalt 3 meter. Penthousevåning får utgöra högst 50 % av

takytan. I denna yta ska eventuella tekniska anläggningar inkluderas.

Trapphus får placeras i förlängd fasadlinje utan att det påverkar

beräkning av angiven byggnadshöjd. Bestämmelse om växtbeklätt tak

omfattar ej penthousevåning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mot allmän platsmark får utskjutande balkonger ej förekomma lägre än 4,7 meter ovan mark. Dörrar

får ej öppnas ut över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Endast 50 % av markytan får hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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kap. 10 §
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Parkering får ej anordnas i markplan,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §
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Inom område som omfattas av träd

1

 och n
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,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.
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Startbesked för bostäder och skola får endast ges under förutsättning att markens lämplighet

säkerställts genom att markförorening slutligt avhjälpts,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Markreservat

x
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Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
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Markreservat för gemensamhetsanläggning för avfallshantering,  4 kap. 18 §

1 st  p.
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GRANSKNINGSHANDLING               
2020-04-02 

Dnr 2016-M1040 
 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
DETALJPLAN  
för Laxen 4, mfl ”Kv Bränneriet”, i Sjöbo, Sjöbo 
kommun, Skåne län 
Efter Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-06-26 § 9 har förslag 
till rubricerad detaljplan, daterad 2018-06-26, varit föremål för samråd 
under tiden 2018-08-20 t.o.m. 2018-10-31. 
 
Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig underrättelse. 
 
Yttranden  
17 yttranden har inkommit. 
 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
Trafikverket 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 
E.ON Energidistribution AB 
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDENA OCH KOMMENTARER 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 
ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 §§ PBL.  
 
Riksintresse  
Kommunikation - Simrishamnsbanan  
Beslut om lokaliseringsalternativ för Simrishamnsbanan, delen Malmö-
Tomelilla togs 2015-03-02. Samtidigt togs beslut om att avbryta 
planläggningen. Dessa beslut har legat till grund för justering av 
framtida riksintresse för järnväg Simrishamnsbanan. 
Simrishamnsbanan finns inte med i Regional transportinfrastrukturplan 
för Skåne 2014-2025 (RTI) som namngivet projekt som avses 
genomföras under RTIs planperiod. Det finns inte heller med i förslag 
till ny RTI för perioden 2018-2029. Länsstyrelsen menar att utpekade 
framtida riksintressen inte utgör riksintressen i den mening som avses 
av 3 kap. 8 MB, men utpekande av framtida riksintresse ger en 
indikation om att det finns anspråk på ett område och detta bör 
kommunen ta hänsyn till. 
 
Det går inte att utläsa av planhandlingarna hur man tar hänsyn till en 
eventuell framtida järnväg i anslutning till planområdet, avseende 
buller och vibrationer. Erfarenhetsmässigt vet man att icke slutna 
kvarter mot en bullerkälla, som en järnväg, är svåra att bulleranpassa. 
I synnerhet i efterhand. Länsstyrelsen skulle önska att 
planhandlingarna kompletterades i detta avseende. 
 
Kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen vill ha en genomsläpplig kvartersstruktur i 
Kv Bränneriet, för att möjliggöra ett bra rörelsemönster för gång- och 
cykeltrafikanter genom det nya bostadsområdet, till och från 
målpunkter på vardera sida av kvarteret (t ex Resecentrum i norr och 
Vårdcentralen i söder). Rent stadsbyggnadsmässigt, så är det heller 
inte önskvärt med ett helt slutet estetiskt uttryck av byggnaderna mot 
resten av centrala Sjöbo och knutpunkten Resecentrum. 
Huskropparnas läge och svaga vridning (jämfört med helt rakt och 
slutet ut mot järnvägsreservatet), öppnar upp för en soligare och 
ljusare innegård med ökad västersol. Även ljusklimatet inomhus 
påverkas positivt som en konsekvens av de svagt vridna norra 
byggnaderna, då lägenheterna längs långsidan på dessa byggnader 
får mycket bättre förutsättningar för ökat ljusintag. 
 
Även om kvarteret inte är helt slutet norrut, så är byggnaderna 
placerade så att innergårdarna och dess utemiljö till större delen är 
skyddade för eventuell bullerpåverkan norrifrån. 
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När nya järnvägar byggs finns det möjlighet att minska vibrationerna 
genom att stabilisera bankroppen och lägga in dämpande material. 
Detta bör göras genom Sjöbos centrala delar när/om järnvägen byggs.  
 
Avståndet mellan de framtida järnvägsspåren och det nya 
utbyggnadsområdet är väl tilltaget, och i denna parkremsa finns gott 
om plats att anordna bullerdämpande installationer, ju närmre själva 
bullerkällan desto bättre. Bullerskärm bör sättas upp invid spår och 
perrong. 
 
Vid behov, som en sista åtgärd för att minska eventuellt buller i 
lägenheter, kan tilläggsrutor monteras på fönstren som vetter mot 
bullerkällan. I bygglovskedet kommer dock efterses att fönster med 
god bullerdämpande effekt sätts in redan i nyproduktionsstadiet. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning  
Kulturmiljölagen  
Den planerade detaljplanen berör en fornlämning (Södra Åsum 28:2, 
bytomt). Vid denna fornlämning krävs, som påpekas i 
planbeskrivningen, tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen. 
 
Kommentar: 
Hela planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt och har använts 
som spår- och industriområde. 
 
Tillstånd till ingrepp i fast fornlämning enligt 2 kap. lag om 
kulturminnen (SFS 1988:950) ska begäras innan arbetena startar. 
 
Om fornlämningar (stenpackningar, härdar, skelettdelar etc) skulle 
framkomma i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 
kap 10 § Lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas. 
 
 
Lantmäteriet 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon 
fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången 
har främst varit inriktad på genomförandefrågor. 
Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande 
frågeställningar. 
 
Planbestämmelser 
Vad menas med bestämmelsen b1 och b2? 
Marken får byggas under med planterat bjälklag ... 
Marken får byggas under med körbart bjälklag. 
Hur ser det ut i praktiken? 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Vad är syftet med g i plankartan? Om karaktären är densamma för 
GATA2 föreslås att det läggs ut som allmänplats istället för 
gemensamhetsanläggning och kvartersmark då förvaltningsformerna 
skiljer sig åt. 
 
Om det ändå ska vara g bör det framgå som en konsekvens av planen 
hur ansvarsfördelningen fungerar med delägarförvaltning eller 
samfällighetsförening. Att Lantmäteriet beslutar om 
andelstalsfördelning i en anläggningsförrättning och att det är 
delägande fastigheter som står för skötsel och underhåll av 
anläggningen. 
 
Kommentar: 
För område betecknat med b1 får man bygga underjordiskt 
parkeringsgarage under ett körbart bjälklag. För område 
betecknat med b2 får man bygga underjordiskt parkeringsgarage 
under ett planterbart bjälklag. Skillnaden består i om man får 
plantera eller inte ovanför det eventuella parkeringsgaraget, samt 
om det går att köra bil på marken ovan det underjordiska 
garaget. Formuleringen av planbestämmelserna b1 och b2 är 
direkt hämtade från Boverkets planbestämmelsekatalog. 
 
De längsgående stråken betecknade med g resp. GATA 2 i 
samrådsförslaget, ändras till granskningsversionen och föreslås 
få beteckningen x1 och vara prickad mark på kvartersmark. X blir 
ett kommunalt servitut som kommer att säkra åtkomsten för 
allmän gång- och cykeltrafik genom kvarteren.  
  
Syftet med bestämmelsen ”g – markreservat för 
gemensamhetsanläggning” är att säkerställa att dessa områden 
kan serva flera kvarter, där de berörda fastigheterna ingår i en 
samfällighetsförening/delägarförvaltning och gemensamt 
ansvarar för skötsel och underhåll av dessa 
gemensamhetsanläggningar.  
 
Texten om ansvarsfördelning förs in i planbeskrivningen under 
Genomförandefrågor – Fastighetsrättsliga frågor. 
 
 
Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 
Region Skåne ser positivt på Sjöbo kommuns höga ambitioner att 
effektivt utveckla för fler bostäder och verksamheter i detta strategiska 
läge. Förtätning i detta kollektivtrafikläge nyttjar befintliga system och 
bygger vidare på befintliga fysiska strukturer. Detaljplaneförslaget 
ligger helt i linje med Strategier för Det flerkärniga Skåne. 
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Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ärende. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ca 400 
bostäder samt förskola i centrala Sjöbo. Trafikverket ser positivt på 
utveckling av orten i ett centrumnära läge. 
 
Planområdet ligger delvis inom område som omfattas av riksintresse 
för framtida järnväg, Simrishamnsbanan. Ingen bebyggelse planeras 
dock inom utpekad korridor och Trafikverket gör bedömningen att 
planförslaget inte påverkar riksintresset negativt. 
 
Trafikverket har i övrigt inga synpunkter. 
 
 
Sjöbo kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot detaljplanen, 
Dock fastställs att detaljplanen byter namn till ”Bränneriet”. 
 
Kommentar: 
Namnet ”Bränneriet” ersätter arbetsnamnet ”Spritfabriken” framöver. 
 
 
Sjöbo kommun, Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ser en stor potential med etablering av 
flerbostadshus i ett så centralt läge. En utveckling av området är 
mycket positiv, vilket förväntas gynna centrum och de hållbara 
resorna. 
 
Parkering 
Tekniska nämnden bedömer att allmänna parkeringsplatser inom 
planen kan nyttjas för tillfällig parkering, såsom besöksparkering. 
Nämnden anser dock inte att dessa kan utnyttjas som 
boendeparkering eller parkeringsplatser för verksamheterna, som 
kräver längre tids uppställning. 
 
Tekniska nämnden befarar att problem med parkering i nära 
anslutning till bostadsområdet kommer att öka. Studier visar att 
gatuparkering genererar en större mängd söktrafik än 
parkeringsanläggningar. Ett effektivt sätt att öka omsättningen på 
parkeringsplatser och samtidigt minska denna typ av söktrafik kan 
vara att införa parkeringsavgifter. För att få fler att välja att parkera på 
parkeringsanläggningar krävs det att avgiften är lägre där jämfört med 
längs med gatorna. 
 
Boendeparkering 
I samrådshandlingarna omnämns att boendeparkeringen för 
flerbostadshusen avses lösas genom en parkeringsanläggning i 
anslutning till resecentrum ca 150 meter norr om planområdets 
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centrala delar. Tekniska nämnden anser att parkeringsfrågan behöver 
lösas innan planen realiseras. Nämnden ställer sig också tveksam till 
om placeringen av parkeringshuset i resecentrum utgör den bästa 
placeringen med hänsyn till de redan mycket trafikerade gatorna; 
Järnvägsgatan och Silogatan. Järnvägsgatan är smal med 
längsgående parkeringar och bör inte belastas med ytterligare trafik. 
Parkeringsanläggningen bör placeras i nära anslutning till Södergatan, 
som är dimensionerad för större trafikmängder och med en snabb 
transport ut till väg 11 och 13. 
 
Kommentar: 
En parkeringsutredning har tagits fram med flera förslag till placering 
av parkeringshus. Det är en viktig förutsättning att anläggningar för 
boendeparkering kommer på plats i samband med exploatering av 
området. Den slutgiltiga placeringen är inte avgjord. 
Boendeparkering inom planområdet blir endast möjlig för radhusen i 
den södra delen av planområdet (markparkering på kvartersmark), 
samt om de båda underjordiska parkeringsgaragen byggs. 
 
Markparkeringsplatser på allmän platsmark inom planområdet föreslås 
bli avgiftsbelagd korttidsparkering. 
 
Parkering förskola 
Tekniska nämnden anser att planen behöver redovisa hur 
parkeringsbehovet till förskolans personal samt lämning- och hämtning 
vid förskolan kommer att lösas. Allmän platsmark kan inte nyttjas eller 
regleras till personalparkering. Av- och påstigning längs med 
Fabriksgatan kommer vara möjligt, men antalet platser antas bli 
begränsade. Vid förskolan kommer ca 100 barn placeras. Av- och 
påstigning bör dimensioneras efter förväntad omsättning av fordon vid 
den mest belastade tidpunkten, så att trafiksäkerheten på 
Fabriksgatan behålls och att en säker miljö tillhandahålls föräldrar - 
även i stressade situationer. Backande rörelser vid 
snedställdparkering i anslutning till förskola anses inte lämpligt med 
anledning av risken för påkörning. I övrigt kommer reglering av 
Fabriksgatan ses över i samband med genomförandet av planen för 
att upprätthålla framkomlighet. 
 
Kommentar: 
Förskolan minskar antalet platser från 100 till 70 barn, vilket innebär 
att antalet barn som beräknas lämnas med bil blir ca 35 i stället för ca 
50. 
 
Terrassgatans östra sida (utanför detaljplan), kan rymma ca 15 
parkeringsplatser (för hämtning/lämning), vilken är belägen på ett kort 
gångavstånd till förskolan.  
 
Vid den nya infarten till området i anslutning till förskolan, föreslås 
enbart längsgående parkering, (samtliga snedställda parkeringar som 
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innebär backrörelser har tagits bort inom planområdet, vilket innebär 
att sträckan man behöver vistas i gaturummet avsett för bilar blir 
kortare och backrörelser undviks). Längsmed Fabriksgatan i 
anslutning till förskolan kan ett antal längsgående parkeringsplatser 
(ca 10 st) för hämtning och lämning erbjudas. 
 
Parkeringsplatser till förskolepersonalen kan erbjudas i föreslaget 
parkeringshus då förskoletomten endast kan erbjuda ett fåtal 
parkeringsplatser (tillgänglighetsparkering) eftersom barnens friyta går 
före parkeringsplatser.          
 
Trafik 
Vägnät 
Resonemanget i planen kring eventuella förändringsbehov i 
trafikmiljön och vägnätet utgår från trafikalstringen från verksamheter 
samt 400 bostäder. Tekniska nämnden bedömer att trafikalstringen 
bör räknas på det totala antalet bostäder som förväntas byggas i hela 
det planerade området. I trafikalstringen tas det inte heller hänsyn till 
den befintliga och tillkommande trafikalstringen från flerfamiljshusen 
på Kv. Viljan samt Kv. Arbetet. Detta behöver implementeras i 
plandokumenten för att få en helhetssyn över trafikflödena som kan 
förväntas framöver. Det bör även föreslås åtgärder i trafikmiljön för att 
skapa ett säkert vägnät. Trafikalstringen kan medföra att gatorna 
behöver regleras eller i vissa fall kräva ombyggnationer. Det bör tas 
hänsyn till hur närliggande gator belastas för att minska smittrafik på 
oönskade gator. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder intill området kan 
erfordras för att säkerställa attraktiva och säkra möjligheter att färdas 
till fots eller med cykel. 
 
Planen anger att trafikalstringen till och från området antas rymmas 
inom befintligt vägnät. Förutsättningarna för hur trafiken fördelas är 
beroende av var föreslagen parkeringsanläggning kommer att 
placeras, vilket kommer att generera olika effekter på trafikströmmarna 
i vägnätet. 
 
Kommentar: 
Trafikutredningen som tagits fram till denna detaljplan har utgått ifrån 
dagens situation och de kommande bostäderna/verksamheterna inom 
detaljplanen. Att ta med eventuell kommande bebyggelse utanför 
detaljplanen är svårt, då det blir alltför osäkra siffror att uppskatta 
antalet kommande bostäder/verksamheter i övriga Sjöbo centrum.  
 
Fabriksgatan föreslås få reducerad bredd vid Östra 
Bangatan/Terrassgatan. Korsningen Östra Bangatan/Terrassgatan bör 
göras om för att möjliggöra en säker övergång över Fabriksgatan för 
gående och cyklister och därmed göra förlängningen av Fabriksgatan 
mindre attraktiv som smitväg. 
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Buller 
I planbeskrivningen önskas mer ingående beskrivning, en 
effektbedömning, av tillkommande trafik och hur denna trafik påverkar 
befintlig bebyggelse avseende trafikbuller. Fabriksgatan har tidigare 
varit föremål för bullerärenden. Poppelvägen har stängts för 
genomfartstrafik och hastighetsdämpande åtgärder har anlagts på 
Fabriksgatan för att minska hastigheter, trafik och buller. 
 
Kommentar: 
I gällande detaljplan är området planlagt för industri, vilket genererar 
mycket buller genom transporter av tunga fordon till och från 
verksamheterna. I föreslagen detaljplan, främst framtagen för att 
rymma bostäder, ändras markanvändningen från industri till bostäder. 
Detta är i sig en avsevärd förbättring av den bullersituation som skulle 
kunna råda eller uppstå vid ett fullt utbyggt industriområde norr om 
Fabriksgatan, vilket medges i nuvarande markanvändning industri. 
 
Om underjordiska garage byggs, (vilket inte är ett krav i detljplanen), 
kommer tillfarten till boendeparkeringen främst att ske via den första 
delen av Fabriksgatan, den östra delen, sedan belastas den östra 
infartsgatan till det nya utbyggnadsområdet. Boendeparkeringen 
föreslås alternativt placeras utanför planområdet i ett parkeringshus 
och därmed inte använda Fabriksgatan som infartsväg. Detta hade 
inneburit att den trafik som ska till området främst kommer att utgöras 
av kortvariga besök, lämning och hämtning av barn, korttidsparkering 
för besökare, renhållningsfordon mm.  
 
Gång- och cykelvägnät 
För att gynna cykeltrafik bör cykelvägar placeras och utformas utifrån i 
planen angivna målpunkter. Ett gent cykelvägnät med god linjeföring 
samt att gång- och cykelvägarna ges erforderligt utrymme är en 
förutsättning för att cykeln ska bli attraktiv och säker. Gång- och 
cykelnätet bör sammankopplas med befintligt nät, så att det inte 
upplevs osammanhängande. Gatusektionen visar ett begränsat 
utrymme i norra delen som inte tillåter erforderligt utrymme för både en 
gång och cykelväg samt en vändplats. För att upprätthålla god 
orienterbarhet, framkomlighet, tillgänglighet och en attraktiv gång- och 
cykelväg bör dessa ytor separeras och ges utrymme var för sig. 
Vändplatser måste dimensioneras efter de servicefordon som 
förväntas färdas där. Under vintertid måste ytorna kunna nyttjas utan 
att begränsa framkomligheten. Stråket utgör en viktig anslutning mot 
resecentrum och bör inte utgöra en flaskhals eller upplevas som 
besvärligt. 
 
Gångbanor som är två meter breda intill högre byggnader kan 
upplevas som smala. Gatusektioner bör ta i beaktande kommande 
behov av möbleringszoner såsom skyltar, belysning, parkbänkar, 
gatubelysning, planteringar osv. Beaktande av dessa aspekter krävs 
för att föremålen inte ska utgöra hinder för de olika trafikantgrupperna 
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på exempelvis gångbanorna. Inom området saknas det en tydlighet 
hur oskyddade trafikanter ska färdas i östvästlig riktning mot förskolan. 
Gatusektionerna som presenteras med snedställda parkeringsplatser 
ger upphov till att korsningarna blir breda och tar i mycket yta i 
anspråk. Det kan inbjuda till höga hastigheter och en längre 
exponering för de oskyddade trafikanterna när de ska korsa gatan. En 
smalare sektion där de oskyddade trafikanterna vistas en kortare tid i 
körbanan är att föredra. De snedställda parkeringsplatserna som 
presenteras på allmän platsmark kan därmed försvåra för oskyddade 
trafikanter. 
 
Kommentar: 
Den allmänna platsmarken är begränsad inom planområdet och 
utformningen ska främja säker gång- och cykeltrafik. 
I samrådsversionen var placering och dragning av gång- och 
cykelvägnätet inte låst i detaljplanen. Gång- och cykelvägar har 
lokaliserats inom allmän platsmark och det har inför granskning 
reserverats plats för det planerade gång- och cykelvägnätet i planen. 
 
De i illustrationsplanen snedställda parkeringsplatserna, framtagna till 
samrådet, föreslås bli längsgående parkering i fickor, för att minska 
risken för backande bilar. Gatusektionen avsedd för bilar blir därmed 
smalare. Vägsträckningen i östvästlig riktning föreslås bli en 
gångfartsgata och ska utformas på de gåendes villkor. 
 
Resecentrum 
Bostäder i närheten av resecentrum innebär att det ges förutsättningar 
för hållbart resande. Hur området ska utvecklas och integreras 
tillsammans med resecentrum bör lyftas för diskussion i samband med 
att detaljplanen tas fram. 
 
Tekniska nämnden vill framhålla att resecentrum i sin nuvarande 
utformning redan är hårt belastad av antalet bussavgångar. 
Skånetrafiken räknar normalt med en årlig reseökning på 2-3%. 
Planbeskrivningen bör kompletteras med en kollektivtrafikutredning 
kring vilken mängd utökade bussresor som kommer att genereras från 
det nya bostadsområdet och om bussterminalen är dimensionerad 
för det ökade antalet avgångar. 
 
Kommentar: 
Tidigt informera Skånetrafiken när varje utbyggnadsetapp är redo för 
inflyttning så att turtätheten kan justeras i samband med att antalet 
personer i stationsnära läge ökar. 
 
Drift- och underhåll 
Allmän platsmark med tillhörande gator, cykelvägar, osv, behöver 
dimensioneras och utformas med drift- och underhåll i åtanke. Planen 
innebär ett utökat behov av resurser för drift- och underhåll i utemiljön. 
Dyra driftkostnader bör i möjligaste mån byggas bort. Utformningen 
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och regleringen av snedställda parkeringsplatser innebär dyrare 
underhållskostnader, eftersom varje plats måste snöröjas och varje 
plats regleras med enskilt vägmärke. 
 
Snöröjning, snöupplag, möbleringsytor, belysning påverkar 
utrymmesbehovet ska beaktas vid kommande projektering. Tekniska 
nämnden anser att det även behöver beaktas i planarbetet så att 
utrymmet finns till förfogande. 
 
Kommentar: 
Samtliga ytor avsedda till snedställda parkeringsplatser har 
omdisponerats. Utrymme för möbleringsytor har beaktats. 
Slutgiltig gestaltning av den allmänna platsmarken görs i samband 
med projekteringen av området. Tekniska förvaltningen kommer att ha 
stort inflytande på de val av material mm som görs då. 
 
Avfall 
Inom varje enskild fastighet behöver en anläggning för källsortering 
rymmas. De allmänna ytorna som ska trafikeras av servicefordon och 
avfallsfordon behöver dimensioneras för framkomlighet, 
utrymmesbehov och svängradier till varje enskild anläggning. 
Anläggningar som bygger på backande fordon i bostadsområdet ska 
undvikas. 
 
Kommentar: 
Det kommer att finnas två platser för källsortering inom planområdet 
och de kommer att betecknas med g (gemensamhetsanläggning). De 
kommer att vara placerade nära respektive infartsväg till området. 
Dessa två infartsvägar kommer att sluta i en vändplan. Detta innebär 
att avfallsfordon inte kommer att behöva åka på gångfartsgatan för att 
kunna tömma källsorteringskärlen och dessutom kommer backrörelser 
att undvikas. 
 
Förskolan kommer att ha ett eget miljöhus för källsortering. 
 
VA 
Kapaciteten nedströms i spill- och dagvattenledningsnätet är inte 
utredd, ledningssträckor kan komma att behöva dimensioneras upp. 
Utan att ha tagit hänsyn till felkopplade fastigheter där dagvatten är 
anslutet till spillvattennätet har två ledningssträckor på drygt 500 m 
identifierats som möjliga problemsträckor. Läggs flödet från 
felkopplade fastigheter på i ledningsmodellen kan fler ledningssträckor 
komma att identifieras som sträckor med för låg kapacitet. Dagvattnet 
från det nya bostadsområdet kan ledas ut till Grimstoftabäcken i 
Malenas park men utloppet behöver läggas om för att möta den ökade 
belastningen i ledningen. 
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Anläggningsavgifter 
Intäkter från VA-anläggningsavgifter är beroende av 
fastighetsbildningen. En servisanslutning anläggs per fastighet och 
avgifter tas ut för varje lägenhet i bostadshus och för bruttoarea för 
verksamheter. En grov kalkyl visar att intäkterna enligt 2018 års taxa 
blir 7,5 miljoner kr exkl. moms om varje kvarter bildas till en fastighet 
och 10,0 miljoner om varje huskropp blir en egen fastighet.  
 
Förbindelsepunkter till befintligt ledningsnät 
De nya bostäderna på fastigheten Laxen 4 bör anslutas till det 
befintliga VA-nätet i Tegelgatans förlängning, norr om bussområdet. 
VA-ledningarna anläggs under bussterminalen och dess 
bussparkering och korsar riksintresset för tågtrafik. Sammanlagt rör 
det sig om ett 120 m långt ledningsstråk att anlägga fram till 
detaljplanegräns. Anläggningsarbetet kommer att medföra störningar i 
busstrafiken och bussparkeringen behöver delvis flyttas under tiden. 
Efter en första kontroll av markhöjderna mellan Tegelgatan och 
detaljplanegränsen kan marken behöva höjas mellan detaljplanegräns 
och bussparkering för att göra det möjligt att anlägga VA-ledningar. En 
höjning av marknivå kan leda till att den planerade 
dagvattenhanteringen i lågpunktsytan försvåras. 
 
Ledningsnät inom detaljplaneområdet 
VA-ledningsnätet inne i bostadsområdet är inte förprojekterat. 
Ledningsnätet behöver anläggas så att det är möjligt att underhålla det 
och i framtiden schakta fram det. Det kan därför inte anläggas nära 
hus eller trädplanteringar eller i parkeringsytor. De större lokalgatorna 
är tillräckligt breda för VA-ledningar om träden flyttas närmre ena 
sidan av vägområdet. De mindre gatorna mellan kvarteren i nord-
sydlig riktning är för smala för VA-ledningar. Om fastigheter ska 
utföras med underjordiskt garage åvilar det fastighetsägaren att 
anordna pump för golvbrunnens avlopp. 
 
Vattenledningsnätets kapacitet bedöms vara tillräcklig för att förse det 
nya bostadsområdet. Det finns möjlighet att bygga in rundmatning i 
bostadsområdet om den befintliga vattenledningen i Solgatan också 
ansluts till det planerade ledningsnätet. Vattentrycket bedöms i stort 
vara tillräckligt, men i de 27 m höga husen kan trycket komma att 
understiga branschrekommendationen på 15 m vattenpelare i högsta 
tappställe och därför bör fastighetsägare installera anordningar för 
tryckstegring. 
 
Kommentar: 
Kommunens vatten- och avloppsledningsnät kommer att gå i lokalgata 
och gångfartsgata där anslutningspunkter till fastigheterna kommer att 
finnas.  
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Det högsta huset kommer att sänkas med en våning. Högsta 
byggnadens totalhöjd blir max 25 m. Förtydligande text förs in i 
planbeskrivningen.  
 
 
Sjöbo kommun, Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet 
Utskottet ser positivt på förslaget att bygga ihop de södra och norra 
delarna av Sjöbo tätort. Det är också mycket positivt att detaljplanen 
har tydligt hållbarhetsfokus med avseende på biologisk mångfald, 
förnybar energi och hållbar hantering av dagvatten. Det är ett stort 
signalvärde om energiförsörjningen i linje med denna intention 
framöver kan baseras på solceller. 
 
Ur folkhälsosynpunkt är det positivt att detaljplanen syftar till en 
blandad bebyggelse med både villor och flerfamiljshus och att 
resultatet av planen med stor sannolikhet kommer att leda till att ett 
område som idag ofta känns otryggt och oanvänt kommer att fyllas 
med liv och rörelse. 
 
För folkhälsan, gemenskap och trygghet vore det positivt att i 
detaljplanen synliggöra samlingsplatser, aktivitetsområden och kanske 
också en utomhusscen som nod för möten och upplevelser. Det hade 
också varit positivt om planförslaget hade redovisat hur ljussättningen 
av området skulle se ut med tanke på trygghetsfrågor. 
 
Planförslaget saknar genomgående skrivningar kring konst och kultur. 
Genom att göra plats för kulturverksamhet och offentlig konst hade en 
extra dimension till detta viktiga planområde kunna identifierats. För att 
konst och kultur ska kunna sätta sin prägel på området krävs att ytor 
för detta liksom ytor och anläggningar för gemenskap och samvaro 
kommer in detaljplanen och i budgeten för området. 
 
Det framgår inte av planförslaget hur barn och unga har varit 
involverade i processen, vilket är avgörande för att en bedömning av 
hur barnperspektivet har tagits tillvara. 
 
Vi noterar att det arbetet som gjordes av landskapsarkitektstudenter 
från Alnarp avseende detta område saknas. 
 
Ur trygghetssynpunkt vore det betydelsefullt att i samband med 
detaljplaneringen också se över trafiksituationen på gatorna runt om 
det området som nu detaljplaneras. 
 
Kommentar: 
Offentlig konst ryms inom alla de områden som betecknats med 
”Natur”, ”Park” eller ”Gata”, dvs inom alla områden som är allmän 
platsmark och där Sjöbo kommun har full rådighet över utformningen. 
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Barn och unga har varit involverade i de tidigare stadierna av 
områdets planering, i det omfattande dialogarbete som bedrevs i 
samband med det ”Planprogram för Spårområdet”, som föregick 
denna detaljplan.  
 
Rubriken ”Barnperspektivet” har utvecklats till granskningsskedet, och 
en barnkonsekvensanalys kommer att upprättas inför 
antagandebeslutet av denna detaljplan. 
 
Detaljplanen kan enbart styra över de områden som omfattas av 
detaljplanen, omkringliggande gator måste ses över i ett separat 
projekt. 
 
 
Sjöbo kommun, Vård- och omsorgsnämnden 
Vård och omsorgsnämnden vill framföra att nämndens målgrupp har 
intresse av lägenheter med god tillgänglighet i tätorten och att det 
beskrivna området är intressant. 
 
Det finns även förmodat behov av LSS-bostäder med inriktning mot 
gruppbostad i Sjöbo tätort. 
 
Kommentar: 
LSS-bostäder ryms inom planbestämmelsen ”B – Bostäder” som valts 
för all bostadsbebyggelse inom planområdet. Det finns alltså inga 
hinder för att bygga LSS-bostäder inom detaljplanen. 
 
 
Sjöbo kommun, Familjenämnden 
Familjenämnden ställer sig positiva till att det byggs fler bostäder och 
en förskola centralt i Sjöbo. Förslaget till detaljplan har beaktat 
barnperspektivet, och bland annat placerat ut cykelbanor på ett sådant 
sätt att barnens väg till och från förskolan är trygg och säker. 
Tryggheten inom planområdet väntas också öka i och med den 
blandade bebyggelsen med både bostäder, förskola och mindre 
verksamheter av handels- och servicetyp, då det skapar liv och rörelse 
under en stor del av dygnet. 
 
Familjenämnden har dock några påpekanden. Dels vill man få 
säkerställt att det byggs en cykelparkering i anslutning till förskolan, 
dels ställer man sig mycket tveksamma till att det beräknade antalet 
parkeringsplatser för lämnande och hämtande av förskolebarn är 
tillräckligt. Den erfarenhet man har från befintliga 
förskoleverksamheter är att fler än 50 % av barnen transporteras i bil, 
och att föräldrarna vill parkera mycket nära ingången. En särskild 
parkering för hämtande och lämnande av förskolebarn i direkt 
anslutning till förskolan vore önskvärd. Slutligen så ställer sig 
nämnden undrande till den i planen angivna aktivitetsparken vid 
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resecentrum, då en sådan redan är under uppförande vid Malenas 
park. 
 
Kommentar: 
Cykelparkering i anslutning till den planerade förskolan löses i 
samband med projektering av förskolan, samt säkerställs i 
bygglovskedet. Det finns avsatt utrymme inom denna plan att lösa 
parkering för cyklar inom det område som avsatts för förskolan. 
 
Behovet av barnomsorgsplats beräknas till ca 70 i stället för 100. Detta 
innebär att beräkningen av de föräldrar som kör sina barn med bil till 
förskolan blir färre. Barnens friyta på förskolan ska vara minst 3000 m2 

vilket ska prioriteras före trafikytor. 
 
Det kommer att finnas parkeringsplatser längsmed Fabriksgatan och 
längs den nya västra infartsgatan, direkt utanför förskoletomten.  
Strax utanför detaljplanen, i anslutning till Rallyskogen, kommer det 
vidare att finnas ca 15 parkeringsplatser inom ett kort gångavstånd till 
förskolan. 
 
I den parkeringsutredning som tagits fram till detaljplanen har det 
kollektivtrafiknära läget bedömts vara så gott att ett mindre antal 
parkeringsplatser är tillräckligt. 
 
Den illustrerade aktivitetsparken norr om planområdet är just bara en 
illustration av hur den parkytan kan fyllas med aktiviteter. 
 
 
Rindi Syd AB / Solör Bioenergi Fjärrvärme AB 
Vi vill bara påpeka att Rindi Syd AB levererade fjärrvärme till 
Trelleborg AB fram till nedläggningen. Ledningen ligger kvar i marken 
fram till området där den avslutas i en brunn. Kapaciteten i denna 
ledning kan med lätthet förse de behov som kan komma, enligt 
beskrivning om 400 bostäder med i genomsnittlig yta på 90 
kvm/bostad. 
 
Aktsamhet måste dock iakttagas vid projektering i området och hänsyn 
tas till den befintliga ledningens läge då den är inkopplad och ”aktiv”. 
 
Kommentar: 
Informationen tas med in i projekteringsfasen och skrivs in i 
planbeskrivningen. 
 
 
Sjöbo Elnät AB 
Vi har ju både förmånen och skyldigheten att tillhandahålla el. Det 
finns elförsörjning i närområdet. Det är lite märkligt att man anger el 
som uppvärmningskälla när det finns fjärrvärme i tätorten. Om el skall 
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användas till uppvärmning utöver hushållsel, kan det bli nödvändigt 
med en transformatorstation i området. Det går att förbereda för 
laddstolpar men det bör övervägas hur matningen sker till dem. 
Kommer den direkt från oss så måste det vara separata abonnemang 
för dessa. Bygger man så att matningen kommer från husen så kan 
den läggas på redan befintliga abonnemang. Frågan är om det skal 
vara separat abonnemang för varje hyresgäst eller ett gemensamt för 
tex resp fastighet. Jag diskuterar gärna denna frågan rent generellt 
innan det skrivs för många detaljplaner med texten ”det skall 
förberedas för anslutning till laddningsstolpar”. En del av 
problematiken framgår ovan. Vänligen vidarebefordra den frågan så vi 
kan diskutera det. 
 
Kommentar: 
Er fråga vidarebefodras så att lösningar kan diskuteras inför själva 
anläggningsskedet och exploateringen. 
I det fall boendeparkering tillgodoses i parkeringshus, blir det där 
lämpligt med tillgång till laddstolpar för elbilar. Om underjordiska 
garage byggs, så hade det varit önskvärt med laddstolpar i båda 
dessa. Markparkeringen inom planområdet kommer främst att vara 
ämnat åt korttidsparkering, och frågan om laddstolpar här har inte 
klargjorts. Men förmodligen hade det varit önskvärt för besökare till 
området. 
 
 
AB Sjöbo Anläggning (fastigheterna Linden 3 och 
Linden 4) 
Vi yrkar avslag av detaljplanen Laxen M. FL. Spritfabriken i Sjöbo 
Kommun er referens 2016-M1040.  
 
Vårt företag AB Sjöbo Anläggning med Fastighetsbeteckning Linden 3 
och 4 har bedrivit anläggningsverksamhet här sedan 1968. Redan i 
dag är trafiksituationen för oss kraftigt begränsad. Med 400 bostäder + 
en förskola på en gata så kommer det att vara ett ännu större hinder 
för oss att bedriva vår verksamhet, p.g.a problem med logistik ut och 
in i området med fordon upp emot 60 ton med 4m bredd på våra 
trailers. Vi har redan i dag stora problem säkerhetsmässigt att ta oss 
förbi farthinder och cykelbanor på Fabriksgatan och Terassgatan. 
 
Kommentar: 
De centrala delarna av Sjöbo kommer att utvecklas med fler bostäder 
och fler servicefunktioner i linje med de intentioner som presenterats i 
både översiktsplanen för Sjöbo och den fördjupade översiktsplanen för 
Spårområdet. Denna detaljplan följer de tidigare presenterade 
intentionerna för centrala Sjöbos utveckling. 
 
Den industriverksamhet som tillåts för fastigheten Linden 3 & 4 i 
gällande detaljplan är ”mindre störande verksamhet” Jm (område för 
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småindustri) av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till ”sundhet, brandsäkerhet och trevnad”. 
När det gäller största tillåtna bredd av fordon är den 2,6m. Transport 
av odelbar last med en bredd av högst 3,5m kan utföras utan dispens 
om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:14 följs. Detta innebär att det 
inte är tillåtet att köra med 4,0 m breda trailers och att 
begränsningarna att köra med 3,5m bredd gör att denna typ av fordon 
inte bör kunna åka på Fabriksgatan utan i undantagsfall. För den 
verksamhet som bedrivs bör det finnas en lämpligare plats på något 
av kommunens industriområden. 
 
 
Naturskyddsföreningen i Färs 
Naturskyddsföreningen i Färs har tagit del av detaljplan för Laxen 4 m 
fl. ”Spritfabriken”. Vi har även tagit del av naturvärdesinventeringen för 
tomten, dock ej dess bilagor, samt ”Undersökning av betydande 
miljöpåverkan”. 
 
Naturskyddsföreningen i Färs anser att exploateringen bör föregås av 
en fladdermusinventering. Anledningen till detta är att den 
trädbevuxna delen av området, som berörs i detaljplanen utgör en del 
av ett större ”skogsparti”. Denna skog står genom ett grönstråk i 
förbindelse med skogarna öster om Sjöbo. Kända artförekomster i 
Sjöbo Ora föranleder behovet av en inventering. Även 
naturvärdesinventeringen framhåller områdets potential för 
fladdermöss. 
 
Inventeringsresultatet bör ligga till grund för utformningen av 
detaljplanen. Det kan bli aktuellt med ett hänsynstagande för viktiga 
livsmiljöer för fladdermössen, gällande såväl boplatser som 
jaktområden. Under senare år har även effekten av belysning 
uppmärksammats, vilket bör beaktas. 
 
I dokumentet ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” står att läsa 
att ”planförslaget berör inget Natura 2000-område”. Detta är helt 
korrekt men i bedömningen nämns inte EU:s art- och habitatdirektiv 
(92/43(EEG). Natura 2000 handlar inte enbart om områden. Samtliga 
fladdermusarter är förtecknade i direktivets bilaga 4, varav fyra av 
dessa dessutom är förtecknade i direktivets bilaga 2, s.k. Natura 2000-
arter. Genom Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) har 
bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv införts i svensk 
lagstiftning (MB). 
 
I ovan nämnda dokument står i avsnittet gällande kommunens 
ställningstagande att inga internationella konventioner berörs (så som 
Natura 2000). Förutom Natura 2000 finns ytterligare skydd för 
fladdermössen, nämligen europeiska fladdermusavtalet, 
”EUROBATS”. Sverige skrev under avtalet 1992 och det trädde i kraft 
16 januari 1994 (SÖ 1993:30). Till internationella konventioner kan 
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också läggas Bonnkonventionens bilaga II och Bernkonventionens 
bilaga II. 
 
Utan en fladdermusinventering som underlag kan inte kommunen göra 
en korrekt bedömning av miljöpåverkan. 
 
Kommentar: 
Så mycket träd som möjligt ska lämnas i det gröna stråket mellan 
Rallyskogen och Resecentrum, vilket blir en viktig grön 
sammanhängande korridor. I anslutning till Rallyskogen finns även 
sammanhängande grönstråk i kvarteret Eken och Linden som är 
planlagt för park eller plantering. Rallyskogen som ligger i anslutning 
till planområdet är ett ca 6 ha stort skogsområde vilket utgör ett viktigt 
område för både djur och människor, som med tiden bör kunna 
utvecklas till en artrik skog.  
 
I gällande detaljplan är hela skogspartiet planlagt för industri, förutom 
en ca 25 m bred remsa längs Fabriksgatan som är planlagd som park 
eller plantering. Ca 0,16 ha av den detaljplanelagda marken för 
park/plantering i gällande plan föreslås att tas i anspråk för 
bebyggelse. Ca 0,5 ha mark som idag är planlagd för industri, vilken 
främst består av en flerskiktad skogsdunge, säkerställs i det nya 
planförslaget genom planbestämmelsen natur. 
Bedömningen vid naturvärdesinventeringen är att områdets betydelse 
är till största del som en del av stadens nätverk för pollinatörer och 
arter knutna till skog och träd. 
 
Många skogsarter koloniserar inte miljöer förrän en skogsålder har 
uppnått ca 200 år. 
 
Området har klassats som naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 
respektive naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) på en 4-gradig skala, 
där naturvärdesklass 1 har ”högst naturvärde” och naturvärdesklass 2 
har ”högt naturvärde”. 
 
 
Från fastigheten Forellen 4/Fabriksgatan 19 
Vi vill härmed framföra våra synpunkter på den föreslagna 
detaljplanen på området Spritfabriken. Vi bor på Fabriksgatan 19 och 
som nära grannar blir vi naturligtvis påverkade i hög grad på gott och 
ont. Att något händer i området är bra dock har vi en del synpunkter 
på olika delar av förslaget som vi anser inte är bra och som kommer 
att påverka vårt närområde negativt. 
 
• Vi anser att det är alldeles för många lägenheter som ska byggas 

på denna lilla yta och därmed allt för många invånare som ska 
vistas och transporteras till området dagligen. Planen är att det ska 
byggas drygt 400 lägenheter vilket innebär snabbt räknat att drygt 
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1000 personer ska bo i området och kanske fler om området 
kommer bli attraktivt för barnfamiljer som verkar vara målet. 

 
• Åttavåningshus anser vi vara en aning för högt för området och 

generellt för alla områden i Sjöbo. Vi tycker inte det blir estetiskt 
bra med så höga hus intill ett gammalt genuint område i Sjöbo och 
vi vill inte heller att det ska ges insyn i våra trädgårdar från dessa 
höga hus. Att bygga höga hus verkar vara en trend som många 
småkommuner nu hoppar på. Låt inte Sjöbo Kommun göra detta 
misstag. 

 
• Det största problemet anser vi vara biltrafiken. Trafik till och från 

området bör ledas in från annat håll än via Fabriksgatan. Ni anger 
att området ska alstra 1551 fordon/dygn. Fabriksgatan är redan 
idag en hårt trafikerad gata. Det är trafik till och från hela området 
Backarna. Större delen av invånarna där väljer Fabriksgatan när de 
ska till centrum, Netto eller mot Ystad, Tomelilla och Simrishamn. 
Även en stor del av pendlartrafiken från de östra områdena av 
Sjöbo till storstäderna i väst och åter väljer Fabriksgatan. Trafik 
från öst som ska till handelsområdet vid västra rondellen tar gärna 
vägen förbi idrottsplatsen och därefter in på Fabriksgatan. Många 
från de västra områdena av Sjöbo som tidigare valde att passera 
genom byn på Västergatan som ska till exempelvis Kvantum, 
Systembolaget, Netto väljer Fabriksgatan. Så gör även familjer 
som ska lämna sina barn på Idrottsplatsen. Dessutom är 
Fabriksgatan utryckningsväg för Räddningstjänsten många gånger. 
Räddningstjänstens personal kommer ofta på Fabriksgatan vid 
utryckning i betydligt högre hastigheter än 40 km/h, vilket kan vara 
förståeligt men är en stor risk. Många tunga fordon kommer på 
denna gata trots att de bör välja andra vägar. 

 
• Om man drar slutsatser av föregående punkt anser vi att det inte är 

lämpligt att placera en förskola i området så nära denna gata som 
kommer bli än mer hårt trafikerad. 

 
• För att sänka hastigheterna på Fabriksgatan anlades ett antal 

chikaner för ett antal år sedan. Dessa har en verkan på 
hastigheterna till viss del, vilket är positivt, men de innebär också 
att trafiken stoppas upp. Vi har en chikan direkt utanför vårt hus 
vilket innebär att det ibland tar tid innan vi kan backa ut från vår 
infart. Det är inget stort problem för oss idag men ska Fabriksgatan 
trafikeras med ytterligare 1551 fordon/dygn ser jag att det kan bli 
ett större problem i synnerhet vid rusningstrafik på morgon och 
kväll. 

 
Troligen kan vi komma på fler synpunkter avseende detta projekt, 
både för och nackdelar. Vi vill avsluta med att vi tycker Kommunen ska 
minska antalet lägenheter i området, kapa några våningar på de höga 
husen om de nu är nödvändiga. Planera för bebyggelse på andra 
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områden i Sjöbo så att invånarna sprids ut på större yta. Sjöbo är 
ingen storstad. Och till sist till det viktigaste. Se över trafikproblemet, 
hitta annat sätt att leda in trafiken till området. 
 
Kommentar: 
Planförslaget som arbetats fram till samrådet hade som målsättning att 
skapa förutsättning för ca 400 nya bostäder. Kommande bebyggelses 
täthet och höjd har legat med som en förutsättning från det 
förberedande arbetet med fördjupad översiktsplan för spårområdet.            
Efter samrådet har dock antalet reducerats något och den föreslagna 
trappningen av de tre husen i norr med antalet våningar på 8, 7 
respektive 6, har sänkts med en våning var, dvs högsta våningstal blir 
7, 6 respektive 5 våningar. Även fyra radhus i den norra delen av 
planområdet tas bort. Detta innebär att antalet lägenheter minskas 
från 413 till 395 lägenheter. 
 
Genomfartstrafik bör inte tillåtas på Fabriksgatan och dess förlängning 
till Västergatan. Trafikutredningen som arbetats fram parallellt med 
detaljplanen föreslår vidare åtgärder i det omkringliggande gatunätet. 
Kvarvarande industri i kv. Linden bör på sikt flytta till lämpligare plats 
för sin industriverksamhet i kommunen. Det är inte lämpligt med tunga 
transporter, knutna till industrin, att passera genom bostadsområdet. 
 
I gällande detaljplan är området planlagt för industri, vilket genererar 
mycket buller genom transporter av tunga fordon till och från 
verksamheterna. I föreslagen detaljplan, främst framtagen för att 
rymma bostäder, ändras markanvändningen från industri till bostäder. 
Detta är i sig en avsevärd förbättring av den bullersituation som skulle 
kunna råda eller uppstå vid ett fullt utbyggt industriområde norr om 
Fabriksgatan, vilket medges i nuvarande markanvändning industri. 
 
Om underjordiska garage byggs, (vilket inte är ett krav i detaljplanen), 
planeras tillfarten till boendeparkeringen främst att ske via den första 
delen av Fabriksgatan, den östra delen, sedan belastas den östra 
infartsgatan till det nya utbyggnadsområdet. Boendeparkeringen 
föreslås alternativt placeras utanför planområdet i ett parkeringshus 
och därmed inte använda Fabriksgatan som infartsväg. Detta hade 
inneburit att den trafik som ska till området främst kommer att utgöras 
av kortvariga besök, lämning och hämtning av barn, korttidsparkering 
för besökare, renhållningsfordon mm.  
 
Antalet barn på föreslagen förskola minskas till ca 70 barn, vilket 
därmed beräknas minska trafiken av föräldrar som lämnar barnen med 
bil till ca 35 fordon vid lämning resp. hämtning. 
 
Trafikutredningen som arbetats fram parallellt med detaljplanen 
föreslår vidare åtgärder i det omkringliggande gatunätet. Kommunen 
kommer att se över Fabriksgatans utformning i samband med 
exploateringen av Kv Bränneriet-området. 
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SAMLAD BEDÖMNING 
 
Samrådet visar att följande komplettering och bearbetning av 
planhandlingarna ska göras: 
 
• trappningen av de tre husen i norr med antalet våningar på 8, 7 

resp. 6, sänks med en våning var, dvs våningstalen ändras till 7, 6 
resp. 5 våningar. 

• resonemang kring bullerfrågan 
• gemensamhetsanläggningar för källsortering 
• tillgängligt gångstråk på kvartersmark med planbestämmelsen x 
• namnet Kv Bränneriet ersätter arbetsnamnet Spritfabriken 
• samtliga ytor föreslagna till snedställda parkeringsplatser 

omdisponeras så att endast längsgående parkering är möjlig 
• möjlighet till anslutning av fjärrvärme 
• antalet barn till förskolan minskas till från 100 till 70 barn 

 
• förskolans friyta säkras genom ökning av prickmark med 8 m 
• möjligheten att uppföra takvåning/penthouse tas bort från vissa av 

byggnaderna med hänsyn till ljusinsläppet på gårdarna 
• lokaler möjliga att inreda för verksamhet på minst 40 m2, föreslås 

endast längs gångfartsgatan  
• möjlighet till underjordisk parkering även i det norra kvarteret 
• fyra radhus i väster ersätts med plats för källsortering 
 
 
 
2020-04-02  Sjöbo kommun 
 
 
 

Henrik Larsson   Åsa Bjurström 
TF Enhetschef  Strategi   Planarkitekt 



SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§124 Ärendenr ALL.2020.9

Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.
__________

Sammanfattning

* Anders Lindén, enhetschef miljö informerar om Länsstryelsens besök den 27 oktober angående
"Uppföljning av vår operativa tillsyn, miljöbalken".
Länk till mötet kommer att skickas ut via skype, om fler än orföranden och oppositionen vill delta.
Inget arvode kommer att utgå för deltagande i mötet.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125 Ärendenr ALL.2020.4

Delegationsbeslut 2020-08-25-2020-09-28

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten (bilaga).
___________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden
och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning 2019-04-16, §
50/19. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegering.

Beslutsunderlag
Bilaga delegationslista
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§126 Ärendenr ALL.2020.5

Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2020-10-13

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
___________

Sammanfattning
Inkomna rapporter och beslut från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt
rapporter från överprövande myndigheter ska varje månad rapporteras till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
1. Dnr: ALL.2020.2
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 - Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning
per den 30 juni 2020.

2. Dnr: ALL.2020.2
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 - Samhällsbyggnadsnämndens månadsuppföljning per
den 31 maj 2020

3. Dnr: ALL.2019.202
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 - Ansökan om tilläggsanslag för detaljplan
Sjöbo Oras Camping Sjöbo 3:14 m fl.

4. Dnr: ALL.2019.8
Bokföringsmässig avskrivning av kundfordringar.

5. Dnr: BYGG.2020.354
Mark- och miljödomstolens dom 2020-09-04, Mål nr P 2766-20 - Överklagat beslut om
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Vedtraven 7.

6. Dnr: BYGG.2019.1958
Mark- och miljödomstolens dom 2020-08-25, Mål nr P 2954-20 - Överklagat beslut avseende
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnation på Åsum 9:7.

7. Dnr: BYGG.2020.865
Länsstyrelsens beslut 2020-09-04, dnr 403-21137-2020 ang Överklagande av beslut om
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på Neptunus 8.

8. Dnr: MILS.2018.1527
Hovrättens protokoll 2020-09-08, Mål nr Ö 1218-20 - Bevakning i konkurs - Sanbäck 7:3.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9. Dnr: MILSK.2018.1527
Hovrättens protokoll 2020-09-08, Mål nr Ö 1218-20 - Bevakning i konkurs samt särksilt
uppsatt beslut - Sandbäck 7:3.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§127 Ärendenr ALL.2019.1430

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljöansvar

Dnr ALL.2019.1430
Handling 416187

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fördela arbetsmiljöuppgifterna från samhällsbyggnadsnämnden
till enhetschef Louise Andersson strategienheten.
__________

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden är som arbetsgivare huvudansvarig för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska
fördela uppgifterna i verksamheten så att risker i arbetet förebyggs och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade enl SBN §136/19 att fördela arbetsmiljöuppgifter från
samhällsbyggnadsnämnden till enhetscheferna Anders Lindén miljöenheten, Linnéa Elamzon
bygglovenheten och tilförordnad enhetschef Henrik Larsson strategienheten.

Då ordinarie enhetschef för strategienheten åter är på plats efter tjänstledighet behöver ansvaret för
arbetsmiljöuppgifterna gällande strategienheten tas upp.

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§128 Ärendenr ALL.2020.1241

Beslut om gallring av inkomna analoga pappershandlingar efter skanning

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna gallring av inkomna analoga handlingar i
pappersform efter skanning. Beslutet gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2019. Samtliga
ärenden som upprättas i verksamhetssystemet kommer endast att bevaras i digital form och att någon
pappersakt inte kommer att upprättas. Eventuella pappershandlingar skannas in och gallras efter 1 år.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att godkänna gallring i form av konvertering till
arkivbeständigt format av inkomna elektroniska handlingar som inkommer i ett annat format, än
arkivbeständigt.
___________

Sammanfattning
I samband med uppsatta mål med digitaliseringen och övergången till nytt verksamhetssystem Castor
uppstod behov om att besluta om gallring av inkomna pappershandlingar som skannas in i systemet.
Alla handlingar upprättas i ärenden i samma verksamhetssystem Castor. Förslaget är att gallra de
analoga inkomna handlingarna i pappersform med en gallringsfrist ett år efter inskanningen.

Motivering
Arkivlagen medger gallring av handlingar som verksamheten inte längre har behov av under
förutsättning att kulturarvet, juridiska skäl, förvaltningens behov, allmänhetens rätt att ta del av
allmänna handlingar och forskningens behov beaktas.

Vad gäller handundertecknade ansöknings-, anmälnings- och informationsblanketter (en lista), så
bedömer vi att autenticitetsfrågan för dessa typer av ansökningar, anmälningar och information, inte är
av vikt för själva behandlingen av ärendets utgång eller beslutstagandet. Vi utreder alltså inte vems
signatur som står på ansökningarna.

Kontroll sker att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information.
Handlingar skannas in i verksamhetssystemet av behöriga registratorer enligt rutin för säker
inskanning och får ett unikt diarienummer i systemet genom att stämplas digitalt vid registreringen.
Handlingarna förs in i systemet i arkivbeständigt format PDF A samt i läsbar upplösning (300DPI och
högre vid behov). Inskanningar kvalitetskontrolleras av ansvariga administratörer, så att ingen
informationsförlust uppstår.

Säkert bevarande och integritet.
E-arkiv är upphandlat. Vi är med i SkånE-arkiv – en samverkan mellan 16 skånska kommuner för att
införa ett gemensamt e-arkiv med Lunds Kommun som drivande och förvaltande organisation. Vår
kommun är snart på gång med första leveransen till e-arkivet. Leverans för Castor förväntas ske inom
de närmaste åren. För närvarande förvaras verksamhetsinformation i Castor.

Gällande Castors databas, databasen säkerhetskopieras varje dag. Säkerhetskopior sparas i sju dagar,
därefter sparas en i veckan, sedan en i månaden och därefter en varje halvår i 10 år. Säkerhetskopiorna
lagras på två olika fysiska platser. Åtkomst till dessa platser styrs av behörigheter - med larm och tagg.
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Den ena av dessa platser har automatiskt släcksystem och reservkraft. Ett begränsat antal personer hos
vår IT-leverantör har tillgång till informationen. Enligt vår IT-avdelning bedöms detta vara ett säkert
sätt att förvara och säkerställa informationen.

Integritet och spårbarhet.
Tillgång till olika typer av information och möjlighet att verka på ärenden styrs av behörigheter. Varje
enhet har en Castor-administratör som justerar behörigheter i enlighet med medarbetarnas befattning.
Sekretessbelagda handlingar är bara tillgängliga för behöriga handläggare och chefer, vilket styrs av
sekretessfunktionen och behörigheter. Verksamhetssystemet har breda möjligheter att lätt återsöka och
sammanställa information efter olika kriterier och behov.

Samråd
Enligt vårt arkivreglemente har stadsbyggnadsförvaltningen samrått om förslag till gallringsbeslut med
kommunens arkivarie.

Dokumenthanteringsplan
I samband med beslutet uppdateras dokumenthanteringsplanen med punkten - gallring av analoga
handlingar, samt gallringsfrist för själva handlingarna.

Underlag för beslut
Arkivreglemente - KF beslut 2019-03-27, §25/19
Riktlinjer för gallring av diarieförda pappershandlingar efter skanning. Ks beslut 2020-05-13, 88§/20.

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunarkivarien
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§129 Ärendenr ALL.2020.1188

Nominering av pristagare till Hållbarhetspriset 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Mattias Nilsson, Relektronik till vinnare av Sjöbo
kommuns hållbarhetspris 2020, med följande motivering:

Mattias Nilsson som driver företaget Relektronik strävar efter att minska mängden giftiga ämnen och
elektronikskrot genom att reparera och utföra service på elektroniska prylar. Mattias affärsidé bidrar
till att kunden sparar pengar och tillsammans sparar vi vår planet.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att företagets insatser är kopplade till miljömässig hållbarhet och
det tolfte målet av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vi vill med detta pris uppmärksamma
och uppmuntra till fortsatt utveckling i företaget.
___________

Sammanfattning
Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete för
hållbar utveckling i Sjöbo kommun genom en prissumma på 10 000 kronor.

Tillväxtavdelningen har tagit fram nya riktlinjer för utdelning av priser och stipendier i Sjöbo
kommun från och med 2020. Utdelningen kommer att ske i samband med julskyltningen och
1:a advent och samordnas av Tillväxtavdelningen.

Bakgrund
Miljöstipendium blev Hållbarhetspris!
Mellan år 2000 till år 2016 delades miljöstipendiet ut i Sjöbo kommun. Från och med 2018 ersattes
miljöstipendiet med ett hållbarhetspris.

För att öka intresset för priset och även lyfta hållbarhet i alla dess dimensioner beslutade
samhällsbyggnadsnämnden 2018 att utvidga priset till ett hållbarhetspris, att göra det möjligt för även
företag och enskilda personer att söka och ta emot priset, att priset innefattar samtliga
hållbarhetsaspekter (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) utifrån FNs 17 globala mål för hållbar
utveckling (Agenda 2030).

Följande nominering har inkommit till Hållbarhetspriset 2020:
1. Mattias Nilsson
Motivering: Mattias driver företaget Relektronik och strävar efter att minska mängden tungmetaller
och giftiga ämnen i kretsloppet, samt att minska mängden elektronikskrot genom att reparera och
serva elektronik och på så sätt "återuppliva" elektonik. Detta är en företagsidé som kan spara kunden
stora summor pengar samtidigt som miljöpåverkan blir kraftigt minskad.

Bilagor
Nominering 1: Mattias Nilsson
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SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
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