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1. INLEDNING 

1.1. VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden. Kommunen kan använda en 
detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det 
ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna 
platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplanen reglerar rättigheter och 
skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid 
prövning av lov. 

1.2. PLANPROCESSEN  
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en planprocess, väljer 
kommunen om förslaget ska handläggas med standard- eller utökat förfarande. Den här planen tas fram med utökat 
förfarande enligt figur 1 nedan: 

 
Figur 1: illustration över planprocessen (Boverket).  
 
Alla som är berörda av planen har getts möjlighet att yttra sig under samrådet och under granskningen. 
Kommunfullmäktige antog detaljplanen 22 juni 2020 och vann laga kraft 24 juli 2020. 

1.3. BAKGRUND 
För att uppnå visionen om 18 000 invånare år 2030 behövs det årligen byggas minst 100 bostäder i kommunen. 
Efterfrågan på bostäder i Skurups tätort är stor, men där finns relativt lite planlagd mark för bostäder. 
Bostadsbebyggelse på detta område, numera kallat Västeräng, har länge funnits med i kommunens planer och 
området ses som en naturlig fortsättning på tätortens expansion då planområdet ligger mellan befintlig 
tätortsbebyggelse och förbifarten. Närheten till centrum samt natursköna omgivningar gör att här finns stor 
potential att skapa en attraktiv boendemiljö.  

År 2016 togs beslutet att köpa in 15 hektar åkermark av de totalt 20 hektar som området Västeräng idag består av. I 
samband med köpet gavs planenheten i uppdrag att ta fram en detaljplan för en första etapp av området. Nedan 
visas en tabell med politiska beslut som har tagits i respektive skede i planprocessen.  

BESLUT Samhällsbyggnads-
beredningen 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Planbesked - 2016-12-14 - 
Beslut om samråd 2018-09-18 - - 
Beslut om granskning 2019-09-17 - - 
Beslut om antagande 2020-03-24 2020-05-18 2020-06-22 
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Figur 2: illustration över ägarförhållanden samt etappindelning.  
 

1.3.1. PLANSÖKANDE 
För att kunna tillgodose behovet av bostäder ansökte planenheten år 2016 om planbesked för fastigheterna Skurup 
51:36-51:41, Skurup 51:47-51:48 (ny fastighetsbeteckning är 51:44) samt Skurup 51:50 med motiveringen att 
fastigheterna skulle kunna förse kommunen med hundratals nya bostäder och, om behov finns, förskola och/eller 
skola. 

1.3.2. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Fastigheterna Skurup 51:44, Saritslöv 34:1, Skurup 50:179, Skurup 51:32, Skurup 51:33 och Saritslöv 6:17 ägs av 
Skurups kommun. Övriga fastigheter inom planområdet (Skurup 51:42 och Skurup 51:87) ägs av privata 
fastighetsägare.  
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1.4. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Huvuddelen av området är i dagsläget inte detaljplanelagt och består av utarrenderad åkermark. Då planområdet 
ligger mellan tätortsbebyggelsen och förbifarten är det ett naturligt område att pröva för bostadsbebyggelse som 
knyter an till den befintliga. Kommunen saknar andra områden av samma omfattning med befintlig infrastruktur som 
kan bebyggas med en variation av bostäder och servicefunktioner som exempelvis förskola.   

Planens syfte är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde där både närheten till ortens centrum och områdets 
natur- och rekreationsvärden tas tillvara och utvecklas. Kommunen vill därför pröva lämpligheten att bygga cirka 250 
bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus samt flerbostadshus. 
Planförslaget bygger på en kvartersstruktur som hämtar inspiration från enskifteslandskapets raka gränser och som 
knyter an både till kulturmiljön och omgivande bebyggelse. Planen prövar även möjligheten att uppföra en förskola 
för cirka 150 barn samt ett eventuellt konceptboende. I områdets västra del, längs med förbifarten, föreslås ett stort 
grönområde med fördröjningsmagasin, gång- och cykelstråk samt möjligheter till rekreation.  

Nya gator samt gång- och cykelvägar föreslås genom området, med anslutning till Ängsgatan i öster och Västergatan 
i norr, som förbinder området med den befintliga bebyggelsen och gatustrukturen. Inom området prioriteras gång- 
och cykeltrafikanters framkomlighet. Gång- och cykelvägnätet görs lättillgängligt samt kopplas på det befintliga nätet 
så att en gen väg till bland annat skolområdet i Skurups centrala delar nås på ett tryggt sätt. 

 

 

Lägesbestämning: Skurups tätorts västra 
utkant, intill förbifarten (väg 714).  

Areal: cirka 10 hektar stort.  

Markägoförhållanden: Kommunen är 
markägare till all mark inom planområdet, 
utom fastigheterna med befintlig 
bebyggelse.  

Förslagets innebörd:  

- Cirka 250 bostäder  

- Förskola för ca 150 barn 

- Cirka 30 000 m² grönområde med 
goda rekreationsmöjligheter 

- Dagvattendamm 

Figur 3: lokalisering av planområdet i Skurups tätort. Aktuell etapp 
markerad blå, framtida etapp 2 markerad orange. 
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1.5. PLANHANDLINGAR 
Planhandlingarna består av:  

- En plankarta med planbestämmelser 
- En planbeskrivning (detta dokument) 
- En samrådsredogörelse 
- Ett granskningsutlåtande 

1.6. ÖVRIGA HANDLINGAR 
Övriga handlingar som ligger till grund för förslaget:  

- Översiktlig geoteknisk undersökning å Skurup 51:47 m.fl., GeoSyd AB, 8 oktober 2010 
- Markteknisk undersökningsrapport, Sigma civil, 22 november 2017 
- VA-utredning, EnviDan, 23 april 2018, reviderad 24 oktober 2019 
- Behovsbedömning för detaljplan för Skurup 51:47 m.fl., april 2018  
- Trafik- och externbullerutredning, WSP Environmental, januari 2019 
- Geoteknisk undersökning, Ramböll, mars 2019.  
- Arkeologisk utredning, Arkeologerna SHM, maj 2019  
- Miljöteknisk markundersökning, Miljöfirman Konsult Sverige AB, mars 2020 
- Geoteknisk undersökning, Geoexperten i Skåne AB, mars 2020 

2. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

2.1. ÖVERSIKTSPLAN 
Västeräng finns utpekat i kommunens översiktsplan från år 2009 som ett naturligt exploateringsområde på cirka 10-
20 års sikt. Cirka 10 år har passerat sedan översiktsplanen antogs och det har nu blivit aktuellt att exploatera 
området. I översiktsplanen står beskrivet att utbyggnaden måste ske i etapper och med ett varierat utbud samt att 
utrymme för service i form av skola och förskola bör sparas för att säkra tillgången på sikt.  

Förslaget till detaljplan för Västeräng följer intentionerna i kommunens översiktsplan. Området föreslås exploateras i 
etapper med första etappen närmast Västergatan i norr och sedan en andra etapp söder om, ner till Saritslövsvägen. 
I första etappen finns en förskola med i förslaget och på sikt kan det bli aktuellt även med en skola, men det finns 
ännu inget beslut om byggnation utan det kommer i så fall bli aktuellt i en senare etapp.  
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Figur 4: föreslaget planområde är utpekat som område för framtida bostadsbebyggelse, nummer 1 i kartbilden ovan, 
i gällande översiktsplan (2009). Se röd markering.  

2.2. GÄLLANDE DETALJPLANER 
Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt. Detta gäller för fastigheterna Skurup 51:42, 51:87 och 51:44.  

En del av fastigheten Skurup 50:179 ingår i aktuellt planförslag och omfattas av ”Detaljplan för ny infart väster om 
Skurups tätort” (laga kraft 2003), ”Förslag till detaljplan för Skurup 51:34 del 2 (Västergatan)” (laga kraft 2016) samt 
av ”Detaljplan för Skurup 51:32 m.fl.” (laga kraft 2000). En del av fastigheten Skurup 51:33 ingår i aktuellt planförslag 
och omfattas av ”Förslag till detaljplan för Skurup 51:34 del 2 (Västergatan)” (laga kraft 2016) och ”Detaljplan för 
Skurup 51:32 m.fl.” (laga kraft 2000). En del av fastigheten Saritslöv 6:17 ingår i aktuellt planförslag och omfattas av 
”Detaljplan för Skurup 51:32 m.fl.” (laga kraft 2000). Berörda delar av gällande detaljplaner föreslås ersättas av detta 
förslag till detaljplan när den vinner laga kraft.  

Inom planområdet finns en gällande detaljplan för Skurup 51:34 del 2 (Västergatan) vilken har genomförandetid 
fram till 2026-07-22. Område som är aktuellt för ändring i gällande detaljplan är ytterst litet och föreslås ändras då 
planen blir mer ändamålsenlig. Ändring av en gällande detaljplan med pågående genomförandetid är endast möjligt 
om alla berörda fastighetsägare godkänner föreslagen detaljplan.  
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Figur 5: ”detaljplan för ny infart väster om Skurups tätort” (laga kraft 2003), del av fastighet som omfattas av 
aktuellt planförslag är markerat i blått.  

Figur 6: ”detaljplan för Skurup 51:32 m.fl.” (laga kraft 2000), del av fastighet som omfattas av aktuellt planförslag är 
markerat i rött.  
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Figur 7: ” detaljplan för Skurup 51:34 del 2 (Västergatan)” (laga kraft 2016), del av fastighet som omfattas av aktuellt 
planförslag är markerat i rött.  

2.3. ÖVRIGA KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
2018-08-27 antogs bostadsförsörjningsprogrammet för Skurups kommun 2018-2022. Västeräng fyller en viktig 
funktion för att uppnå målet i bostadsförsörjningsprogrammet om 100 nya bostäder om året och 18 000 invånare i 
kommunen år 2030. Västeräng uppfyller ett flertal av bostadsprogrammets övriga mål och åtgärder. 

FÖRSKOLEUTREDNING 
Skol- och utbildningsförvaltningen på Skurups kommun har gjort en förskoleutredning som visar att det är viktigt att 
en större förskola planeras in på Västeräng då ett färdigställande av projektet innebär en stor inflyttning till 
kommunen och därmed fler barn som behöver förskoleplatser. Skurups tätort har i dagsläget redan ett behov av fler 
förskoleplatser. En förskola på Västeräng kan även innebära att området blir mer attraktivt för barnfamiljer. 
Förslaget till detaljplan för Skurup 51:44 m.fl. möjliggör för en förskola med cirka 8 avdelningar.  

ALLÉPLAN 
I kommunens alléplan (2010) nämns att alléplanteringar ska, där så är möjligt, pryda tätortsinfarter.  

Västergatan och Saritslövsvägen fungerar som entréer till Skurups tätort och därmed bevaras trädalléerna längs med 
dessa gator i så stor mån som möjligt. Även trädallén längs med den befintliga vägen som går mellan Västergatan 
och gården bevaras. Det kommer att tillkomma trädplanteringar längs med ett flertal av de planerade gatorna inom 
området. 

LEKPLATSUTREDNING 
Kommunen har i sin lekplatsutredning (2013) konstaterat att avståndet till närmsta lekplats bör vara maximalt 500 
meter. 90 % av barnen som bor i tätorterna bör inte ha längre till närmsta lekplats. Lekplatserna ska vara utformade 
och placerade i omgivningen så att de uppfattas som allmänna och tillgängliga för alla oavsett ålder, kön och 
funktionsnedsättning.  
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På Västeräng planeras en lekplats centralt placerad i grönområdet för att vara så nära alla bostäder som möjligt. 
Längsta avståndet från ett bostadshus till den planerade lekplatsen är cirka 350 meter (400 meter för en framtida 
etapp 2). 

3. PLANFÖRSLAG 

3.1. BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Bebyggelsen inom området koncentreras kring områdets norra, östra och sydöstra delar och lämnar planområdets 
sydvästra del att utvecklas för närrekreation. Förslaget bygger vidare på den struktur av landskapsrum och gränser 
som finns i området idag, till exempel gränser som är kvar från det stora enskiftet, samt allékantade gator. De nya 
bostadskvarteren fogas in i det öppna rummet som finns mellan befintlig bebyggelse och förbifarten och planeras 
utformas i varierande karaktär och med blandade upplåtelseformer samt en stigande byggnadshöjd västerut för att 
skapa en tydlig och inbjudande entré till tätorten.  

3.1.1. KULTURMILJÖ 
I utformningen av förslaget till detaljplan för Västeräng har stor hänsyn tagits till att bevara helhetsintrycket av 
enskifteslandskapet och de delar som är särskilt karaktäristiska för enskiftet, som till exempel gränser och alléer. 
Även den befintliga gården, som härstammar från enskiftet, bevaras. 

Exempel på hur enskiftets karaktär bevaras i planförslaget är att befintliga alléer sparas och nya tillkommer. Allén 
som går in till den befintliga gården bevaras och görs till en gång- och cykelväg. Befintliga fastighetsgränser, som idag 
inte är läsbara i landskapet utan bara på fastighetskartan, kommer inte längre att vara synliga på fastighetskartan 
men kompenseras genom nyplanteringar av alléer för att göra gränserna synliga i området istället.  Även 
rutnätsmönstret, som är karaktäristiskt för enskiftet, går igen i förslaget till kvartersstruktur.  

På kartan nedan illustreras hur Västeräng förhåller sig till enskiftet som helhet.  
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Figur 8: illustration över gränserna i och kring Skurups tätort efter enskiftet 1785 samt över bebyggelseplaner (från 
översiktsplanen från 2009). Aktuellt planområde är markerat i rött.  
 

3.1.2. BOSTÄDER 
Planområdet föreslås inrymma cirka 250 bostäder av blandad upplåtelseform och karaktär. Visionen är att uppnå en 
variation av friliggande villor, flerbostadshus, radhus och kedjehus för att nå alla målgrupper.  

Den nya bebyggelsen kan delas in i ett antal kvarter som till stor del är avgränsade så att de knyter an till de 
enskiftesgränser som finns i området idag. I östra delen ges plats för cirka 30 friliggande villor som föreslås kunna 
uppföras i upp till två våningar. Centralt i planområdet medger planförslaget rad- och kedjehus. Dessa tillåts en höjd 
som motsvarar upp till 2½-3 våningar, och föreslås en placering utmed infarten från Västergatan för att rama in och 
skapa en känsla av entrégata till området.  

I övriga kvarter, närmst Västergatan och förbifarten, föreslås flerbostadshus. Kvarteren längs med Västergatan 
föreslås möjliggöra för bebyggelse med höjder som motsvarar 5 våningar närmst förbifarten och stegvis trappas ner 
till två våningar närmst befintlig villabebyggelse i öster. Detaljplanen möjliggör för fyra våningar i de övriga två 
kvarteren närmst förbifarten. 
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Föreslagen bebyggelsestruktur möjliggör för en naturlig fortsättning söderut vid framtida utbyggnad av Västeräng 
etapp 2.  

 
 
Figur 9: illustration över bebyggelsestruktur i området.  
 

3.1.3. SERVICE 
Inom planområdet föreslås ny service tillkomma i form av en förskola med upp till 8 avdelningar. Föreslagen 
detaljplan möjliggör förskola i angränsning till grönområdet. Utöver den utemiljön som planeras på förskolan 
kommer barnen ha tillgång till ett stort rekreationsområde med möjlighet för en variation av olika aktiviteter.  

Detaljplaneförslaget omfattar även ett kvarter för flerbostadshus som möjliggör för konceptboende. 

3.1.4. TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
Ett område för tekniska anläggningar med plats för ett teknikhus planeras in i planområdets mitt för att lätt kunna 
ansluta elledningar till hela planområdet.  

3.2. GRÖNSTRUKTUR 
Ett 50 000 m² stort grönområde planeras för hela Västeräng (etapp 1 + etapp 2). I etapp 1 är det cirka 30 000 m² 
stort. Närhet till rekreation och lek har varit en viktig faktor vid planeringen av området. Grönområdet ska vara 
tryggt och lättillgängligt för alla med möjlighet till kreativitet, hälsa och motion. Rekreationsområdet sträcker sig 
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längs med förbifarten i väster.  Den största ytan av grönområdet lokaliseras centralt i området i anslutning till 
förskolan. Grönområdet planeras att utformas med multifunktionella ytor och god variation vad gäller vegetation, 
aktivitetsmöjligheter och mötesplatser. I grönområdet kommer det bland annat att finnas ytor för lek, motionsspår, 
utegym, dammar, öppna gräsytor och planteringar. Detaljplanen möjliggör även att bullervallar kan anläggas längs 
med de stora vägarna. Grönområdet kommer att kunna nås till fots, med cykel och med bil. En allmän 
parkeringsplats för bilar och cyklar planeras i anslutning till grönområdet. Den största delen av grönområdet anläggs 
i samband med föreslagen detaljplan för Skurup 51:47 m.fl. (etapp 1 av Västeräng). Resterande del av grönområdet 
planeras in i detaljplan för etapp 2 av Västeräng. 

Som tidigare nämnts kommer flertalet gator kantas av trädplanteringar. Huvudstråket genom området kommer att 
bestå av bilgata, gång- och cykelväg samt alléer. Eventuellt kommer även fler gator utöver huvudstråket att få 
trädplanteringar. På detta sätt kan gröna stråk kopplas ihop med grönområdet och sedan stråla vidare genom 
Västeräng. Grönområdet och den gröna infrastrukturen möjliggör för fler ekosystemtjänster samt ytor som är 
genomsläppliga för dagvattnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: illustration över grönområdets fördelning inom området. Området inom den röda markeringen är det 
aktuella planområdet, resterande del av området planeras i en senare etapp.  
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3.3. VATTENOMRÅDEN 
I dagsläget finns inga vattenområden inom planområdet. Öppen dagvattenhantering kommer att integreras i 
grönområdet i form av två dagvattendammar, varav en kommer att tillkomma i ett senare skede (etapp 2). Syftet 
med dagvattendammarna är att det planerade området ska vara motståndskraftigt mot 100-årsregn, där regnvattnet 
fördröjs och hanteras inom området. Genom att integrera dammarna i grönområdet kan de även nyttjas i rekreativt 
syfte som vattenkomplement. 

3.4. GATOR OCH TRAFIK 
3.4.1. UTFORMNING 

Gatorna för biltrafik i området föreslås vara mellan 5,5-6 meter breda. Längs med nästan alla gator finns det en 
separerad gång- och cykelväg samt trädplanteringar. De olika gatuutformningarna illustreras nedan med sektioner.  

 
Figur 11: illustration över föreslagen gatuutformning i området. 
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Figur 12 och 13: gatuutformning för markerad gata i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 14 och 15: gatuutformning för markerade gator i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 
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Figur 16 och 17: gatuutformning för markerad gata i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 

Figur 18 och 19: gatuutformning för markerad gata i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 
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Figur 20 och 21: gatuutformning för markerad gata i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 22 och 23: gatuutformning för markerad gata i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 
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Figur 24 och 25: gatuutformning för markerad gata i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 och 27: gatuutformning för markerad gata i kartan till vänster med sektionsskiss till höger. 
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3.4.2. BILTRAFIK 
Tillfart till området sker idag via en grusväg från Västergatan som leder in till gården, Saritslövs gård, mitt i området. 
Detta är en cirka 3 meter smal grusväg som idag endast används av de boende på gården och är för smal för att klara 
en större mängd trafik. I detaljplaneförslaget föreslås denna grusväg istället att omvandlas till en gång- och cykelväg. 
Detaljplanen föreslår en bilgata parallellt med grusvägen. Gatan kan ses som en del av huvudstråket inom området. 
Denna gata förgrenas sedan ut i sidogator vilka kopplar till Ängsgatans förgreningar. De gator som kommer att 
fungera som huvudstråk inom området föreslås kantas av alléer, dels för att förstärka intrycket av att det är en 
huvudgata och dels för att knyta an till områdets enskifteskaraktär.  

Gatorna inom området föreslås en bredd på 5,5 - 6 meter. Denna bredd möjliggör för två fordon att mötas samt gör 
det möjligt för renhållningsfordon och lastbilar att ta sig runt i området utan några svårigheter. Området föreslås bli 
fritt från vändzoner så att till exempel renhållningsfordon ska kunna ta sig runt utan att backa.  

Flödesbeskrivning 
I planförslaget möjliggörs ca 250 bostäder och en förskola med plats för cirka 150 barn. I anslutning till planområdet 
är ett nytt villakvarter med 27 friliggande villor under byggnation. Aktuellt planförslag innehåller inga förändringar av 
Västergatans utformning utöver en förbättrad infart till det nya området. Infarten är lokaliserad cirka 180 meter 
öster om korsningen vid väg 714.  
 
Nedan följer en beskrivning hur planförslaget påverkar det omgivande vägnätet. Analysen visar att den aktuella 
korsningsutformningen på väg 714/Västergatan har tillräcklig kapacitet för att klara av det förväntade trafikflödet 
som genereras av planförslaget.  
 
Nya trafikflöden och belastade riktningar 
Det finns två mätpunkter i anslutning till planområdet. En av trafikmätningarna utfördes av Skurups kommun (mätår 
2017) på Västergatan, cirka 200 meter öster om planområdet. Mätningen visade en ÅDT på 988 fordon/dygn. Den 
andra mätpunkten är på väg 714, strax söder om planområdet. Mätningen är hämtad från NVDB (mätår 2011) och 
visar en ÅDT på 1900 fordon/dygn.  
 
Trafikverkets Trafikalstringsverktyget har använts för att beräkna trafikökningen som följer av planförslaget. 
Beräkningen har gjorts utifrån föreslagen bostadsbebyggelse och förskola i aktuellt detaljplaneförslag. Beräkningen 
tar också hänsyn till villakvarteret som är under byggnation längs Ängsgatan i anslutning till planområdet. 
Trafikalstringsanalysen har utgått från scenariot och visar att en ökning med cirka 270 bostäder samt etableringen av 
en förskola föranleder en trafikökning med 949 fordon/dygn på Västergatan.  
 
För att få användbara siffror i flödesbeskrivning krävs det att en mätpunkt norr om korsningen Väg714/Västergatan 
uppskattas. ÅDT från mätpunkterna på väg 714 och Västergatan används i beräkningen. 70 procent av biltrafiken 
från Västergatan antas färdas i den dominerande riktningen norrut mot E65:an och Skurups Handelsplats. Från 
mätpunkten på väg 714 antas 30 procent inte fortsätta norrut, biltrafiken antas istället svänga in på Västergatan för 
vidare färd in mot tätortens centrum.  Den uppskattade beräkningen av mätpunkten norr om korsningen väg 
714/Västergatan visar således en ÅDT på 2022 fordon/dygn.  
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Från Västeräng och Västergatan antas fördelningen av det nya trafikflödet vara 60 procent i den dominerande 
riktningen mot väg 714. I korsningen väg 714/Västergatan antas en delning av 70 procent färdas i den dominerande 
riktningen norrut och resterande 30 procent söderut. Antagandet görs med anledningen av att E65:an och 
handelsplatsen är lokaliserat i tätortens norra del, samt att vägarna återfinns i Skurups ytterområde.  
 
Trafikflöden som genereras av planförslaget illusteras med rosa punkt och tillhörande textruta på kartbilden nedan. 
Maxtimmestrafiken antas bestå av 9 procent av ÅDT.  
Västergatan är Dh-DIM 200:e timmen: 0,09*1542 (ÅDT)=139 fordon  
På statlig väg 714/Västergatan är Dh-DIM: 200:e timmen: 0,09*3101 (ÅDT)=279 fordon 
På statlig väg 714 är Dh-DIM 200:e timmen: 0,09*2363 (ÅDT)=213 fordon 
 

 
Figur 28: illustration över området med tillhörande trafikberäkningar. 
 
Korsningen väg 714/Västergatan 
Vid korsningen väg 714/ Västergatan har biltrafiken stopplikt från Västergatan. Hastigheterna på sträckorna är 
40km/h på Västergatan (kommunal väghållare) respektive 70km/h på väg714 (statlig väghållare). Korsningen har 
genomfart på väg 714 där de båda flödena adderas för både ÅDT och DhDIM (markerat med svarta pilar och gröna 
textrutor på kartbilden ovan) för att avgöra om korsningen klarar av att hantera den nya trafiksituationen.  
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Bedömning av anslutningens kapacitet görs enligt Överslagsmetod för kontroll av belastningsgrad under 
dimensionerande timme (Kommunal VGU-Guide). Enligt tabellen (se figur 29) från VGU klassificeras korsningen väg 
714/Västergatan som en mindre korsning.  Aktuell korsningsutformning har därmed tillräcklig kapacitet för att klara 
av det förväntade trafikflödet som genereras av planförslaget, av denna anledning ser Skurups kommun inte något 
behov av åtgärder för korsningen.   

 
Figur 29: den röda punkten illustrerar var korsningen väg 714/Västergatan placeras i VGU:s tabell. Väg 714 (Qp)=238 
och Västergatan Qs=83. Figuren är hämtad från VGU och reviderad av planförfattare. 
 

3.4.3. GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Gång- och cykeltrafikanter är prioriterade och ska ha möjlighet till så gena vägar som möjligt. Separata gång- och 
cykelvägar föreslås längs med nästan alla bilvägar. I norr ansluts gång- och cykelvägnätet till befintlig gång- och 
cykelbana längs med Västergatan och i öster ansluts nätet till befintlig gång- och cykelbana som går raka vägen till 
skolområdet och centrala delar i Skurups tätort. Gång- och cykelvägar planeras även inom grönområdet, men 
föreslås planläggas som naturmark i detaljplanen.  
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Figur 30: illustration över gång- och cykelvägnät. Befintlig grusväg föreslås omvandlas till asfalterad gång- och 
cykelväg. Ytterligare gång- och cykelvägar föreslås inom grönområdet.  
 

3.4.4. KOLLEKTIVTRAFIK 
Västeräng ligger fördelaktigt i tätorten med ett gångavstånd på under 15 minuter till Skurups station. Med 
Pågatågen är det möjligt att ta sig till Malmö på 30 minuter och till Ystad på 20 minuter. Från stationen avgår även 
bussar som går till Ystad, Veberöd, Stenberget och Abbekås med vidare koppling till Trelleborg.  
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Figur 31: avstånd till Skurups station är cirka 1 kilometer.  
 

3.4.5. PARKERING, VARUMOTTAGNING OCH UTFARTER 
In- och utfart, samt möjlighet för varumottagning, till den nya förskolan kommer att ske från en matargata som 
ansluter till områdets entrégata. Den befintliga in- och utfarten till gården som ansluter till Västergatan föreslås bli 
en gång- och cykelväg och infarten för bilar flyttas längre österut. Inga ytterligare nya utfarter kommer att skapas 
mot Västergatan, utan alla fastigheter löser sina utfarter inom området. Parkering löses inom den egna fastigheten. 
En gästparkering för både bilar och cyklar föreslås i anslutning till grönområdet i den sydvästra delen av 
planområdet, centralt för hela Västerängsområdet. Parkeringen kan användas av gäster till de boende, de boende 
själva eller besökare till grönområdet. Även ett antal gästparkeringar föreslås längs med huvudgatorna.  

I samband med nybyggnation bör PostNord kontaktas i god tid för godkännande av postmottagning. En placering 
som inte är godkänd leder till att posten inte delas ut till adressen. 

3.5. TEKNISK FÖRSÖRJNING 
3.5.1. VATTEN 

Dricksvattenledningarna kopplas till det befintliga nätet, exempelvis vid Ängsgatan eller Västergatan. 
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3.5.2. SPILLVATTEN 
Spillvattenledningarna kopplas till det befintliga nätet, exempelvis vid Ängsgatan eller Västergatan. 

3.5.3. DAGVATTEN 
En VA-utredning för Västeräng togs fram 2018-04-23 och gäller för hela området, alltså etapp 1 samt en framtida 
etapp 2.  Området ingår i dagsläget inte i verksamhetsområde för dagvatten men i samband med byggnation 
kommer området att omfattas av verksamhetsområdet. 

PRINCIPLÖSNINGAR FÖR PLANOMRÅDET 
Dagvattenhanteringen i området ska utformas så att vattnet renas på sin väg mot recipienten, vilken är 
Näsbyholmssjön. Det ställs inga krav på fastighetsägarna att fördröja dagvatten inom kvartersmark, utan all 
fördröjning ska ske på allmän platsmark. Området ska kunna hantera ett 100-års regn och utredningen har visat på 
att det krävs två utjämningsmagasin på området för att klara det, varav en damm planeras i etapp 1.  

 

Figur 32: illustration över dagvattendammarnas lokalisering i området enligt dagvattenutredningen.  
Planområdet markerat i rött. 
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På samtliga vägar kommer ett konventionellt dagvattensystem med kantsten och rännstensbrunnar att användas, 
alltså ett dagvattensystem utan fördröjning av dagvattnet innan det når utjämningsmagasinet.  

ANSLUTNINGSPUNKT FÖR PLANOMRÅDET 
I utredningen beskrivs tre alternativa anslutningspunkter för dagvattnet. Med hänsyn till exploateringsområdets 
topografi borde det vara bäst med utjämning i väster, eftersom området sluttar mot väster. Därför föreslås en 
lösning som innebär att man för en stor del av exploateringsområdet följer de naturliga avrinningsvägarna och 
ansluter till Näsbyholmssjön som ytterligare skyddar Dybäcksån från stora flödesvariationer.  

Avrinningen föreslås fördelas till olika områden, där den största delen går till Näsbyholmssjön. Trafikverket har 
befintliga ledningar väster om planområdet, dessa beskrivs dock inte ha tillräcklig med kapacitet för att hantera en 
utbyggnad på Västeräng. En ny ledning föreslås därför anläggas under väg 714 som sedan dras västerut över åkern 
och ansluter till punkt G6 (se figur 34) i ”Näsbyholms invallnings- och torrläggningsföretag av år 1952”.  

En mindre del av området (etapp 2) planeras ha avrinning sydväst med anslutning till befintlig fördröjningsdamm en 
bit söder om området på väster sida om väg 714. Även här planeras en ny ledning anläggas som ansluter till 
fördröjningsdammen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Att ansluta till punkt G6 innebär att man drar en ledning den närmsta vägen tvärs över åkermarken väster om väg 
714, vilket blir cirka 600 meter. Den minsta dimensionen som krävs för ledningen över åkern är 225 mm om 
lutningen inte blir mindre än 6 ‰.  

Figur 33: närmsta anslutningspunkt (G6) till befintligt 
markavvattningsföretag. Planområdet markerat i rött.  
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Figur 34: avrinningsyta till norra magasinet (blå yta) samt  
avrinningsyta till södra magasinet (rosa yta). Planområdet markerat i rött.  
 

3.5.4. AVFALL 
Avfallshantering ska följa kommunens renhållningsordning.  

3.5.5. ENERGI 
Fjärrvärme finns framdraget i närområdet och aktuellt område kommer eventuellt att anslutas till fjärrvärme. Det är 
upp till exploatörerna att välja energikälla.  

3.5.6. EL, TELE OCH DATA 
Hela planområdet kommer att kunna anslutas till fiber.  

3.6. SKYDDSÅTGÄRDER 
En trafik- och externbullerutredning har gjorts för planförslaget med prognosår 2040. ÅDT för prognos år 2040 har 
beräknats till 1 896 antal fordon på västra förbifarten och 1 362 antal fordon på Västergatan. För bostäder visade 
utredningen att riktvärdet för ekvivalenta ljudnivåer från väg och järnväg uppfylls. Beräknat riktvärde för ekvivalenta 
ljudnivåer från verksamhetsbuller uppfylls också då en gemensam uteplats för bostadskvarteren längs med 
Västergatan anordnas på ljuddämpad sida samt att byggnaderna bulleranpassas. Detta regleras för aktuella områden 
i detaljplanen.  

För föreslagen förskola uppfylls ekvivalent ljudnivå från väg och järnväg vid friyta/skolgård. Riktvärdet för maximal 
ljudnivå uppfylls till största del och därför förordas bullerskyddsåtgärder för förskolans utemiljö, vilket anses vara 
möjligt. Förslagsvis kan skärmning så som bullerskydd anordnas eller att förskolebyggnaden placeras på väster sida 
om förskolegården. 
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Bullerutsatt punkt Ekv. ljudnivå från väg- 
och järnvägstrafik 

Max. ljudnivå från väg- 
och järnvägstrafik 

Ekv. ljudnivå från 
verksamhetsbuller nattetid 

Fasad ut mot Västergatan 
(bostäder) 

50-55 dBA 80 dBA 40-50 dBA 

Uteplats ut mot 
Västergatan (bostäder) 

50-55 dBA 80 dBA 40-50 dBA 

Friyta (förskola) <55 dBA 60-75 dBA <35 dBA 
 
Se separat bullerrapport med tillhörande bilagor för ytterligare beräkningar. 

3.7. PLANBESTÄMMELSER  
Detaljplaneförslaget omfattar både allmän platsmark och kvartersmark. Den allmänna platsmarken föreslås utgöras 
av natur, gata och p-plats. Användningen gata innefattar i detta förslag bilväg, gång- och cykelväg samt 
trädplantering.  

Större delen av planområdet föreslås vara kvartersmark för bostadsändamål (B). Det föreslås även ytor som 
möjliggör för konceptboende (B1) samt för både förskola, bostäder och konceptboende (SB1). För den befintliga 
gården föreslås användningen bostäder och icke störande verksamheter (BZ). De verksamheter som idag återfinns 
på gården är lagerförvaring och uppställningsplats vilket föreslås kunna drivas i fortsättningen. Dock får 
verksamheterna inte vara störande för omgivande bebyggelse. Ett mindre område är även avsatt för tekniska 
anläggningar (E). 

Inom planområdet föreslås olika egenskapsbestämmelser för både allmän platsmark och kvartersmark. Inom 
naturområdet föreslås bestämmelser som reglerar att det ska finnas en damm för fördröjning, en lekplats samt gör 
det möjligt att anlägga en vall. För större delen av gatustrukturen regleras att det ska finnas trädplanteringar. För 
den befintliga allén som finns längs med grusvägen föreslås även att trädplanteringarna ska bevaras där så är möjligt. 

För kvartersmarken föreslås bestämmelser som reglerar hur mycket av fastigheterna som får bebyggas, höjder, 
placering av byggnader och utformning. 

E-bestämmelserna reglerar hur stor del av fastigheterna som får lov att bebyggas. I planförslaget medges största 
byggnadsarean till 60 % (flerbostadshus och radhus) respektive 30 % (villor) av fastighetens totala yta. Bebyggelsens 
höjder regleras med en maximal totalhöjd eller maximal byggnadshöjd. En lägre höjd föreslås i planområdets östra 
del, i angränsning till befintlig bebyggelse som är lågskalig. Stegvis tillåts en högre höjd ju längre västerut man 
kommer. Totalhöjd innebär högsta punkten på en byggnad inklusive till exempel skorsten, ventilation och hisschakt. 
För villakvarteren föreslås en totalhöjd på 8 meter vilket motsvarar två våningar. För rad- och kedjehusen tillåts en 
totalhöjd på 10 meter vilket motsvarar 2 ½ våningar. För befintlig bebyggelse regleras en totalhöjd som motsvarar 
den höjd bebyggelsen har idag. 12 meter för gårdsfastigheten och 9 meter för den befintliga villan i nordöstra 
hörnet.  

I kvarteren närmst Västergatan och förbifarten föreslås istället en byggnadshöjd. Byggnadshöjden mäts vid 
skärningen mellan fasaden och taket och tillåter därmed en mer flexibel utformning av bebyggelsens tak. 
Byggnadshöjden för dessa kvarter föreslås mellan 6,5 meter, vilket motsvarar 2 våningar, och 15,5 meter, vilket 
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motsvarar 5 våningar. Takutformningen regleras endast med en bestämmelse för en största takvinkel vilken föreslås 
vara 45 grader inom dessa kvarter.  

En del kvarter regleras med en placeringsbestämmelse. För rad- och kedjehusen innebär detta att bebyggelsen 
behöver placeras parallellt med gatan samt med ett maximalt avstånd från denna. För villtomterna innebär 
placeringsbestämmelsen att huvudbyggnad får placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad 
får placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. 

I planförslaget används även en f-bestämmelse för att reglera utformningen på bebyggelsen. Bland annat regleras 
vilken typ av bebyggelse som tillåts, som exempelvis villor eller rad- och kedjehus samt vilket fasadmaterial 
byggnaderna ska ha. För rad- och kedjehus samt villor ska fasader utföras i stenmaterial, tegel eller puts. Inslag av trä 
tillåts, maximalt 30 % av fasadens yta. Alla komplementbyggnader tillåts dock hela träfasader. Huvudbyggnaden i 
kvarteren med flerbostadhus ska utföras med fasad i stenmaterial, tegel eller puts. Inslag av annat material, 
maximalt 30% av fasadytan, kan tillåtas.  

Bebyggelsen närmst Västergatan och förbifarten regleras med en m-bestämmelse som innebär att alla bostäder ska 
ha tillgång till en gemensam eller enskild uteplats eller balkong i anslutning till bostaden som klarar 
bullerriktvärdena.  

Utfartsförbud för fordonstrafik regleras inom föreslagen detaljplan ut mot en del allmänna gator. Syftet är att 
möjliggöra för alléer och gång- och cykelvägar med så få korsande utfarter som möjligt.  

Prickmark förekommer på plankartan vilket innebär att marken inte får förses med någon byggnad. Prickmark är 
utsatt längs med östra plangränsen för att inte hindra att nya byggnader uppförs för nära befintlig villabebyggelse. I 
kvarteren närmst Västergatan förekommer även korsmark vilket innebär att inga huvudbyggnader får uppföras, 
endast komplementbyggnader. Syftet är att bebyggelsen ska hamna en bit ifrån Västergatan och befintliga 
verksamheter norr om planområdet. På korsmarken kan exempelvis parkering, miljöhus och förråd placeras istället. 

För planen anges en genomförandetid på 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Genomförandetiden innebär 
den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. Innan genomförandetiden löpt ut får inte 
detaljplanen ändras utan att samtliga berörda fastighetsägare samtycker.   

Flera utav kvarteren för bostäder regleras med en a₁-bestämmelse. Detta innebär att startbesked av byggnation inte 
får ges förrän påträffade markföroreningar är avhjälpta.  

4. FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1. BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
4.1.1. BOSTÄDER 

Den närliggande villabebyggelsen utgörs av en- eller tvåplanshus som i regel är av tegel. Puts och träpaneler 
förekommer också, de flesta omkringliggande husen har sadeltak. Inom planområdet ligger en avstyckad gård. På 
Saritslövs gård finns byggnader från huvudsakligen tidigt 1900-tal med ljust putsade fasader förlagda i en u-form på 
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en cirka 7000 m² stor fastighet. I planområdets nordöstra del, utmed Västergatan, ligger ett bostadshus uppfört på 
1920-talet, med vitputsade fasader och sadeltak.  

4.1.2. SERVICE OCH ARBETSPLATSER 
Området har inom 1.5 kilometers radie tillgång till hela Skurups centrum och tågstation och bedöms därför ha god 
tillgång till både offentlig och kommersiell service.  

Norr om planområdet ligger ett verksamhetsområde som inte är fullt utbyggt. Eventuellt kan nya arbetsplatser 
komma att skapas i närområdet. Angränsande verksamhetsområde har en bebyggelse av relativt varierad karaktär.  

4.1.3. KULTURMILJÖ 
Planområdet är beläget inom ett område som klassas som särskilt värdefull kulturmiljö. Området är ett tydligt 
exempel på enskiftesreformens omvandling av landskapet och godsens starka inverkan på omgivande miljö. Det går 
att peka ut delar som är särskilt karakteristiska för enskiftet, till exempel femvägskorsen, välbevarade utflyttade 
gårdar, pilevallar och gränserna i landskapet, men det stora kulturmiljövärdet ligger i den sammanhängande helhet 
som de bildar tillsammans med övriga företeelser.  

4.2. NATUR OCH MILJÖ 
4.2.1. LANDSKAP 

Aktuellt planområde och en del av det omgivande landskapet utgörs idag av ett öppet och något kuperat 
odlingslandskap. Föreslagen detaljplan tar jordbruksmark i anspråk som är klassat som värdefull jordbruksmark. I 3 
kap. 4 § miljöbalken beskrivs det att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk om det kan anses 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. 

Skurups kommun arbetar kontinuerligt med att se över ytor i Skurups tätort som blir tillgängliga för exploatering. 
Kommunen ser väldigt positivt till förtätning av bostäder där service och kommunikationer finns lättillgängligt. 
Tätortens omgivande landskap består till största del av värdefull jordbruksmark som endast får tas i anspråk då 
nybyggnation inte kan planläggas inom tätortsgränsen.  

Inom Skurups tätort finns det i dagsläget ett antal ytor med färdig detaljplan som kan exploateras för bostäder. 
Totalt omfattar dessa cirka 150 bostäder. Ett fåtal av dessa områden kommer eventuellt att inom kort exploateras, 
resten av områdena är inte aktuella för byggnation i dagsläget av olika skäl. Utav dessa är Skurups kommuns 
förhoppning att cirka 50 bostäder får startbesked inom de närmsta två åren och att ytterligare 70 bostäder får 
startbesked innan år 2024. 

I dagsläget pågår planläggning av fyra förtätningsområden för bostäder inom Skurups tätort. Förtätningsområdena 
omfattar totalt cirka 200 bostäder. Inom 5-10 år förväntas bostäderna vara färdigställda.   

Utöver ovan nämnda områden finns det ytterligare ett par ytor i tätorten som kan bli tillgängliga för förtätning. 
Sammanlagt kan förtätningsprojekten komma att omfatta cirka 250 bostäder. Förutsättningarna för detta är att 
befintliga verksamheter lokaliseras på annan plats, vilket kan möjliggöra för planläggning av bostäder på centralt 
belägna platser inom tätorten. Om och när detta kan bli aktuellt är i dagsläget oklart. 
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Möjlig förtätning av bostadsbebyggelse i Skurups tätort kan sammanlagt handla om upp till ca 550 bostäder. För att 
uppnå kommunens vision om att år 2030 ha 18 000 invånare måste det byggas 100 bostäder varje år. Detta innebär 
utbyggnad av 1 100 bostäder i hela kommunen till år 2030, varav större delen av bostäderna planeras i Skurups 
tätort. Med tanke på att framtida förtätningsområden kanske inte blir aktuella för planläggning samt att det ska 
finnas en planberedskap måste kommunen se till möjliga ytor utanför tätortsgränsen för att uppfylla behovet av 
bostäder. Då planläggning ändå sker på åkermark är det av stor vikt att området planläggs med hög 
exploateringsgrad för att utnyttja marken till fullo, vilket föreslagen detaljplan för Västeräng etapp 1 anses göra. 

Skurups kommun anser inte att bostadsbehovet i kommunen och i Skurups tätort kan tillgodoses på annan mark 
inom tätortsgränsen. Området Västeräng möjliggör även för planläggning som kan ge förutsättningarna för ett 
trevligt bostadsområde då ytor för rekreation och förskola kan integreras i området.   

 

 
Figur 35: karta över planläget av förtätningsprojekt för bostäder i Skurups tätort. 
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4.2.2. VEGETATION 
Områdets vegetation består huvudsakligen av åkermark med variationer i höjdled från 47 meter över havet till 63 
meter över havet genom hela området. Inom planområdet finns även en trädallé längs med befintlig grusväg som 
leder till gårdsbebyggelsen på fastigheten Skurup 51:87 (Saritslövs gård). 

4.2.3. VATTENOMRÅDEN 
Inom planområdet finns idag inga öppna vattenområden, men ett antal lågpunkter. I anslutning till planområdet, 
invid Ängsgatan, finns ett vattensjukt parti som ska fungera som fördröjningsmagasin efter byggnationens 
färdigställande.  

4.2.4. REKREATION OCH LEK 
Idag finns det inga ytor inom planområdet som inbjuder till rekreation och lek, utan endast åkermark. Närmsta 
lekplats ligger idag vid Långgatan, cirka 500 meter från planområdet.  

4.2.5. MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Från och med sommaren 2003 finns miljökvalitetsnormer för sex typer av ämnen i luft. De är kvävedioxider och 
kväveoxider, partiklar (PM10), bensen, svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Skurups kommun ligger långt under 
miljökvalitetsnormerna.  

4.2.6. MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Vattenmyndigheten för södra Östersjön beslutar över miljökvalitetsnormer i Skurups kommun. Detaljplanen är 
belägen inom området för vattenförekomsterna Sjörup SE614941-135861 och SV Skånes kalkstenar SE615989-
133409 för vilken fastställda miljökvalitetsnormer ska följas.  

Miljökvalitetsnormer för Sjörup:  

- Kemisk grundvattenstatus – God 2009, God 2015 
- Kvantitativ status – God 2009, God 2015 
- Skyddade områden – Krav enligt dricksvattenföreskrifterna 

Analysresultat visar också på förhöjda halter av konduktivitet, sulfat, arsenik och ammonium.  

Miljökvalitetsnormer för SV Skånes kalkstenar:  

- Kemisk grundvattenstatus – God 2009, God 2015 
- Kvantitativ status – God 2009, God 2015 
- Skyddade områden – Krav enligt dricksvattenföreskrifterna 

Kemidata visar på att det lokalt finns problem med höga halter klorid och en hög konduktivitet. Det finns även 
indikationer på förekomst av saltvatten och bekämpningsmedel.  

4.2.7. MARK- OCH GEOTEKNIK 
Fyra geotekniska undersökningar för området har genomförts för att klarlägga de geotekniska förhållandena som 
underlag för detaljplan och projektering av mark och infrastruktur. År 2010 genomförde GeoSyd AB en undersökning 



 
 Planbeskrivning 35 (53) 
 Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 
Kommunfullmäktige 2020-07-24 KS 2016.1045 
Ansvarig Senast reviderad  
Planarkitekt 2020-04-29  

 
 

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-06-22 
 

av den norra halvan av området och år 2017 genomförde Sigma Civil AB en översiktlig geoteknisk undersökning av 
hela Västerängsområdet. De översiktliga utredningarna visade på att det fanns en del organisk jord på området vilket 
behövde utredas vidare. I Mars 2019 gjorde Ramböll en fördjupad geoteknisk utredning vars syfte var att kartlägga 
jordlagerföljden och förekommande jordars tekniska egenskaper, vilket skulle utgöra underlag för fortsatt 
detaljplanearbete. I utredningen gick det inte att mäta mängden organisk jord utan för detta ändamål krävs att man 
tar markprover med skruvborr istället för sticksondering.  

I februari-mars 2020 utförde Geoexperten i Skåne AB en tredje, mer utförlig undersökning av planområdet, där 
provtagning delvis gjordes med skruvborr. Sammanfattningsvis konstateras det att jordlagren utgörs överst av 
matjord. Matjorden/fyllningen underlagras av naturliga sediment bestående av sand och lera följt av lermorän. 
Grundvattnet har påvisats i installerade rör på cirka 0.1-1.8 meters djup under markytan vid undersökningstillfället i 
februari 2020.  

JORDLAGER 
Markytan vid borrhålen inmättes på nivåer mellan +55.4 och +62.0 meter. Jordlagren överst utgörs av matjord med 
en tjocklek varierande mellan 0.1 och 0.8 meter. I vissa punkter utgörs ytjorden av fyllning med skiftande matjord, 
lermorän och sand till djup mellan 0.4 á 1.3 meter.  

Matjorden/fyllningen underlagras av naturliga sediment bestående av sand och lera till 0.5 á 2.5 meters djup följt av 
lermorän. Även i lermoränen uppträder det skikt med sand och lera. Moränjorden kan förväntas sträcka sig till stort 
djup. Undantag utgör bland annat områden med organisk jord bestående av torv och gyttja inom lägre markpartier 
norr om gården och på ömse sidor av entrégatan. Organisk jord har som djupast påträffats till 4.4 meter. Bedömd 
utredning i plan av område med organisk jord framgår av kartbilden nedan.  

 
Figur 36: Den organiska jordens utbredning inom planområdet illustreras med skraffering.  
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I läget för planerad dagvattendamm utgörs jordlagren av 0.3-0.6 meters matjord följt av lermorän med sand- och 
lerskikt till undersökt djup; 4 meter. Lermoränen tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3, sanden typ 2 och 
klass 1 samt silten och leran typ 5A och klass 4 enligt klassificering i anläggnings AMA 17.  

 

Figur 37: Borrplan för området under den geotekniska undersökningen.  

4.2.8. MARKRADON 
Markradonmätning gjordes i april 2020. Denna påvisar att området ligger inom normalriskområde för radon. Ny 
bebyggelse ska därför utföras radonskyddad.  

4.2.9. MARKFÖRORENINGAR 
I mars 2020 utförde Miljöfirman Konsult Sverige AB en miljöteknisk markundersökning inom planområdet. 
Undersökningen tyder på att marken i stort ej är förorenad. Halter över riktvärdet för känslig markanvändning har 
endast påträffats i 13 av 211 analyserade prover. Prover för analys har huvudsakligen uttagits av den övre 
jordprofilen av matjord och underliggande naturlig jord.  

Halter av metaller och PAH har påträffats i jorden i halter över riktvärdet för känslig markanvändning, men under 
riktvärdet för mindre känslig mark. Dessa halter har påvisats i undersökningspunkter utspridda över norra delen av 
området.  
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Samtliga halter som påvisats över riktvärdet för känslig mark finns i ytjord i ett prov och i jord under ytjorden i 8 
prover. I jord innehållande organisk jord påvisades halter över riktvärdet i 4 prover. Halter som finns i de djupare 
liggande jordarterna med organisk jord anses vara naturligt förekommande halter. Delar av ytjorden med halter över 
riktvärdet kan vara påverkade av mänskliga aktiviteter eller vara naturligt förekommande halter.  

Inga halter av bekämpningsmedel har detekterats i analyserade prover av ytjord. 

Påträffade alifater i djupare lager av torv är troligen beroende på nedbrytning av växtdelar som kan producera långa 
alkankedjor i intervallet C21-C37. Organiskt material i jord- och vattenprover kan störa analysen av oljeföroreningar i 
fraktionen alifater C16-C35 (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018). I övrigt har inga oljekolväten påvisats i nu utförd 
undersökning. Samtliga mätningar med PID-instrument tyder på att jorden inte är påverkad av oljeföroreningar. 
Detta tyder på att marken inte är förorenad av oljekolväten.  

Grundvattnet innehåller måttliga halter av metaller. I två prover påvisades lättare aromater i låga halter. I övrigt 
detekterades inga halter av oljekolväten i grundvattnet.  

 

Figur 38: Kartbilden ovan illustrerar de borrpunkter som användes under provtagningen.  
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RISKBEDÖMNING 
Baserat på utförd undersökning har halter över riktvärdet för känslig markanvändning påvisats ställvis i marken, vilka 
behöver åtgärdas. Detta säkerställs i plankartan inom de områden som markföroreningar har påträffats. 

4.2.10. FORNLÄMNINGAR 
I planområdets närhet, cirka 300 meter sydost om planområdet, ligger den kulturminnesmärkta Jungfrukällan. Detta 
är en gammal offerkälla som ansågs vara helig. Strax väster om planområdet ligger en annan konstaterad 
fornlämning som är en gammal bytomt. Norr om denna gamla bytomt ligger en ödekyrkogård, som är bestämd till 
pestkyrkogård, med en kyrkoruin.  

 
Figur 39: planområdet markerat i grönt samt fornlämningar markerade i blått och rött.  
 
Arkeologerna SHM har under perioden 2019-05-06 – 2019-05-14 genomfört en arkeologisk utredning inom 
planområdet för detaljplaneförslaget. Sökschaktningen resulterade endast i 3 stolphål, 3 härdar och 5 lager. 
Kartering av flinta och metalldetektering gav inte heller något. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att de fåtal 
anläggningar som framkom har ett ringa vetenskapligt värde. Länsstyrelsen konstaterade att inga fortsatta 
arkeologiska återgärder är nödvändiga.   
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4.2.11. RIKSINTRESSEN 
Planområdet berörs inte av något riksintresse. I Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne (2008) 
uppmärksammas området för Mackleans enskiftesreform i sin helhet som särskilt värdefull kulturmiljö, även om 
detta inte räknas som ett riksintresse.  

4.3. GATOR OCH TRAFIK 
4.3.1. BILTRAFIK 

Västra förbifarten (väg 714) är idag dimensionerad för mer trafik än vad som färdas där idag. ÅDT för Västra 
förbifarten var 1 900 fordon/dygn år 2011. Västergatan har en ÅDT på 988 fordon/dygn enligt en mätning från år 
2017. Inom planområdet finns i dagsläget en väg in till gården på fastigheten Skurup 51:87 som endast trafikeras av 
de boende på gården och dess besökare.  Precis öster om planområdet byggs en ny villagata (Ängsgatan) som 
beräknas få en ÅDT på 100-150 fordon. 

4.3.2. GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Idag löper en gång- och cykelväg raka vägen från skolområdet i Skurups tätort ut till aktuellt planområde. En gång- 
och cykelväg går även längs med Västergatan norr om området, via vilken man enkelt kan ta sig in till centrum och 
tågstationen. Det finns även en gång- och cykelväg utmed Västra förbifarten som leder till västra industriområdet 
och Skurups handelsplats.  

4.3.3. KOLLEKTIVTRAFIK 
Inom 900 meters avstånd finns all kollektivtrafik som Skurup har att erbjuda i form av tåg- och busstation. Tåget har 
halvtimmestrafik till Malmö samt Ystad, där Malmö nås på en halvtimme och Ystad på cirka 15 minuter. 
Regionbussar går från Järnvägsgatan till övriga tätorter inom kommunen med halvtimmestät trafik under 
rusningstid. 

4.4. TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Under 2017/2018 genomförde konsultbolaget EnviDan en VA-utredning för hela området Västeräng. Här utreddes 
hur förutsättningarna för området ser ut avseende dagvatten, vatten och spillvatten samt hur allt vatten ska tas om 
hand efter byggnation. Resultatet av utredningen finns redovisat under kapitel 3.6.3.  

4.4.1. VATTEN 
I Västergatan, i planområdets norra del, finns en vattenledning i PVC med dimension 160. En bit söder om aktuellt 
planområde, söder om Saritslövsvägen och parallellt med trycksatt spillvattenledning, finns en ledning i PVC med 
dimension 63.  

Öster om planområdet pågår byggnation av ett villaområde längs med Ängsgatan. I mitten av Ängsgatan finns det 
förberett en vattenavsättning med dimension 160 i PE till gränsen för detaljplaneområdet. I Ängsgatans södra del 
finns också en propp på vattenledningen med dimension 110 i PE. Det skulle vara möjligt att ansluta även här för att 
få en rundmatning i området.  

Tvärs över planområdets östra del går idag en vattenledning som förser fastigheten Skurup 51:87 (Saritslövs gård) 
med vatten. Vattenledningen flyttas på kommunens bekostnad.  
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4.4.2. SPILLVATTEN 
Det finns en befintlig spillvattenledning med dimension 225 i betong i Västergatan norr om planområdet. Söder om 
Saritslövsvägen går en trycksatt spillvattenledning med dimension 90, som kommer från en pumpstation väster om 
planområdet. Pumpstationen tar hand om spillvatten från landsbygden.  

4.4.3. DAGVATTEN 

4.4.3.1. AVRINNINGSOMRÅDE 
Västra delen av tätorten avleds via dagvattenledningar och vidare till Näsbyholms invallnings- och 
torrläggningsföretag och sedan till Näsbyholmssjön. Bilden nedan visar gränserna för avrinningsområdena (blå linje) 
och Näsbyholms invallnings- och torrläggningsföretag (ljusblå linje) och dess båtnad.  

 
Figur 40: avrinningsområde enligt Länsstyrelsens WebbGis vatten och klimat. Det svartrandiga området är hela 
Västeräng och det rödmarkerade området är den aktuella etappen.  
 
Planområdet har till största delen sin naturliga avvattning västerut idag och når sannolikt Näsbyholms invallnings- 
och torrläggningsföretag via dräneringsledningar och markavvattning, detta är dock ej bekräftat utan är en 
bedömning utifrån marknivåerna.  

Näsbyholmssjön mynnar nedströms ut i Dybäcksån som leder vidare ut i Östersjön. Länsstyrelsen har utifrån 
topografiska data beräknat rinnvägar och lågpunkter, se bild nedan.  
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Figur 41: beräknade flödeslinjer och lågpunkter, där blå områden utgör lågpunkter. (Länsstyrelsens WebbGis). 
Planområdet markerat i rött.  

RECIPIENT 
Näsbyholmssjön torrlades nästan helt i mitten på 1800-talet. År 2004 återskapades delar av sjön, cirka 10 % av dess 
ursprungliga storlek. Näsbyholmssjön har nu en yta av cirka 45 hektar. Sjön tillförs vatten huvudsakligen från 
Dybäcksån varifrån två skruvpumpar lyfter in vatten i sjön. Pumpanläggningen säkerställer att delar av tidigare 
sjöbotten uppströms sjön är fortsatt torrlagd. Sjöns tillrinningsområde är 3100 hektar och utgörs till cirka 60 % av 
åkermark.  

Detaljplaneområdet ligger i avrinningsområdet för Dybäcksån, som enligt VISS (Vatteninformationssystem, 
Länsstyrelsens Vattenkartan) har måttlig ekologisk standard och uppnår ej god kemisk status. Dybäcksån har fått 
fram till år 2027 för att uppnå god ekologisk status och god kemisk status. Två undantag i form av mindre strängare 
krav har satts för kvicksilver och bromerad difenyleter som inte behöver uppgå till god kemisk status, utan dessa 
värden får inte försämras mot mätvärden från 2015.  

Förbättringsbehoven för Dybäcksån enligt VISS är:  

- Övergödningen i form av belastningen från näringsämnen.  
- Vandringshinder, som är permanenta och inte naturliga.  
- Dybäcksån är rätad, rensad, kanaliserad, invallad eller på annat sätt fysiskt förändrad och det finns behov av 

restaurering.  
- Där Dybäcksån är rensad/omgrävd främst till följd av avvattningsföretag och därmed finns behov av 

restaurering.  

Detaljplaneområdet består idag av åkermark, vilket släpper ut näringsämnen som bidrar till övergödning. Vid 
ändrad användning av ytan minskar övergödningen.  
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4.4.3.2. DAGVATTENSYSTEM 
Fördröjningsvolymen för det norra magasinet behöver vara 9 920 m3 för att klara ett 100-års regn. 
Fördröjningsvolymen för det södra magasinet behöver vara 4 110 m3 för att klara samma mängd vatten. 

Den befintliga dagvattenledningen i Västergatan, med dimension 600, som rinner österut och sedan norrut är möjlig 
att nå för den norra delen av planområdet. Befintliga dagvattenledningar öster om planområdet rinner österut och 
sedan norrut, men de ligger för högt för att kunna användas.  

Kapaciteten i befintliga dagvattenledningar är begränsad och det är därför önskvärt att avleda dagvatten från det 
nya planområdet söderut/västerut för att inte belasta de befintliga ledningarna genom centrala Skurup.  

Utmed väg 714 ligger en befintlig D225-400 ledning som tillhör Trafikverket. Dagvattnet leds söderut och mynnar ut i 
en damm utmed vägen innan anslutning sker till dikningsföretag nr 8 Svenstorp och nr 13 och 14 Saritslöv. Dessa 
dikningsföretag mynnar sedan ut i Dybäcksån nedströms Näsbyholmssjön. Det krävs eventuellt ytterligare utredning 
för att undersöka om dagvattenledningen och dagvattendammen klarar ett utökat flöde.  

4.4.4. ENERGI 
Fjärrvärme finns framdraget i närområdet och aktuellt område kommer eventuellt att anslutas till fjärrvärme.  

4.4.5. EL, TELE OCH DATA 
Idag finns en ledning i gatan i norr-södergående riktning som leder in till fastigheten Skurup 51:87 från Västergatan. 
Denna kommer att ligga kvar i gatan, som vid anläggning av området föreslås omvandlas till gång- och cykelväg.  

Tvärs över planområdet går en ledning i öst-västlig riktning som förser fastigheten Skurup 51:87 med el. Denna 
ledning måste flyttas i samband med att området bebyggs. Ledningen flyttas på kommunens bekostnad.  

4.5. STÖRNINGAR OCH RISKER 
4.5.1. BULLER 

Planområdet är beläget nära järnvägen/Ystadbanan, men byggrätten är dock placerad som närmast cirka 210 meter 
från spårmitt. Trafikverket skriver i sin publikation ”Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd” från 2010 att ett avstånd 
på minst 150 meter mellan järnväg och bebyggelse med fritt fält emellan krävs för att säkerställa att samtliga 
riktvärden uppnås och att störningarna blir ringa.  

Området är även beläget nära ett verksamhetsområde, som närmast cirka 20 meter. Verksamhetsområdet är inte 
fullt utbyggt, men varken befintliga eller planerade verksamheter bedöms medföra att bullernivåerna överskrids.  

4.5.2. ÖVERSVÄMNINGSRISK, RAS, SKRED OCH HÖGA VATTENSTÅND 
Enligt MSB:s översvämningskartering riskerar inte planområdet att översvämmas vid ett beräknat högsta flöde i 
området. Dessutom kommer det inom området att finnas fördröjningsmagasin som är beräknade för ett 100-
årsregn, vilket kommer att fördröja allt överflödigt vatten. En dagvattenutredning för området har gjorts och har 
arbetats in i planförslaget. Den geotekniska utredningen påvisar inte någon större risk för översvämning inom 
området. Sammantaget görs därför bedömningen att översvämningsrisken för platsen är hanterbar och innebär inte 
en begränsning för bostadsbebyggelse.  
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4.5.3. TRANSPORT AV FARLIGT GODS 
E65:an och järnvägen är rekommenderade leder för transporter av farligt gods. Planområdet är beläget som närmast 
210 meter från järnvägen och 1.5 km från E65:an. Varken till den planerade förskolan eller de planerade bostäderna 
förväntas inga transporter av farligt gods.  

4.5.4. VERKSAMHETER 
Norr om planområdet finns ett verksamhetsområde som delvis är utbyggt. Gällande detaljplaner medger för vissa 
fastigheter industri och verksamheter och för andra fastigheter endast industri som inte får innebära betydande 
olägenhet för intilliggande bostäder.  

Befintliga verksamheter bedöms inte bidra till några störningar som kan påverka föreslagen bebyggelse negativt. De 
bedöms inte heller bidra till några störningar vid framtida förändringar av verksamheterna. Vad gäller övriga 
fastigheter som inte är exploaterade idag äger kommunen dessa och har därför rådighet i vad för verksamheter som 
kan etablera sig.  

Klagomål på lukt från verksamheten på fastigheten Skurup 51:86 har inkommit, men åtgärder har vidtagits. 
Verksamheten har idag heller inga störande ljuskällor. 

5. DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 

5.1. ORGANISATORISKA FRÅGOR 
5.1.1. TIDSPLAN 

Planen har varit ute på samråd hösten 2018 och allmän granskning hösten 2019. Detaljplanen beräknas bli antagen 
av kommunfullmäktige juni 2020 och vinner normalt sett laga kraft 3 veckor efter att protokollet har anslagits om 
inte detaljplanen överklagas.  

5.1.2. GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

5.1.3. ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga gator, gång- och cykelvägar samt natur.  

Skurups kommun ansvarar för att iordningställa marken för byggnation, bygga ut gatunätet, bygga 
fördröjningsmagasin, gång- och cykelvägar samt vatten-, dagvatten- och avloppsledningar. Anslutningsavgifter 
betalas av de som köper de nya fastigheterna.  

Skurups Elverk ansvarar för framdragning av elledningar till de nya fastigheterna, men anslutningen bekostas av den 
som önskar köpa de nya fastigheterna.  

För utbyggnad inom kvartersmark svarar den som önskar köpa de planerade fastigheterna.  

Den mark som är planlagd för allmän plats kommer förvärvas av Skurups Kommun, eller den som i annat fall är 
huvudman för den allmänna platsen. Om inte kommunen och berörda fastighetsägare kommer överens om hur 
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förvärvet ska genomföras finns möjlighet att marken tvångsvis överförs genom en fasighetsreglering från fastigheten 
Saritslöv 34:1 till den kommunala gatu- och parkfastigheten Skurup 50:179. Kommunen ansöker då om en 
lantmäteriförrättning där bland annat ersättning till markägare fastställs. De fastighetsägare som innehar allmän 
platsmark kan också begära att kommunen förvärvar marken. 

5.2. FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR OCH KONSEKVENSER 
5.2.1. FASTIGHETSBILDNING 

Kommunens fastigheter 
Skurups kommun äger idag fastigheterna Skurup 51:32, 51:33, 51:44 och Saritslöv 34:1. Den mark som är 
detaljplanelagd för allmän plats kommer att fastighetsregleras till den kommunala exploateringsfastigheten Skurup 
50:179. Övrig mark inom planområdet kommer att avstyckas till lämpliga exploateringsfastigheter för 
bostadsändamål och förskola. Ytterligare avstyckningar eller fastighetsregleringar bekostas av köparna till 
exploateringsfastigheterna.  

Skurups kommun ansvarar för ansökan om fastighetsreglering av allmän platsmark samt avstyckning av lämpliga 
exploateringsfastigheter till lantmäterimyndigheten. Ytterligare avstyckningar och fastighetsregleringar ansöks och 
bekostas av köparna till fastigheterna inom området.  

Skurup 51:87 
Skurup 51:87 har idag ett officialservitut för väg som belastar fastigheten Skurup 51:44. I och med detaljplanens 
genomförande kommer en allmän väg att anläggas till Skurup 51:87 och fastigheten kommer att få en ny utfart mot 
Västergatan. Servitutet blir därmed överflödigt och kommer att upphävas i en lantmäteriförrättning. Skurups 
kommun ansöker om upphävande av servitutet hos lantmäterimyndigheten. På området där servitutet ligger idag 
kommer en allmän gång- och cykelväg att anläggas.  

5.2.2. GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
För utfart över kvartersmark för nya fastigheter kan en gemensamhetsanläggning bildas. De fastigheter som kommer 
att ha nytta av gemensamhetsanläggning bekostar och ansöker om bildandet av anläggningen hos 
lantmäterimyndigheten.  

5.2.3. SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTT 
Saritslöv 34:1  
Dagvattenutredningen för detaljplanområdet visar att den lämpligaste lösningen för att avleda dagvattnet är att leda 
det till den naturliga avrinningspunkten i Näsbyholmssjön. Detta kräver att en ny ledning anläggs från planområdet 
västerut över Saritslöv 34:1, se bild nedan. Ledningen blir knappt 600 meter lång och mynnar ut i ett öppet dike 
(markerat med G6 på bilden nedan) som därefter leder vidare till Näsbyholmssjön. Diskussioner pågår med berörd 
fastighetsägare om anläggande av ledningen och ersättning för intrånget. Skurups kommun ansvarar för utbyggnad 
av ledningen och att ledningen tryggas med ledningsrätt eller avtalsservitut.  
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Figur 42: Det öppna diket är markerat med G6 och den nya ledningen är markerad i grönt. Den röda markeringen 
motsvarar det aktuella planområdet.  
 

5.2.4. DIKNINGSFÖRETAG 
Genom att dagvattnet leds från planområdet till Näsbyholmssjön blir det befintliga dikningsföretaget, Näsbyholms 
invallnings- och torrläggningsföretag, berörd av detaljplanen. Diskussioner har förts med dikningsföretaget om 
föreslagen lösning med en ny dagvattenledning över Saritslöv 34:1 och vidare ut i det öppna diket. Genom att 
anlägga utjämningsmagasin och begränsa utflödet från planområdet med begränsad dimension på ledningarna ska 
inte avrinningen från detaljplaneområdet öka jämfört med när området var jordbruksmark. Särskild 
överenskommelse ska tecknas med dikningsföretaget där Skurup kommuns andel i dikningsföretaget ska höjas.  

5.2.5. KONSEKVENSER AV FASTIGHETERNA 
Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 
Skurup 50:179 Erhåller den mark som 

planläggs som allmän 
platsmark 

- Allmän platsmark 

Skurup 51:32 - - Allmän platsmark  
Skurup 51:33 - Avstår mark för allmän 

platsmark till fastigheten 
Skurup 50:179  

Allmän platsmark 

Skurup 51:42 - - Föreslås bli detaljplanelagd 
samt få byggrätt. Möjliggör 
för bostadsbebyggelse.  

Skurup 51:44 - - Övergår från icke planlagd 
mark till mark planlagd för 
allmän platsmark (gata, 
natur och p-plats) och 
kvartersmark för bostäder 
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och förskola. 
Skurup 51:87 - - Föreslås bli detaljplanelagd 

samt få byggrätt. Möjliggör 
för bebyggelse för både 
verksamhet samt 
bostäder.  

Saritslöv 34:1 - - Övergår från icke planlagd 
mark till allmän platsmark 
(natur) i kommunal ägo. 

Saritslöv 6:17 - - Allmän platsmark  

5.3. EKONOMISKA FRÅGOR 
5.3.1. PLANEKONOMI 

För Skurups kommun innebär planförslaget både exploateringsintäkter och utgifter såsom investeringar vid 
utbyggnad av allmän plats och långsiktiga kostnader för drift och underhåll. Gatukostnadsersättning kan komma att 
tas ut av köpare till fastigheterna, vilket regleras i framtida markanvisningsavtal. Framtida fastighetsägare ska utge 
ersättning för vatten, avlopp, dagvatten och el enligt vid tidpunkten gällande taxor.  

Exploatörerna kommer att debiteras en planavgift i samband med bygglov. I planavgiften ingår kostnader för utfört 
arbete och eventuella utredningar som upprättats under planprocessen.   

5.3.2. AVTAL 
Merparten av marken inom planområdet ägs av Skurups kommun. Områdena för bostäder och förskola kommer att 
säljas till framtida exploatörer genom köpeavtal/markanvisningsavtal. De viktigaste punkterna som kommer att tas 
upp i markanvisningsavtalet är: 

- Utbyggnadstakt och tidpunkt för färdigställande 
- Framtida drift och underhåll av anläggningar 
- Fördelning av inkomster och utgifter för exploateringens genomförande 
- Ekonomisk säkerhet/garanti för exploateringens fullföljande  
- Ersättningar och anslutningskostnader som ska bekostas av exploatören 
- Åtgärder om exploateringen inte är färdigställd i enlighet med tidplanen 

Skurups kommun avser att träffa överenskommelse angående vägservitut till förmån för Skurup 51:87. Om 
överenskommelse inte kan komma till stånd utgår ersättning vid upphävandet i enlighet med 
fastighetsbildningslagen. Ersättningen bestäms av Lantmäteriet.  

Ett eventuellt inrättande av gemensamhetsanläggning regleras i kommande exploateringsavtal. Om 
exploateringsavtal inte kan träffas så bestäms ersättning för det upplåtna utrymmet i enlighet med bestämmelserna 
i anläggningslagen.  
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5.4. TEKNISKA FRÅGOR 
5.4.1. GEOTEKNIK  

Matjorden ska schaktas bort under byggnader och hårdgjorda ytor. Terrasserna är generellt mycket känsliga för 
ytuppmjukning vid vattenöverskott och ska skyddas mot nederbörd och snarast efterhand täckas med geotextil och 
friktionsjord/makadam. Terrasser ska förläggas med fall mot dike eller pumpgrop. Vid uppehåll ska ytorna vara väl 
komprimerade och släta för ytavrinningens skull.  

Jordlagren är lätt- till medelsvårschaktade med normal maskinutrustning. För bedömning av schaktbarheten har 
klassificering enligt BFR:s rapport R130:1985 utnyttjats. Allmänt gäller då schaktbarhetsklass 1-2 med tilltagande 
fasthet på djupet.  

Förekommande lermorän och sand kan utnyttjas för uppfyllnader inom området. Jorden är dock mycket känslig för 
ytuppmjukning vid vattenöverskott. Terrasser ska snarast efterhand skyddas mot ytuppmjukning genom utläggning 
av geotextil och friktionsjord. Vid uppehåll i arbetet ska terrasser vara avjämnade, komprimerade samt lagda med 
fall mot avledande diken eller pumpgropar.  

Fyllning under geokonstruktioner utläggs skiktvis och komprimeras enligt tabell CE/4 i anläggnings AMA 17. 

  
Figur 43: Organisk jord inom planområdet illustreras med skraffering.  

GATOR OCH VA-ARBETEN 
Vid passage med område med organisk jord rekommenderas att den organiska jorden utskiftas mot kontrollerad 
fyllning.  
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Vid dimensionering av överbyggnader för gator, vägar och övriga körytor kan undergrund enligt materialtyp 4B och 
tjälfarlighetsklass 3 förutsättas för jordlagren enligt anläggnings AMA 17.  

Förekommer det sten eller block i terrassytan ska dessa utskiftas mot stenfri jord. VA-ledningar kan förläggas på 
sedvanligt sätt.  

BOSTADSOMRÅDEN 
Vid belastning av organisk jord (matjord, torv, dy, gyttja) föreligger stor risk för uppkomst av ojämna skadliga 
sättningsrörelser. En grundförstärkning genom utskiftning av den organiska jorden alternativt att lasterna nerförs 
förbi de sättningsgivande lagren tillfasta jordlager med plintar eller pålar rekommenderas. Bedömd utredning och 
omfattning av området med organisk jord framgår av kartbilden ovan.  

På övrig del och efter det att utskiftning skett kan grundläggningen av bostadshusen utföras på konventionellt sätt 
med hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående grundsulor, utbredda plattor eller plintar i naturligt lagrad jord 
och/eller ny kontrollerad fyllning.  

Matjorden ska utskiftas under husen. Schaktbottnar ska besiktigas och godkännas av geotekniskt sakkunnig. Golv 
kan utformas som betonggolv på mark eller som fribärande över ”kryputrymme”. Vid uppförande av källare ska 
denna utformas som en vattentät konstruktion.  

Lermorän, lera och silt är känsliga för uppmjukning vid vattenöverskott. Uppmjukad jord ska utskiftas. Schaktbottnar 
och terrasser ska snarast efterhand skyddas med geotextil och/eller friktionsmaterial/makadam.  

5.4.2. MARKRADON 
Markradonmätning gjordes i april 2020. Denna påvisar att området ligger inom normalriskområde för radon. Ny 
bebyggelse ska därför utföras radonskyddad.  

5.4.3. MARKFÖRORENINGAR 
En utförlig miljöteknisk utredning av planområdet har genomförts och föroreningar har påträffats. Jord som inte 
uppfyller riktvärdena för känslig markanvändning behöver behandlas så att inga oacceptabla risker uppstår inom 
området för planerad byggnation av bostäder. Föroreningarna måste hanteras innan startbesked för bostäder ges. 
Detta säkerställs i detaljplanen. 

Påträffade alifater i djupare lager innehållande organisk jord är troligtvis nedbrytning av naturligt växtmaterial och 
anses ej utgöra några av människan tillförda föroreningar. 

Jord klassad som känslig mark kan fritt återanvändas inom aktuell fastighet.  

Jord klassad som mindre än ringa risk kan fritt återanvändas.  

5.4.4. VA-LEDNINGAR 
Om ledningar planeras inom områden med organisk jord rekommenderas utskiftning av organisk jord, alternativt 
utförande med förstärkt ledningsbädd.  
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Tvärs över planområdets östra del går idag en vattenledning som förser Saritslövs gård (Skurup 51:87) med vatten. I 
samband med byggnation kommer denna ledning att kopplas om och istället läggas i gatan.  

5.4.5. ÖVRIGA LEDNINGAR 
Tvärs över planområdet går en ledning i öst-västlig riktning som förser fastigheten Skurup 51:87 med el. Denna 
ledning måste flyttas i samband med att området anläggs.  

5.4.6. ARKEOLOGI 
En arkeologisk utredning har genomförts innan granskningsskedet. Länsstyrelsen bedömer att de fåtal anläggningar 
som framkom har ett ringa vetenskapligt värde och är inget hinder för det fortsatta planarbetet. 

5.4.7. PARKERING 
Parkering kommer att lösas på den egna fastigheten. Det kommer även finnas gatuparkering längs med 
huvudstråken samt en större allmän parkering.  

5.4.8. AVFALL 
Avfallshantering ska följa kommunens renhållningsordning.  

6. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

6.1. MILJÖKONSEKVENSER 
6.1.1. BEHOVSBEDÖMNING I ENLIGHET MED BILAGA 4 TILL MKB-FÖRORDNINGEN 

Enligt 6 kap § 11 MB ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan, som krävs i lag eller annan författning, göra 
en bedömning av hur planen eller ändringen påverkar miljön. Denna bedömning ska ge svar på frågan om 
genomförandet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där avgränsning av vilka frågor som belyses framgår tydligt.  

Kommunens preliminära ställningstagande avseende behovet av en MKB är att planen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. Detta grundar sig på en separat behovsbedömning. Sammanfattning av den separata 
behovsbedömningen:  

6.1.2. MILJÖKVALITETSNORM LUFT 
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft negativt. Miljökvalitetsnormerna för luft i Skurup 
riskerar inte att överskridas.  

6.1.3. MILJÖKVALITETSNORM VATTEN 
Planförslaget ligger inte nära någon dricksvattentäkt och bedöms inte påverka vattenkvalitetsnormerna negativt. 
Planområdet kommer att bidra till minskad övergödning när markanvändningen ändras från jordbruksmark till mark 
för bostadsändamål. En minskad övergödning leder i sin tur till att statusen för vattenförekomsterna blir bättre och i 
slutändan kan en god ekologisk status uppnås.  
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6.1.4. NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL 
- Miljömålet God bebyggd miljö kommer att påverkas positivt då det är en förtätning i anslutning till redan 

utbyggd infrastruktur och kan på sikt leda till minskad energianvändning och bidra till hållbara transporter.  
- Miljömålet Giftfri miljö kommer att påverkas positivt då eventuella förorenade områden inom planområdet 

kommer att saneras innan byggnation.  
- Miljömålet Ingen övergödning kommer att påverkas positivt då planområdet kommer att bidra till minskad 

övergödning när markanvändningen ändras från jordbruksmark till mark för bostadsändamål.  
- Miljömålet Myllrande våtmarker kommer att påverkas positivt av planförslaget då fördröjningsmagasin 

kommer att anläggas delvis som våtmark och därmed kommer att bidra till ekosystemtjänster, 
spridningsmöjligheter för vissa arter samt bidra till friluftslivet.  

- Miljömålet Ett rikt växt- och djurliv kommer att påverkas positivt då det inom planområdet kommer att 
skapas ett stort naturområde och grön infrastruktur som båda kan fungera som tätortsnära natur.  

- Miljömålet Ett rikt odlingslandskap kommer att påverkas negativt då jordbruksmark av hög kvalitet kommer 
att tas i anspråk.  

6.1.5. RIKSINTRESSEN 
Planområdet bedöms inte påverka några riksintressen negativt, eftersom det inte omfattas eller ligger i närheten av 
något riksintresse.  

6.1.6. LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ 
Planen medger bostadsbebyggelse på mark som idag är näst intill helt obebyggd. Området gränsar även till ett öppet 
jordbrukslandskap i väster och söder. Ett genomförande av planförslaget kommer därmed påverka hur 
landskapsbilden upplevs. Exploateringen planeras resultera i en attraktiv västlig entré till Skurups tätort i form av 
varierad bebyggelse, ett grönområde med öppen dagvattenhantering samt alléer.  

Angränsande befintlig bebyggelse består av verksamheter i norr och villabebyggelse i öster. Planområdet föreslås i 
öster möta befintlig bebyggelsevolym med liknande villastruktur och i norr med något högre bebyggelse. 
Bebyggelsen föreslås därefter växa stegvis i volym i nordvästlig riktning och nå upp till 4-5 våningar närmst Västra 
förbifarten (väg 714) och Västergatan. Den föreslagna bebyggelsen på 4-5 våningar kommer därmed att utmärka sig i 
landskapet då det i angränsning inte finns något i samma skala samt att det västerut är helt öppna vyer över det 
böljande jordbrukslandskapet. Förändringen i landskapsbilden kan ses som positiv sett till denna del av Skurups 
västra utkant då tätortens bebyggelse kommer upplevas som mer sammanhållen och ge en tydligare avgränsning av 
var tätortsgränsen går i väster, vilken i framtiden planeras att sträcka sig längs med hela förbifarten. Hänsyn föreslås 
även tas till Saritslövs gård som är en typisk enskiftesgård. Ingen bebyggelse föreslås i direkt anslutning till gården 
utan den ramas in av grönområde och trädplanteringar och därefter småskalig bebyggelse. Gården kommer även 
fortsatt att vara synlig från förbifarten. Den befintliga infarten till Saritslövs gård planeras att ramas in av mer 
sammanhållen bebyggelse i lägre skala där den befintliga allén bevaras och gården kan skymtas vid vägens slut. I 
planförslaget tas även hänsyn till gamla enskiftesgränser som föreslås förstärkas visuellt i form av bebyggelsestruktur 
samt med alléer. 

Att jordbruksmarken tas i anspråk kan ses som en negativ inverkan på landskapsbilden då den karaktäristiska 
skånska åkern, vilken direkt angränsar till befintlig tätortsbebyggelse och som ramar in enskiftesgården, försvinner. 
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Dock kan förändringen också ses som positiv eftersom gränsen mellan det öppna landskapet och tätorten blir 
tydligare i och med att sammanhållen bebyggelse föreslås längs med hela förbifartens sträckning.  

Förhoppningen är att kunna bevara den befintliga allén som finns på området. Skulle det dock behöva göras intrång 
på allén har kommunen gjort bedömningen att det inte krävs någon biotopskyddsdispens. Träden planterades för 
cirka 15 år sedan och endast ett fåtal av de totalt 53 träden är 20 cm i diameter mätt i brösthöjd, därför kan träden 
inte anses som vuxna än och ingår inte i biotopskyddsområde. 

6.2. SOCIALA KONSEKVENSER 
6.2.1. MÅL MED BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

Flera av bostadsförsörjningsprogrammets mål och åtgärder tillgodoses helt eller delvis i projektet Västeräng. Som 
beskrivs i programmet har kommunen växt befolkningsmässigt de senaste åren i den takt som krävs för att uppnå 
visionen om 18 000 invånare år 2030. Dock har det inte byggts bostäder i samma takt, vilket innebär att det finns ett 
uppdämt behov av bostäder som kommunen måste tillgodose. Hela Västeräng (etapp 1 och etapp 2) möjliggör för 
upp till 500 bostäder vilket skulle innebära den största byggnationen i Skurup på 30 år. Detta tillgodoser målet om 
att bostadsbyggandet i kommunen ska öka för att uppnå visionen. Det möjliggör för en stor variation av olika 
bostäder och boendeformer vilka kan tilltala flera olika målgrupper. Det kan även få igång en flyttkedja inom 
kommunen där bland annat befintliga villor frigörs. 

6.2.2. BEFOLKNING OCH HUSHÅLLSSAMMANSÄTTNING 
I Skurups kommun består det genomsnittliga hushållet av 2.32 personer. Eftersom planområdet innebär cirka 250 
nya bostäder kan detta innebära att cirka 580 personer kommer att bosätta sig i området.  

6.2.3. FRITID OCH FOLKHÄLSA 
Föreslagen detaljplan skapar möjligheter för ett boende i nära anknytning till befintliga natur- och 
friluftslivsområden i Skurups tätort samt ett stort grön- och rekreationsområde som kommer att tillskapas inom 
planområdet. 

6.2.4. MÖTESPLATSER 
Föreslagen detaljplan skapar möjligheter för nya mötesplatser i nära anknytning till bostadsbebyggelse. Området 
ligger även inom gångavstånd till centrum där ytterligare mötesplatser finns tillgängliga. 

6.2.5. SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Det är viktigt att gång- och cykelstråken inom planområdet länkas till omgivande gång- och cykelvägar och att detta 
görs med hänsyn till gång- och cykeltrafikanters säkerhet och trygghet för att främja dessa färdsätt. Planen möjliggör 
en varierad bostadsbebyggelse med friliggande villor, rad-/kedjehus och flerbostadshus. Inom området planeras 
också för en förskola för cirka 150 barn, vilket tillför ännu en funktion i området för en variationsrik och hållbar 
stadsdel. Funktionsblandningen inom området ger förutsättningarna till att det är människor i rörelse under större 
delen av dygnet.  
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6.2.6. TILLGÄNGLIGHET 
Kraven på tillgänglighet enligt Boverkets byggregler ska uppfyllas vid all ny bebyggelse. Marken kommer att göras 
plan inom området, vilket underlättar för rörelsehindrade att ta sig runt i området. Tillgängligheten till området är 
god, i och med gång- och cykelvägar samt närheten till kollektivtrafik samt E65:an.  

6.2.7. SERVICE 
Planområdet ligger endast 1 kilometer från Skurups centrum med alla servicefunktioner såsom livsmedelsaffär, bank, 
bibliotek, apotek och andra butiker. Inom planområdet planeras det även för en förskola vilket innebär att den 
kommer att ligga nära de planerade bostäderna.  

6.2.8. BARNPERSPEKTIVET 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen. Barn bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. Kommunens uppskattning är att området 
kommer att attrahera många barnfamiljer. Det planerade grönområdet kommer att erbjuda möjligheter till lek för 
både de små och stora barnen. För de lite större barnen skapar bostadsbebyggelse i direkt anslutning till en förskola 
samt gång- och cykelvägar med direkt koppling till Skurups tätort, en F-9-skola, idrottshallar och friluftsbad 
möjligheter för barnen att på ett snabbt och säkert sätt själva ta sig till och från skola och träning, vilket är bra för 
såväl deras egen hälsa som för deras självständighet samt för miljön.  

6.2.9. JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET 
Under planläggningen av förslaget har hänsyn tagits till jämställdhet utifrån hur kvinnor, män, flickor och pojkars liv 
och vardag påverkas utifrån den föreslagna användningen.  

Förslaget till detaljplan möjliggör för en variation av olika bebyggelsetyper och därmed också olika upplåtelseformer. 
Detta skapar förutsättningar för bostäder till människor med olika socioekonomiska situationer. Området ligger med 
god närhet till tåg- och busskommunikationer samt har direkt gång- och cykelväg till centrala Skurup och utbudet av 
service, skolor och aktivitetsanläggningar. Detta främjar jämställdheten eftersom det finns flera valmöjligheter för 
transport till olika målpunkter oavsett kön, ålder och funktionsnedsättning. En förskola inom gångavstånd 
underlättar lämning och hämtning av barn i det vardagliga livet samt ökar tryggheten för både barn och föräldrar. 
Närheten till det planerade rekreationsområdet med varierande lek- och aktivitetsmöjligheter gynnar även det olika 
befolkningsgrupperna och främjar trivsel. 

Föreslagen bebyggelsestruktur är planerad utefter kvadratiska kvarter vilket innebär raka och korta bil-, cykel- och 
gångvägar som kan upplevas som tryggare gatumiljöer. Både planlagda och icke planlagda gång- och cykelvägar ska 
förses med god belysning och vara tillgänglighetsanpassade för att säkerställa att samtliga rörelsestråk alltid är 
upplysta och att det är möjligt för alla att röra sig inom området vilket ökar tryggheten hos de boende. Stor vikt bör 
läggas vid val av ljuskällor och dess placering för att skapa en ändamålsenlig belysning som främjar trivsel.  

Framtagandet av föreslagen detaljplan har bestått av en arbetsgrupp som ständigt haft en jämn köns- och 
åldersfördelning. Samtliga berörda och intressenter har under samrådet getts tillfälle att yttra sig där en relativt 
jämn fördelning vad gäller kön och ålder både deltog på samrådsmötet samt lämnade in yttranden. 
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7. MEDVERKANDE  

7.1. TJÄNSTEMÄN 
Planbeskrivningen har tagits fram av planarkitekt Julia Andersson Thysell i samråd med planarkitekterna Ashley 
Andersson, Erik Hellberg och Jennie Luthander samt Per Andersson, exploateringsingenjör.  

Övriga medverkande tjänstemän är Peter Dahl, enhetschef; Håkan Svensson, driftchef; Göran Sivertsen, driftledare 
VA; Eva-Marie Engström, förvaltningschef Serviceförvaltningen; Sara Östberg, klimat- och energirådgivare; Karolin 
Johansson, hållbarhetssamordnare; Rikard Pettersson, förvaltningschef Individ- och omsorgsförvaltningen; Anna 
Palmgren, biträdande förvaltningschef för Individ- och omsorgsförvaltningen; Ulrika Fridh, biträdande 
förvaltningschef för Skolförvaltningen; Stina Hansson, skolspecialist; Marie Cornmark, processledare; Herman Cassé, 
driftsledare park- och grönyteteknik; Stefan Möller, Elverkschef; Linnea Roddar, projektledare infrastruktur och 
Jakob Fritz, trafikingenjör.  

7.2. KONSULTER 
Medverkande konsulter har varit EnviDan, Edge, Sigma Civil AB, GeoSyd AB, Arkeologerna SHM, Geo Experten i 
Skåne AB, Miljöfirman Konsult Sverige AB och Ramböll.  
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