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INLEDNING 

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. 

Processen 
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 standardförfarande enligt nedan: 

 
Alla som är berörda av planen ges möjlighet att yttra sig under samrådet och under granskningen.  

PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av: 
– En plankarta med planbestämmelser 
– En planbeskrivning (detta dokument) 
– Samrådsredogörelse 
– Granskningsutlåtande 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Förslaget till detaljplan för fastigheten Skurup 51:2 syftar till att redan detaljplanelagt område får 
uppdaterade och delvis ändrade planbestämmelser. Idag bedrivs ingen verksamhet på fastigheten. 
Eftersom det råder brist på ledig mark inom Skurups tätort är det viktigt att den marken som finns 
tas tillvara på och bebyggs. Den aktuella fastigheten omges av verksamheter av olika slag och för att 
öka möjligheterna för verksamhet på fastigheten Skurup 51:2 föreslås den få delvis ändrade 
planbestämmelser.  

Istället för att vara planlagd för industri och handel (där det inom planområdet får etableras högst 
10 000m² handelsyta) föreslås istället användningen verksamheter och handel för att möjliggöra för 
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fler sorters företag att etablera sig på fastigheten. Planförslaget syftar också till att möjliggöra för 
högre byggnader som kan uppta större yta på fastigheten.  

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser enligt miljöbalken.   

BEHOVSBEDÖMNING I ENLIGHET MED BILAGA 4 TILL MKB-
FÖRORDNINGEN  

Enligt 6 kap 11 § Miljöbalken 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 MKB är att planen inte bedöms 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Detta grundar sig på följande:  

- Den tänkta bebyggelsen bedöms vara förenlig med en hållbar samhällsutveckling eftersom 
det rör sig om förtätning på mark redan tillägnad industrier, fast av andra former.  

- Ett genomförande av förslaget 
bedöms inte påverka några 
riksintressen negativt.  

- Föreslagen bebyggelse bedöms 
inte motverka miljömålen.  

- De förväntade utsläppen från 
trafik bedöms ligga under 
miljökvalitetsnormerna.  

- Föreslagen bebyggelse är i 
överensstämmelse med antagen 
och av Länsstyrelsen godtagen 
översiktsplan för kommunen.  

PLANDATA  

LÄGESBESTÄMNING  
Området ligger i den nordvästra delen av 
Skurups tätort och gränsar till ett mindre 
grönområde och flera 
industri/handelsfastigheter. 
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AREAL  
Området är cirka 1.3 hektar stort. 

           MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  
Planområdet består av en del av fastigheten Skurup 51:2. Fastigheten ägs idag av Skurups kommun.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
Området finns utpekat i översiktsplanen (antagen 2009) som en del av det västra 
industriområdet/Nils Holgersson företagspark där det planeras för fler industrier/verksamheter. I 
översiktsplanen finns en målsättning med fyra delmål för näringsliv och handel. Två av dem berör 
föreslaget planområde:  

- Kommunen ska erbjuda ledig industrimark för etablering i Skurup, Rydsgård och Skivarp.  
- Inom kommunen ska det finnas nödvändigt utpekade områden för etablering av företag och 

verksamheter av olika slag.  

 

Kartbilden är tagen från översiktsplanen och illustrerar målsättningen inom planering för näringsliv 
och handel. Planområdet markerat i rött.  
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DETALJPLANER 
För området gäller idag detaljplan nr 101, ”Detaljplan för fastigheten Svaneholm 2:2 m.fl. i Skurup, 
Skurups kommun”, som vann laga kraft 2007-06-28. Området är i gällande detaljplan planlagt för 
industrier och handel, där det inom planområdet totalt får etableras 10 000 m² handelsyta och 
förutom för handel med sällanköpsvaror får högst 3000m² för handel med dagligvaror etableras. 
Området föreslås i aktuell detaljplan istället för verksamheter och handel för att möjliggöra för fler 
företag inom flera branscher att etablera sig på fastigheten. Den gamla detaljplanen upphävs för den 
aktuella fastigheten när den nya detaljplanen vinner laga kraft. 

Bilden ovan föreställer detaljplan nr 101 som är den gällande detaljplanen för området. Aktuellt 
planområde markerat i rött.  

      RIKSINTRESSEN  
Planområdet omfattas delvis av riksintresse för kulturmiljö.  

Riksintresse för kulturmiljö 
Med kulturmiljö menas, enligt Riksantikvarieämbetets handbok för Kulturmiljövårdens intressen, den 
av människan fysiska miljön som innehåller uttryck för tidigare händelser och utvecklingsförlopp. En 
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specifik kulturmiljö avgränsas ofta genom en historisk helhetsmiljö av större eller mindre omfattning 
och komplexitet.  

Enligt riksintressebeskrivningen i Riksantikvariets publikation ”Riksintressen för kulturmiljövården – 
Skåne län” motiveras detta riksintresse med: ”Slottsmiljö i övergångsbygden mellan slätten och 
risbygden kring Svaneholms slott av medeltida ursprung. Det som ger uttryck för riksintresset är 
ruinerna efter 1500-talsanläggningen Stjärneholm. Svaneholms slott från 1530-talet med nuvarande 
exteriör från omkring år 1700, ekonomi- och arbetarbebyggelse från 1800-talet i tegel och korsvirke, 
herrskapsstall, alléer och rester av engelsk park med lusthus.”  

Föreslagen detaljplan förväntas inte påverka riksintresset för kulturmiljön negativt. Planområdet 
ligger inte i direkt anslutning till bevarandevärdena som beskrivs.  

 

Det skrafferade området på kartbilden ovan illustrerar riksintressets utsträckning. Planområdet 
markerat i rött.  

      STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas inte av strandskydd.  
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FORNLÄMNINGAR 

I planområdets närhet finns flera kända fornlämningar, men inga kända fornlämningar inom 
planområdet. Påträffas fornlämningar inom planområdet ska arbetet i enlighet med Kulturmiljölagen 
(1988:950) omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.   

 

Kartbild över registrerade fornlämningar i planområdets närhet.   

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

NATUR  
Området utgörs av ett kuperat landskap som är delvis öppet och delvis täckt med sly. Där finns ett 
litet område i planområdets sydvästra del med större träd. Direkt norr om planområdet ligger 
butiken BeQu Pool & Spa AB och norr om den går förlängningen av Svaneholms allé som leder till 
Västra ringvägen och därefter butikerna Action och Trend och ICA Supermarket Skurup. Direkt söder 
om planområdet ligger Norra Industrigatan, Skurups Brasvärmebutik och andra verksamheter. 
Västerut fortsätter det öppna landskapet bort mot Västra ringvägen och österut ligger Norra 
Industrigatan.  

Den planerade exploateringen kommer att synas på relativt långt avstånd, men eftersom 
planförslaget innebär en komplettering/förtätning av befintligt industriområde uppfattas dess 
inverkan på landskapsbilden som måttligt störande.   

    MILJÖFÖRHÅLLANDEN 
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. 
Planförslaget bedöms inte påverka luftkvaliteten negativt. Skurups kommun ligger långt under 

Närmsta fornlämningarna 

Planområdet 
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miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och partiklar och planförslaget bedöms inte påverka 
luftkvaliteten negativt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Vattenmyndigheten för södra Östersjön beslutar över miljökvalitetsnormer i Skurups kommun. 
Detaljplanen är beläget 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. Planförslaget ligger inte 
nära någon dricksvattentäkt och bedöms inte påverka vattenkvalitetsnormerna negativt. 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten och kommer att avledas i 
ledningar dimensionerade för ändamålet.  

Markens beskaffenhet 
Ingen översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts men kommer att utföras innan byggnation.  

RISK OCH SÄKERHET  
Förorenad mark 
Ingen förorenad mark förväntas finnas inom planområdet, men om förorenad mark påträffas ska det 
omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken 10 kap 9 §.  

Radon 
Planområdet är beläget inom normal-/ lågriskområdet för radon.  

Buller 
I detaljplanläggningen ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen (4 kap. 33 a § 
PBL). Redovisningen ska gälla beräknade värden vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats i 
anslutning till byggnaden.  



 Planbeskrivning 9 (13) 
 Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 
 2017-10-25 KS 2017.147 
Ansvarig Senast reviderad  
Planarkitekt 2017-05-30  

 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25 
 

I förslaget till ändring av detaljplan finns inga planerade bostäder. Avståndet från planområdet till 
närmsta bostad är minst 200 meter. Varken verksamheterna inom planområdet eller trafiken till och 
från verksamheterna förväntas ge upphov till störningar för omkringliggande bostäder.  

Översvämningsrisk, ras, skred och höga vattenstånd 
Området bedöms inte vara i riskzonen för varken översvämning, ras, skred eller höga vattenstånd. 
Idag finns en grop på fastigheten som riskerar att bli översvämmad, men gropen ska fyllas ut innan 
byggnation sker.  

Transport av farligt gods 
Järnvägen och E65:an är rekommenderade transportleder för farligt gods. Planområdet ligger cirka 
400 meter ifrån E65:an och cirka 750 meter ifrån järnvägen och bedöms därför inte vara i riskzonen 
för urspårningar eller andra risker som transporter med farligt gods kan innebära.  

Lukt 
Ingen planerad verksamhet förväntas ge upphov till någon störning i form av lukt för planerade och 
omkringliggande bostäder.  

    BEBYGGELSEOMRÅDEN   
Utformning 
I dagsläget finns det ingen bebyggelse inom planområdet. På angränsande fastigheter finns det 
byggnader som används till industrier, verksamheter och handel, som hyser bland annat ICA 
Supermarket, Skurups Brasvärmebutik, Lantmännen, L9 Fitness, BeQu Pool & Spa och Action och 
Trend. Denna bebyggelse är mycket oregelbunden både när det gäller färg, form och höjd. De tillåtna 
höjderna på omkringliggande bebyggelse varierar från 6 meter i byggnadshöjd till 12 meter i 
byggnadshöjd respektive 15 meter i totalhöjd för fastigheterna söder om Skurup 51:2.  

Ny bebyggelse inom aktuellt planområde föreslås bli 9 meter i byggnadshöjd (upp till takfoten) och 
12 meter i totalhöjd (upp till byggnadens högsta punkt). Dessa höjder förväntas harmonisera med 
befintlig bebyggelse i omgivningen, eftersom de ligger mitt i spannet för de tillåtna maxhöjderna.  

I detaljplanen förekommer det att prickmark används. Detta används för att bestämma var 
byggnader får och inte får placeras. På prickmark får inga byggnader placeras. Prickmarken inom 
detta planområde har bestämmelsen ”u” som används för att säkra de allmännyttiga VA-ledningar 
som korsar planområdet.  

På plankartan, bland planbestämmelserna, finns ett stycke som styr hur bebyggelsen ska utformas. 
Detta ligger under rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. I detta stycke finns bland 
annat höjdbestämmelserna som nämns ovan. Det finns en bestämmelse som reglerar hur stor del av 
fastigheten som får lov att bebyggas. I detta fall får maximalt 50 % av fastighetens totala yta lov att 
bebyggas.  

En bestämmelse som betecknas med ”p” styr var på fastigheten byggnader får placeras. Här innebär 
beteckningen att byggnader ska placeras minst 5 meter från fastighetsgränsen. Därefter finns 
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bestämmelsen ”f” som styr hur bebyggelsen ska se ut. I denna detaljplan är utformningen inte 
nämnd i detaljnivå på plankartan, utan stora krav kommer istället att ställas på utformningen i 
bygglovsskedet.  

Längst ner i detta stycke hittas bestämmelsen som betecknas med ”n”. Denna bestämmelse innebär 
att minst 25 % av fastigheten ska vara gräsbeväxt, att minst 3 stamträd ska planteras på varje 1000 
m² påbörjad mark och att en markplaneringsritning ska redovisas vid nybyggnation.  

ARBETSPLATSER  
Det kommer att finnas arbetsplatser inom planområdet. Samtlig kvartersmark inom planområdet 
räknas som en arbetsplats. I beräkningen av trafikalstringen till området har 10 arbetsplatser använts 
som utgångspunkt.  

SERVICE   
Området förutsätts använda befintlig offentlig service. Service finns i direkt anslutning till 
planområdet i form av handel, gym och bilservice m.m. Inom drygt 1 km avstånd ligger hela Skurups 
centrum och tågstation. Därför bedöms området ha god tillgång till både offentlig och kommersiell 
service.  

VATTENOMRÅDEN  
Inom föreslagen detaljplan finns inga vattenområden. Det finns en grop på fastigheten idag som 
riskerar översvämning men denna ska fyllas ut innan byggnation.  

GATUNÄT OCH GÅNG- OCH CYKELTRAFIK  
Den södra sidan av Svaneholms allé är försedd med cykelbana som leder in till Skurups centrum och 
till Västra ringvägen. En ny cykelväg är planerad längs med Östra Olstorpsgatan och kommer att 
byggas ut under 2017.  

Nyttotrafik 

 

Biltrafik per dygn utan 
nyttotrafik 

Andel nyttotrafik (av total 
trafik) 

Fordonstrafik per dygn 
inkl. nyttotrafik 

Småindustri/hantverkare 324 bilar/dygn 14
 % 

377 fordon/dygn 

Detaljhandel 183 bilar/dygn 5
 % 

193 fordon/dygn 

Totalt 507 bilar/dygn  570 fordon/dygn 

Tabell över tillkommande nyttotrafik i området. Hämtad ur Trafikverkets trafikalstringsprogram.  

Området är anslutet till Norra Industrigatan i söder och Östra Olstorpsgatan i väster. Den senare 
leder norrut till Svaneholms allé och Norra Industrigatan leder österut, samt norrut, även den till 
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Svaneholms allé. Cirka 150 meter väster om planområdet ligger Västra ringvägen som leder till 
E65:an. Den aktuella fastigheten kommer att använda antingen Östra Olstorpsgatan eller Norra 
Industrigatan som infartsväg.  

Svaneholms allé hade 2015 en årsdygnstrafik (ÅDT) på 3166 fordon. Idag beräknas siffran vara 3600 
fordon eftersom området har byggts ut sedan dess. En trafikalstringsberäkning har gjorts i 
Trafikverkets trafikalstringsprogram. Enligt den beräkningen förväntas trafikmängden på Svaneholms 
allé öka med ytterligare 570 fordon/dygn när hela Skurups handelsplats samt Västra Industriområdet 
är färdigbyggt enligt föreslagna detaljplaner.  

Väg 714 hade 2011 en årsdygnstrafik (ÅDT) på 1900 fordon. Om intilliggande detaljplan vinner laga 
kraft, innebär detta att den detaljplanen kan komma att öka trafikmängden med ytterligare 118 
fordon (ÅDT). 

Sammanfattningsvis innebär detta att korsningen Svaneholms allé och Väg 714 (västra förbifarten) 
kan komma att belastas av uppemot 3022 fordon/dygn när hela västra industriområdet och 
handelsplatsen är fullt utbyggd enligt föreslagna detaljplaner i området. 
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KOLLEKTIVTRAFIK 
Område ligger cirka 1.5 km från tågstationen i Skurup med halvtimmestrafik till Malmö och Ystad. 
Här ligger även närmsta busshållplats med bussar till övriga delar av kommunen.  

PARKERING, VARUMOTTAGNING OCH UTFARTER  
Ingen ny infart föreslås i planförslaget, utan infart kan ske via en av de befintliga gatorna. Via en av 
dessa kan även varutransporter ske. På fastigheten finns utrymme till att hantera både 
varumottagning och parkeringsplatser.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

VATTEN OCH AVLOPP  
Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA-ledningsnät. De vattenledningar som korsar planområdet 
säkras genom u-område. Vid eventuell flytt av ledningar bekostas det av exploatören.  

Fastigheten är belägen inom verksamhetsområde för dagvatten och ska anslutas till en kommunal 
dagvattenledning.  

EL 
Idag korsar inga elledningar planområdet. Det är dock ändå viktigt att en noggrann ledningskoll 
genomförs i samband med projekteringen av den nya bebyggelsen så att eventuella ledningar 
upptäcks. Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. En ny nätstation planeras inom 
planområdet. 

VÄRME 
Uppvärmningssystem är ännu inte bestämt. Det är viktigt att en noggrann ledningskoll genomförs i 
samband med projekteringen av den nya bebyggelsen.   

Hur den nya bebyggelsen ska försörjas med värme är ännu inte bestämt.  

AVFALL  
Hanteringen av avfall ska ske i enlighet med kommunens renhållningsordning. Avfallsutrymme ska 
finnas på fastigheten.  

TILLGÄNGLIGHET 
Byggnaderna i området ska uppfylla de lagkrav som finns gällande tillgänglighet.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
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Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25 
 

TIDPLAN 
Samråd beräknas ske under vintern 2016/2017 och allmän granskning under våren/sommaren 2017. 
Planen förväntas bli antagen under 2017. Normalt vinner planen laga kraft 3 veckor efter att 
kommunfullmäktiges protokoll har anslagits.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  
Planområdet består idag av fastigheten Skurup 51:2. Fastigheten påverkas på följande sätt av 
föreslagen detaljplan:  

- Användningen ändras från industri och handel (med begränsningar) till verksamheter och 
handel.  

- Byggrätten ökar från 35 % av den totala fastighetsytan till 50 %.  
- Högsta tillåtna höjderna ökar från 6 meter i byggnadshöjd till 9 meter i byggnadshöjd och 12 

meter i totalhöjd.  

     ANSVARS- OCH KOSTNADSFÖRDELNING 
Planändringen sker på kommunens bekostnad, men en planavgift tas ut i samband med bygglov.    

Fastighetsregleringar och avstyckningar bekostas av exploatören.  

Samtliga anslutningsavgifter bekostas av exploatören.  

Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN OCH KONSULTER SOM MEDVERKAT  
Från Skurups kommun har följande medverkat: Julia Andersson Thysell och Jennie Luthander, 
planarkitekter.  

Upprättad den 24 november 2016, reviderad 30 maj 2017.  
 

 
Julia Andersson Thysell   Jennie Luthander  
Planarkitekt    Planarkitekt 


