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Detaljplan för Solvik 2-4 samt del av Sandbäck 4:18 m.fl.
”Handelsområde Sjöbo Väst” i Sjöbo, Sjöbo kommun, Skåne Län
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Visionsbild, omslag: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB
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13

PLANOMRÅDE
11

11
13

Översiktskarta.
Karta över Sjöbo kommun med planområdet markerat. Riksväg 11 i öst-västlig riktning och 13 i nordsydlig riktning möts i ”västra rondellen” omedelbart öster om planområdet.
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INLEDNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med att göra en ny detaljplan för ”Handelsområde Sjöbo Väst” är att ändra
planområdets struktur och omfördela byggrätterna för att möjliggöra en större
handelsbutik (Ev. ICA Supermarket) och en snabbmatsrestaurang (Ev. Mc Donalds) inom
befintligt verksamhetsområde vid västra rondellen i Sjöbo.
Förslaget omfattar även ny cirkulationsplats och tillfartsgata, nya gång- och cykelvägar samt
vall, dagvattendamm och utomhusgym/naturlek. Grönytor kompletteras framför allt med
tall för att knyta an till tallskogarna i närområdet och ge handelsområdet en inbjudande
karaktär. Parkering anordnas inom planområdet samt genom samnyttjande av
parkeringsplatserna tillhörande Coop och Dollarstor, norr om planområdet.
Planförslaget berör inte längre den privatägda fastigheten Solvik 1 med befintlig
snabbmatsrestaurang (Sibylla). Solvik 1 utgör ”ett hål” i planförslaget. För Solvik 1 kommer
gällande detaljplan fortsätta att gälla även om den nya planen vinner laga kraft. Av den
anledningen har detaljplanen ändrat namn från Detaljplan för Solvik 1 - 4 samt del av Sandbäck
4:18 m.fl. ”Handelsområde Sjöbo Väst” i Sjöbo till Detaljplan för Solvik 2 - 4 samt del av Sandbäck
4:18 m.fl. ”Handelsområde Sjöbo Väst” i Sjöbo.

PLANHANDLINGAR
Planförslaget omfattar nedanstående handlingar:






Plankarta med bestämmelser
Illustrationskarta
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Grundkarta
Fastighetsförteckning*

I planbeskrivningen hänvisas till två utredningar:



Parkeringsutredning SJÖBO VÄST – WESTRA, Semrén & Månsson Arkitektkontor
AB, 2018, rev. 2019-01-31*
Geoteknisk undersökning, Geoexperten R.S. AB, 2006*

* Handlingen finns tillgänglig hos Sjöbo kommun, Ommavägen 30 i Sjöbo.

PLANFÖRFARANDE
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur en detaljplan ska tas fram där allmänna och
enskilda intressen vägs mot varandra. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det
enskilda ärendet och regleras av 5 kap. PBL. Denna detaljplan handläggs med
standardförfarande. Förfarandet kan tillämpas när förslaget är förenlig med
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för en bredare allmänhet och inte kan antas
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medföra en betydande miljöpåverkan. Processen består av samråd med efterföljande
samrådsredogörelse och granskning (detta skede) med efterföljande granskningsutlåtande
samt antagande. Under förutsättning att ingen överklagat beslutet eller att länsstyrelsen
valt att pröva beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet
tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

TIDPLAN
Tidplanen har reviderats med tanke på att ny aktör visat intresse för en etablering i
planområdets sydöstra del. Enligt ny preliminär tidplan kommer granskning att ske i
februari/mars och antagandet i juni/juli. Detaljplanen förväntas kunna vinna laga kraft
under sensommaren 2019.

PLANDATA
Planområdet ligger väster om centrala Sjöbo, i anslutning till cirkulationsplatsen ”västra
rondellen” som förbinder riksväg 11 (Lundavägen) och riksväg 13 (Hörbyvägen) som löper
söder, respektive öster om planområdet. I norr och väster gränsar planområdet till två
lokalgator (Brytjärnsgatan och Stockgatan). Brytjärnsgatan utgör det femte och senast
tillkomna ”benet” från cirkulationsplatsen varifrån hela Sjöbo Väst nås.

Planområdet är markerat med streckad linje på denna orienteringskarta (ortofoto).

Planområdet upptar en sammanlagd area av cirka 3,2 ha (32 000 kvm).
Kommunen äger de obebyggda fastigheterna Solvik 2 – 4 samt Sandbäck 4:18. Privatägda
Solvik 1 är bebyggd och ligger som ett hål i planen. Se orienteringskartan ovan.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN (MB)
Riksväg 13 utgör kommunikationsled av riksintresse enligt 3 kap. 8 § MB. Vägen, som går
mellan Ystad i söder via bl.a. Sjöbo, Hörby och Höör till Ängelholm i norr, utgör en viktig
led för transporter och pendling. Väg 13 är även rekommenderad led för transport av
farligt gods med lastbil.

ÖVERSIKTLIGA PLANER
Enligt gällande översiktsplan från 2009 är området utpekat som lämpligt för
verksamheter/handel. Enligt en senare fördjupning av översiktsplanen från 2013,
Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort, anges planområdet som verksamhetsområde för
service och handel. Planförslaget följer översiktsplanens och fördjupningens intentioner.

GÄLLANDE DETALJPLANER
Planområdet är, liksom angränsande områden, detaljplanelagt. Gällande detaljplaner som
berörs räknas upp nedan.

Gällande detaljplan för del av Sandbäck 4:18 m.fl. (Sjöbo Väst), Sjöbo kommun, Skåne Län (P 270).

P 270; Detaljplan för del av Sandbäck 4:18 m fl (Sjöbo Väst), Sjöbo kommun, Skåne
Län (laga kraft 2010-06-25) vars genomförandetid gick ut 2018-07-11. Se förminskad
plankarta ovan.
Planen ersätts i huvudsak när den nya detaljplanen vinner laga kraft. Endast det med
punktrickning markerade området berörs inte av planförslaget.
GRANSKNINGSHANDLING, 2019-02-12
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P 256; Detaljplan för del av Sandbäck 4:10 m.fl. (Sjöbo Väst), Sjöbo kommun, Skåne Län med
utgången genomförandetid.
En mindre del av kvartersmarken närmast befintlig gatukorsning föreslås ingå i
planförslaget för att möjliggöra ny cirkulationsplats samt ny gång- och cykelväg.
P 231; Förslag till detaljplan för Sandbäck 4:10, Omma 2:22 m.fl. fastigheter (Sjöbo väst), Sjöbo
kommun, Skåne Län med utgången genomförandetid.
En del av planen föreslås ingå i planförslaget för att möjliggöra ny inlastningsväg, gång- och
cykelväg mellan bostadsområdet i väster och det planerade verksamhetsområdet samt
dagvattendamm och utegym/naturlek.
I samband med att den nya detaljplanen vinner laga kraft upphör gällande planer delvis att
gälla.

KOMMUNALA BESLUT
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 att en ny detaljplan ska tas fram för
att möjliggöra en större lokal för dagligvaruhandel inom planområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-17 att godkänna planförslaget för samråd.
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2018-05-04 – 2018-05-28. Under
samrådstiden inkom 8 yttranden som redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse, dat.
2018-12-10.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BAKGRUND
Investmentbolaget Melica Invest AB, som äger och förvaltar lokaler, har visat intresse för
att etablera en större livsmedelsbutik inom planområdet. Under samrådsskedet framkom att
det är näraliggande ICA Supermarket Sjöbo, som planerar att flytta sin verksamhet till större
och modernare lokaler.
För att möjliggöra flytten måste en ny detaljplan tas fram som medger en större
sammanhängande lokalyta. I gällande plan är markanvändningen handel och kontor, ej hotell.
Tanken med gällande plan är att det skall etableras småbutiker och restauranger kring en
central gågata. Se plankartan på s 7. Efterfrågan har helt saknats för en sådan utbyggnad
och området är obebyggt.
Anläggningsarbeten, såsom gata, parkering, underjordiska ledningar och belysning, har
delvis genomförts och kommer att behöva ändras pga. ändrad struktur i den nya planen.
Solvik 1 som inte ingår i planområdet, men som ligger som ett hål i planen är bebyggd med
snabbmatsrestaurangen med det fullständiga namnet Sibylla Solvik Sjöbo. Byggnaden är ca
270 kvm och uppförd i ett plan med gråputsade fasader och dubbla pulpettak klädda med
GRANSKNINGSHANDLING, 2019-02-12
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mörkgrå betongpannor. Se fotot nedan.

Solvik 1 (Sibylla)
Under granskningsskedet har en restaurangkedja (Mc Donalds) visat intresse för att etablera
en snabbmatsrestaurang inom planområdet. Snabbmatsrestaurangerna förväntas dra nytta
av varandra eftersom ett större utbud lockar fler besökare.

TOPOGRAFI OCH LANDSKAP
Planområdet är nästan plant med en höjdskillnad på cirka 1 meter. Lågpunkten är i den
södra delen. Området ligger på ungefär samma nivå som väg 11. I den södra delen av
området finns en 1,2 meter hög vall vars syfte bl. a. är att motverka bländning från bilar
inom verksamhetsområdet till trafikanter på omgivande vägar. Området har tidigare dels
varit planterat med tallskog, dels inrymt en mindre gård. Gården revs på 1990-talet och
trädbeståndet har väsentligen glesats ut i samband med utbyggnader och
anläggningsarbeten. Ett gräsklätt naturområde med enstaka löv- och barrträd bildar en grön
ridå mellan bostadsområdet väster om verksamhetsområdet. En solitär ek har juridiskt
skydd i gällande detaljplan.
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Den ek som har juridiskt skydd i gällande detaljplan.

Geoteknik och radon
Geoexperten R.S. AB har 2006 utfört en geoteknisk översikt och radonmätning i samband
med tidigare planarbete för området. Marken består i ytan av sand och grusig sand.
Området ligger i den så kallade Vombsänkan, ett flackt område med isälvsavlagringar som
sträcker sig från Sjöbo till Vomb. Marken är genomsläpplig och grundvattenytan ligger
troligen cirka 10 meter under markytan, vilket innebär att marken är lämplig för infiltration
av dagvatten. Kompletterande grundundersökning bör utföras i samband med projektering
och ansökan om lov för nybyggnad samt redovisas till kommunen.
Enligt radonmätning i ett borrhål norr om aktuellt planområde förekommer radon i
intervallet 15,1 ± 2,5 kBq/m3 dvs. i den undre delen av intervallet för normalrisk som
omfattar halter mellan 10 och 50 kBq/m3. Kompletterande radonmätning rekommenderas
i samband med projektering av nya byggnader.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Cirka 0,5 – 1 km söder om
planområdet finns däremot flera lämningar registrerade. Framför allt rör det sig om
stenåldersboplatser och andra fynd relaterade till stenåldern.
Någon arkeologisk utredning kommer inte att behöva göras, men om fornlämningar
(stenpackningar, härdar, skelettdelar etc.) skulle framkomma i samband med markarbeten
ska arbetena, i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (KML), omedelbart avbrytas och
länsstyrelsen underrättas.
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KOLLEKTIVTRAFIK
Flera busslinjer trafikerar Sjöbo. Planområdet är beläget i relativt nära anslutning till
hållplatsläge för buss utmed Planteringsgatan. I Sjöbo centrum går bussar till bl.a. Malmö,
Lund, Ystad, Simrishamn och Hörby.
När Sjöbo Väst är fullbyggt är förhoppningen att buss ska trafikera området.

GATOR OCH TRAFIK
Planområdet är beläget i anslutning till befintligt gatunät inom Sjöbo Väst som har byggts
ut enligt gällande detaljplaner.
Sjöbos huvudcykelnät förbinder Sjöbo Väst med centrum genom en gång- och cykelväg
som följer Brytjärnsgatans norra sida, fortsätter under väg 13 (Hörbyvägen) genom en
planskild gång- och cykeltunnel, för att sedan följa Planteringsgatan in mot centrum.

PARKERING
En parkeringsanläggning med 24 p-platser finns i anslutning till snabbmatsrestaurangen.
Marken med p-platser arrenderas av kommunen. Planområdet, som ju inte är utbyggt, gör
det möjligt för tyngre fordon såsom hästtransporter och lastbilar att i nuläget parkera på all
kommunal mark inom planområdet. Sibyllas verksamhet har i nuläget större tillgänglighet
än om området varit utbyggt.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Ledningar för el och VA finns inom området. Teleledningar saknas.

SERVICE
I anslutning till planområdet finns ett utbud av kommersiell service. Omedelbart norr om
planområdet ligger livsmedelsbutiken COOP och lågprisbutiken Dollarstore. Öster om
planområdet breder Sjöbos mer centrala delar ut sig med verksamheter i nära anslutning till
planområdet samt med en uppsjö av småbutiker och restauranger i hjärtat av Sjöbo.
I de centrala, såväl som i de mer perifera delarna av Sjöbo, finns offentlig service i form av
vårdcentral, bibliotek, äldreboenden, skolor och förskolor mm.
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PLANFÖRSLAG
BEBYGGELSE
Användning/ändamål
Planförslagets samtliga byggrätter tillåter handelsverksamhet (H). Syftet är att möjliggöra en
livsmedelsbutik i sydväst, en snabbmatsrestaurang i sydöst samt detaljhandel i den s.k.
torgbyggnaden. I begreppet handel ingår all typ av handel samt restaurang, service och
hantverk. Kontorslokaler som tillhör handelsverksamheten ingår också i begreppet.
Torbyggnaden tillåts även ha kontor (K). I begreppet kontor (K) räknas vanlig
kontorsverksamhet, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten
varuhantering. Verksamheten medför inte störningar av betydelse för omgivningen.
Centrumverksamhet (C), som även inrymmer t.ex. fristående restaurang, vård och gym,
medges för byggrätten i sydöst.
Kundvagnsgarage, teknikbodar, cykelskjul, miljöhus och liknande tillåts inom områden med
prickmark (eg. mark som inte får bebyggas med byggnader) för att skapa flexibilitet.

Illustrationskarta som visar befintlig bebyggelse gråmarkerad och föreslagen bebyggelse gulmarkerad.
Illustration: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB.
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Höjder, byggrätt mm
Förslaget reglerar totalhöjden för torgbyggnaden till högst 13,5 m och 17,0 m, vilket
innebär att torgbyggnaden maximalt kan innehålla 3 och 4 våningar. Övriga byggnader ges
en totalhöjd som möjliggör 2 våningar (8,5 m).
Torgbyggnaden ges en maximal byggnadshöjd på 5,6 m vilket begränsar antalet fulla
våningar till en, bottenvåningen. Istället föreslås torgbyggnaden uppföras med branta tak
(45 - 65 graders taklutning) i kombination med totalhöjder på 13,5 m respektive 17,0 m. Se
idéskissen nedan som visar ett alternativ med 3 plan i hela torgbyggnaden. Det innebär att
huset kan ha en full våning, men ytterligare 1 - 3 plan innanför de branta taken. På så sätt
hålls volymen nere. Antalet verksamheter är inte begränsat i byggrätten.

Volymstudie/snitt på Torgbyggnaden. Exemplet är i 3 våningar med ett s.k. kapat sadeltak. Maximal
byggnadshöjd 5,6 m begränsar antalet fulla våningar till en, bottenvåningen.

Den sydvästra byggnaden – Dagligvarubutiken – ges en totalhöjd på 8,5 m. Byggnaden kan
ha plant tak eller förses med låglutande sadeltak alternativt pulpettak/förskjutna pulpettak
med upp till 20 graders taklutning. Förskjutna pulpettak redovisas på idéskissen nedan.

Volymstudie, dagligvarubutik: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB.

Byggrätten för dagligvarubutiken är 1 980 kvm. Möjlighet finns att uppföra hela, eller del
av, byggnaden i två våningar. Antalet verksamheter är inte begränsat i byggrätten.
I sydöst tillåts en byggnad med totalhöjden 8,5 m. Taket kan utföras plant, eller ha
låglutande sadeltak eller pulpettak. Byggrätten är 420 kvm. Planen möjliggör två fulla
våningar. Antalet verksamheter är inte begränsat.
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En av Mc Donalds restauranger (exempel på utformning).

Gestaltning
Planområdet är väl exponerat vid en viktig knutpunkt för trafik till och från Sjöbo, Malmö,
Lund, Hörby och Ystad. Utifrån detta ställs höga krav på god arkitektur och omsorg vid
utformningen av bebyggelse och utemiljö.

Vy över den planerade ”torgbyggnaden” väster om infartsvägen.
Visionsbild: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB.

Områdets identitet förstärks genom att byggnaderna ges ett gemensamt formspråk och ett
begränsat val av kulörer. Former och kulörer som återkommer håller samman bebyggelsen.
Byggnadernas fasader tillåts ha kulörer i svart, grått, brunt samt falurött. Tak ska utföras
svarta eller mörkgrå alternativt vara vegetationsklädda (f2). Dörrar föreslås i en avvikande
kulör för att öka orienterbarheten.
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Kulören på plank inom planområdet samordnas och väljs så att den harmonierar med
färgsättningen på byggnaderna. Plank är en bygglovspliktig åtgärd.
Skyltar på fasad ska placeras under takfot och utföras med fristående bokstäver och logotyp
(f3). Begränsningen gäller för samtliga verksamheter utom för planerad dagligvarubutik. En
gemensam fristående skyltpelare föreslås inom området, men får av trafiksäkerhetsskäl inte
placeras inom parkområdet närmast västra rondellen. Skyltar kräver normalt bygglov inom
detaljplanelagt område. Vissa mindre fasadskyltar och s.k. gatupratare är dock
bygglovsbefriade.

GRÖNSTRUKTUR
Grönstrukturen behålls och förstärks genom att befintliga träd och träddungar
kompletteras med nya tallar, men även av lövträd. Tallar finns i anslutning till infartsvägen.
Dessa bör bevaras och kompletteras med nya.

Tallkrona.

I den södra delen av planområdet finns en ek med högt bevarandevärde. Eken ges juridiskt
skydd (n2), liksom i gällande plan. Byggrätten för dagligvarubutiken anpassas efter ekens
krona och rötter.
Inom parkeringsområdena ska det finna 25 % genomsläppliga ytor för att säkerställa
infiltration. Gröna ytor i anslutning till parkeringarna behövs även för att ge området en
inbjudande karaktär. Utmed infartsgatans västra sida planteras tall som komplement till
befintliga tallar (trädrad). Raden av träd bildar en grön ridå mellan väg och
parkeringsområde väster om vägen.
Vallen i söder ska planteras med buskar och tallar (n3) ungefär enligt illustrationskartan för
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att knyta an till tallskogen som möter besökare och pendlare som angör Sjöbo via väg 11
från Malmö-Lund.
I sydväst kompletteras naturområdet med en dagvattendamm för fördröjning av dagvatten
(fördröjningsyta). Denna kan delvis utformas med en överdäckad yta i trä för att även
fungera som aktivitets- och vistelseyta. I nordvästra delen av naturområdet föreslås ett
utomhusgym/naturlek som utformas med naturliga element för att öka
rekreationsmöjligheterna i närområdet.

Exempel på redskap i ett naturgym (Bornholm).

GATOR OCH TRAFIK
Gatunätet har byggts ut enligt gällande detaljplaner. Förändringar föreslås i den nya planen
och delar av gatunätet måste byggas om. Kommunen är huvudman för vägar med
beteckningen LOKALGATA och GENOMFART, emedan vägar som finns på
illustrationsplanen ligger inom kvartersmark. Planområdet kommer att angöras från
Brytjärnsgatan via en ny cirkulationsplats. Planerad cirkulationsplats kommer att öka
trafiksäkerheten och kapaciteten i området. Solvik 1, med snabbmatsrestaurangen Sibylla,
som inte ingår i planområdet, kommer i fortsättningen att kunna angöras i sitt nuvarande
läge.
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Del av planområdet med varutransportvägen i söder, vallen mot väg 11 samt den solitära
eken som ges skydd i planen.

Varutransporter in till samtliga verksamheter kommer att ske via tillfartsvägen från
Brytjärnsgatan och den nya rondellen. Varutransporter från verksamheten i sydöst (Mc
Donalds) sker samma väg. Verksamheterna i väster (ICA Supermarket m.fl.) ges en egen
varutransportväg ut från området enligt illustrationskartan. Transportvägen anläggs inom
kvartersmark. Planerade vägar inom kvartersmark kan komma att se ut som redovisat på
illustrationskartan på sidan 13. Inlastning till torgbyggnad och dagligvarubutik kan ske från
transportvägen.
Gång- och cykeltrafik
De nya verksamhetslokalerna kommer att bli väl anslutna till kommunens övergripande
gång- och cykelvägnät. Gång- och cykeltunnel finns under väg 13 (Hörbyvägen) som sedan
fortsätter utmed Brytjärnsgatan och förenar bebyggelsen inom Sjöbo Väst med Sjöbos
centrala delar. Gång- och cykelvägnätet norr om Brytjärnsgatan anpassas till den föreslagna
rondellen och detaljplanen medger även att nätet byggs ut norrut mot Coop.
Parkering och angöring
Sjöbo kommun har ingen antagen parkeringsnorm. I befintlig plan anges parkeringsbehovet vara 24 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) för
detaljhandel.
Semrén och Månsson har gjort en parkeringsutredning (Sjöbo Väst – Westra,
parkeringsutredning detaljplan 2018-01-30, rev 2019-01-30). Det parkeringsbehov
verksamheterna ger upphov till ska tillgodoses på kvartersmark inom område för parkering
(P). Samnyttjande kan ske med parkeringsanläggningarna tillhörande handelslokalerna norr
om planområdet.
I jämförelse med de generella parkeringstalen för handelsfastigheter ligger nuvarande
parkeringstal för Sjöbo Väst något lågt. Men då de generella talen för handel är utvecklade
för mer urbana områden är det rimligt att Sjöbo kan tänkas ha ett något lägre parkeringstal.
Av den anledningen bör de lägre talen användas för området.
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Siffrorna i parkeringsutredningen visar att det saknas ca 12 % parkeringsplatser (51 platser)
i det framtida parkeringsbeståndet för att till fullo uppnå det maximala behovet för
området, dvs. när varje fastighetsägare utnyttjar sin byggrätt till fullo. Men med tanke på att
parkeringsplatserna ska samutnyttjas mellan de olika fastigheterna och att maxkapaciteten
troligen endast nås vid större helgdagar, så bör antalet parkeringsplatser anses ligga inom
rimliga nivåer. Att ligga något i underkant med antal parkeringsplatser stämmer även väl
överens med det övergripande målet för området; att uppmuntra till mer hållbara
transportmedel som t.ex. cykel samt att minimera större (öde) parkeringsytor.
För att göra cykelresande attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Cykelparkeringarna
ska vara bekvämt belägna nära entréerna. Förutom på torget ska cykelparkeringar finnas
spridda i anslutning till de olika verksamheternas entréer.
Behov finns även av angöringsplatser och särskilda parkeringsplatser för
funktionshindrade, s.k. handikapparkering. Enligt Boverkets Byggregler ska en angöring
och handikapparkering finnas inom 25 m från en byggnads entré. Exempelvis skulle
angöring och handikapparkering kunna anordnas enligt figuren nedan.

Illustration som visar möjlig handikapparkering (2 p-platser) och angöring (4 platser) i anslutning till
föreslagen livsmedelsbutik.

Kollektivtrafik
Väg 11 trafikeras av två expressbusslinjer till Lund. Närmaste hållplatsläge är Sjöbo
Sandbäck, drygt 0,5 km från planområdet. Avståndet till Sjöbo busstation i centrala Sjöbo
är 1,5 km. Kommunens mål är att skapa underlag för ett hållplatsläge inom Sjöbo Väst,
antingen vid verksamhetsområdet eller vid bostadsområdet längre västerut, när området är
färdigutbyggt.
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Trafikytor
Trafikytorna skall vara hårdgjorda och det ska tydligt markeras var bilar, cyklister respektive
gående får röra sig. Markbeläggningen ska vara mer bearbetad där de gående rör sig. Även
trafikplatserna ska ges en medveten gestaltning. Se exemplet nedan. Den nya rondellen
gestaltas i samklang med västra rondellen. Delar av rondellen kan behöva göras
överkörningsbar för att underlätta för varutransporter till planområdet.
Där det står Hinder på plankartan skall det finnas en fartdämpande åtgärd i form av t ex ett
gupp där gång- och cykeltrafikanterna ska kunna korsa vägen.

Utdrag ur tidigare illustrationskarta (samrådshandling) som visar var cykelparkering kan förläggas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten/avlopp
Det finns befintlig teknisk försörjning att ansluta till avseende kommunalt vatten och
avlopp.
Dagvatten
För att minska dagvattenmängden, samt för att bidra till att kvalitetskraven för
Björkaån/Åsumsån uppnås, ställs krav på att dagvattnet inom kvartersmarken ska fördröjas
med t.ex. genomsläpplig markbeläggning, fördröjning/utjämningsmagasin, gröna tak,
gräsytor och/eller busk- och trädplanteringar.
De verksamheter som kommer att finnas inom planområdet förväntas inte medföra någon
risk för föroreningar samt att de därmed skulle förändra kvalitetskraven för Björkaån/
Åsumsån.
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Eftersom dagvatten även innefattar dränering innehåller detaljplanen en bestämmelse om
att källare inte får anordnas inom planområdet.
I naturområdet i sydväst finns plats för den nya dagvattendammen/utjämningsmagasinet.
Uppvärmning

Området är inte försörjt med fjärrvärme i nuläget. Verksamhetslokalerna kommer därför
troligen att värmas upp med el. Utnyttjande av solvärme, bergvärme etc. gör
uppvärmningen hållbar. Solcellspaneler och solfångare som följer takfall eller fasad är sedan
2018-08-01 inte bygglovspliktiga.
El, tele och IT

Sjöbo Elnät AB, ansvarar för distribution av el inom större delen av Sjöbo kommun.
Plats för ny transformatorstation möjliggörs inom område för natur i väster och söder samt
inom parkeringsområdena.
Skanova AB har kabelanläggningar inom planområdet, vilka kommer att beröras av planens
genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av kartan nedan.

Skanovas kabelanläggningar.

För all kabeldragning/rörläggning gäller att flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att
säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.
Plantering av träd bör ej ske närmare än 2,5 meter till underjordisk ledning. För att minska
risken för skador på befintliga träd i samband med eventuella ledningsarbeten
rekommenderas att träd förses med rotskydd.
Avfall
Avfallshantering ska ske enligt renhållningsordningen. Varje fastighetsägare svarar för sitt
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avfall och sin källsortering. Utrymme för källsortering ska finnas inom affärsbyggnaderna
eller vara fristående.
Dragvägen för hämtning av avfall får inte överstiga 15 m och lutningen får inte vara mer än
1:12. Vid behov kan antalet kärl, kärlstorleken eller tömningsfrekvensen komma att ändras.
Sysav, Sydskånes Avfallsaktiebolag, svarar för den regionala avfallshanteringen och
återvinningen i södra Skåne.

KONSEKVENSER
BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap. 3 § miljöbalken (MB) då detaljplanen inte innebär någon ändrad
markanvändning. Endast kvartersstruktur samt byggrätternas utbredning ändras. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats.

MILJÖKONSEKVENSER
De olika riskerna relaterade till detaljplanens genomförande redovisas nedan.
Stadsbild
Planen innebär en utveckling av handelsverksamheter på mark som idag ligger som avrivna,
obebyggda tomtytor med halvfärdig infrastruktur. Ett utbyggt verksamhetsområde ger en
inbjudande entré till Sjöbo och Sjöbo Väst. Gröna ytor med högväxta tallar kring området
gör det inbjudande genom att de förankrar volymerna i landskapet och knyter an till
tallskogarna väster om området.
Arkeologi
Länsstyrelsen har beslutat att det inte finns några hinder ur arkeologisk synpunkt att
exploatera området.
Naturmiljö
Befintlig obebyggd mark med halvfärdig outnyttjad infrastruktur kommer att ersättas av
bebyggelse, park och en dagvattendamm. Parkområdet, med nyplantering av olika växter,
blir ett tillskott för naturlivet i Sjöbo Väst, genom att det gynnar den biologiska
mångfalden. Övriga gröna ytor ska även de kompletteras med träd och buskar.
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas någonstans inom
kommunområdet.
Vattenkvalitet
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Planens genomförande bedöms inte medföra någon risk för försvårande av att uppnå mål
för miljökvalitetsnormen för vatten. Planområdet är beläget söder om Grimstoftabäcken,
vilket är ett biflöde till Björkaån/Åsumsån som är nationellt utpekad som särskillt
värdefullt vatten med en population av tjockskalig målarmussla och en värdefull stam av
öring. Enligt klassning gjord utifrån EU:s vattendirektiv har Björkaån/Åsumsån måttlig
ekologisk status. Kvalitetskravet är att den ska ha god ekologisk status till år 2021. För att
minska dagvattenmängden, samt för att bidra till att kvalitetskraven för Björkaån/Åsumsån
uppnås, ställs krav på att dagvattnet inom kvartersmarken ska fördröjas med t.ex.
genomsläpplig markbeläggning, fördröjning/utjämningsmagasin, gröna tak, gräsytor
och/eller buskplantering.
Skyfall
Andelen hårdgjord yta ökar risken för översvämningar. Planförslaget omfattar en
dagvattendamm som ska ta emot dagvatten från det planerade verksamhetsområdet. För att
förebygga risk för översvämningar har i planbestämmelse (n1) säkerställts att 25 % av ytor
för parkering etc. ska vara genomsläpplig. Plantering av träd säkerställs genom
bestämmelser i planen (träd, trädrad, n3)
Elektromagnetiska fält
För att kunna försörja den planerade bebyggelsen inom planområdet med el behövs
eventuellt en eller flera nya nätstationer.
Kring en elanläggning finns ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Styrkan beror bl.a. på
avståndet till anläggningen, spänningen och belastningsströmmen. Det finns inga
riktvärden för var nätstationer ska placeras, men försiktighetsprincipen ska tillämpas.
Utformning och placering bör ske så att det begränsar exponeringen av spänningen,
exempelvis i friliggande byggnad med ett avstånd till annan byggnad som överstiger fem
meter.
Markföroreningar
Inom det aktuella området har en mindre jordbruksfastighet funnits fram till på 1990-talet.
Byggnaderna är rivna. Planområdet har använts för odling och bete och bedöms inte
behöva utredas vidare med avseende på markföroreningar. Gällande detaljplan har endast
byggts ut med en verksamhet (Sibylla) med tillhörande parkeringsyta samt tillfartsväg.
Övrig mark är gräsbeklädd med frösådd tall, ek och björk.
Buller, risk och ljus
Planområdet är bullerutsatt till följd av trafik från de större vägarna 11 och 13. Området
lämpar sig därför för redovisade verksamheter.
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Befintlig vall mot väg 11 förlängs i öster och väster enligt kartbilden ovan.

Utformning av bullerskydd inom 30 m från vägkant, Trafikverkets normalsektion.

Trafikverkets normalsektion används utmed väg 11 i den södra delen av planområdet
med utformning enligt VGU typ A.
Trafikkonsekvenser
Den biltrafik som genomförandet kan väntas generera tros vara snarlik i förhållande till
trafikmängderna som verksamheterna i gällande plan skulle ha alstrat. Tillfart löses från
befintliga strukturer. En ny rondell ökar säkerheten för samtliga trafikanter som ska besöka
verksamheterna inom, och i närheten av, planområdet.

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER
Fastigheten Solvik 1
Den privatägda fastigheten Solvik 1, med Sibylla, behåller sina fastighetsgränser med
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bibehållen byggrätt enligt gällande plan. Ett parkeringsområde med 24 p-platser i anslutning
till Solvik 1 arrenderar ägarna av kommunen. Befintlig tillfart till Sibylla bibehålls.
Fastigheterna Solvik 2-4 samt Sandbäck 4:18 m.fl.
Fastigheterna Solvik 2-4 samt Sandbäck 4:18 m.fl. kommer genom fastighetsreglering att
behöva avstå mark till kommunal fastighet för att bilda gata och park (allmän plats).

SAMHÄLLSKONSEKVENSER
Arbetsplatser och service
Genom utbyggnaden kommer fler tätortsnära arbetsplatser att skapas i Sjöbo vilket ökar
möjligheten för kommuninvånarna att finna arbeten inom kommunen. Boende i
bostadsområdet Sjöbo Väst, väster om planområdet, kommer att få nära till det
kommersiella utbud som nu möjliggörs.
Jämställdhet
Kvinnor åker mer kollektivt och cyklar i större utsträckning än män och är, tillsammans
med barn och ungdomar, de som gynnas mest av närheten till kollektivtrafiknätet och ett
väl utbyggt cykelvägnät. Det kommer att finnas tillgång till kollektivtrafik samt säkra gångoch cykelförbindelser vilket skapar goda förutsättningar för alla att ta del av
verksamheterna inom planområdet.
Barnperspektivet
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Trafikseparering med
trygga gång- och cykelvägar utformas efter fotgängares och cyklisters behov. Gång- och
cykelpassager kommer att vara tydligt markerade genom annan markbeläggning, refug eller
liknande. I planen markeras passager för gående och cyklister med bestämmelsen ”Hinder”.
Barn och ungdomar får tillgång till ett grönområde med plats för rörelse och lek inom
planområdet.
Tillgänglighet
Byggnader och tomter ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgänglighetskrav finns som tomtkrav, utformningskrav
och tekniska egenskapskrav. Tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL.
Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF och
tekniska egenskapskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 §
PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland
annat i Boverkets byggregler, BBR.
Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i
samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas av personer som använder
rullstol, rollator eller käpp. Även personer med nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning
av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.
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Service
Planförslaget anses inte medföra några krav på offentlig service inom området.
Att göra detaljplanen mer kundanpassad får som effekt att verksamhetsområdet Sjöbo Väst
kan utökas genom ytterligare etableringar eller att några befintliga etableringar i Sjöbo kan
ges mer utrymme i det nya läget. Den kommersiella servicen ökar därmed för de boende i
området. Området ligger dessutom strategiskt vid två större vägar så att många bilpendlare
passerar det och kan göra inköpen i samband med den dagliga pendlingen.

GENOMFÖRANDE
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom sin kvartersmark. Kommunen
ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark.
Kommunen ansvarar inledningsvis för lantmäteriförrättningar samt kostnader för flytt av
ledningar. Betalningsansvaret ska regleras i markanvisningsavtal. Bebyggelsen planeras att
uppföras med start under slutet av 2019 efter att erforderlig infrastruktur byggts ut av
kommunen.

TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Byggherren ska redovisa utformning av kvartersmark, avfallshantering och
parkeringslösning mm i samband med ansökan om lov. Detaljplanens illustrationskarta ska
vara vägledande.
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund svarar för räddningstjänsten i Sjöbo,
Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Syftet med förbundet är att bättre och
effektivare kunna utnyttja tillgängliga resurser inom det gemensamma
räddningstjänstområdet. Planområdet är beläget inom normal insatstid (10 min) för
räddningstjänsten med brandstation på Björkvägen 1 i Sjöbo. Tillträde till
räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området.

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Planavgift
Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen betalas initialt av Sjöbo kommun genom
tekniska förvaltningen. Planavgift ska tas ut i samband med bygglovsansökan enligt av
kommunen fastställd taxa.
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Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal ska upprättas och godkännas innan planen tas upp för antagande i
kommunfullmäktige. I avtalet regleras bl. a. kostnader för flytt av Va- och elledningar, nya
vägar, belysning, anläggande av fördröjningsmagasin mm.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE
TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER
Granskningsförslaget har tagits fram av Åsa Bjurström, planarkitekt och Pia TransePedersen, arkitekt under stadsarkitekt Joel Tufvessons ledning.
Genomförandefrågorna har utarbetats i samråd med Jesper Andersson, förvaltningschef på
tekniska förvaltningen och André Blohmé, trafikingenjör.
Tobias Landberg, Semrén & Månsson Arkitektkontor AB har gjort illustrationerna och
parkeringsutredningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen Sjöbo kommun

Joel Tufvesson
Stadsarkitekt

Åsa Bjurström
Planarkitekt

GRANSKNINGSHANDLING, 2019-02-12

