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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
2019-05-09 

SAMRÅDSHANDLING 
UTÖKAT FÖRFARANDE 

KS/KF 2018:114-214 
  

Detaljplan för Borgeby 15:108 m.fl. i Borgeby, 
Lomma kommun  
(Majas förskola) 

Nordöstra Borgeby, översiktskarta med ungefärlig planområdesgräns markerad i gult.  
 
HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 
 
Utredningar och underlag (tillgängliga på kommunledningskontorets kansli): 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan 2019-03-05  
• Start-PM 2018-04-25 
• Översiktlig geoteknisk undersökning 2002-10-09 
• Markradonundersökning 2003-04-28 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2019-05-03 
• Trafikbullerutredning 2019-04-26 
• Arkeologisk utredning steg 1, 2017, Arkeologerna, Statens historiska Museer, rapport 2018:23 
• Augustenborgsområdet - Naturvärdesutredning med hänsynsrekommendationer, 2011-11-21 
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PLANBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva 
lämpligheten för skola och teknisk anläggning, planen syftar 
även till att bevara befintligt naturområde samt omvandla del 
av Fyrhusvägen till lokalgata och möjliggöra för en säker 
trafikmiljö.  
 
Planförslaget innefattar: 
Kvartersmark för skola och teknisk anläggning.  
Allmän platsmark för natur, lokalgata och bullerskydd. 
 
Bakgrund: 
På den kommunalägda fastigheten Borgeby 15:108 har 
förskoleverksamhet (Majas förskola) tidigare bedrivits i 
paviljonger med tillfälligt bygglov. Fastighetsavdelningen 
önskar nu att få bygga en permanent förskola på fastigheten 
och i samband med detta utöka förskolegården även till 
fastigheterna Borgeby 15:20 och Borgeby 15:21. Det finns ett 
behov av fler förskoleplatser i den norra kommundelen och 
planen kommer därför möjliggöra för en förskola i 1–2 
våningar med totalt 12 avdelningar. 
 
 

PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet ligger i nordöstra Borgeby och omges idag i norr 
och öst av jordbruksmark. I söder avgränsas planområdet av 
ett bostadsområde med enbostadshus. Planområdet innefattar 
även del av Fyrhusvägen samt del av den befintliga 
bullerskyddsvallen mot Österleden.  
 
Planområdet omfattar ca 2,7 ha, varav ca 1,5 ha planläggs för 
kvartersmark.  
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Markägare 

Fastigheter inom planområdet. 
 
Borgeby 15:108 Lomma kommun 
Borgeby 15:20  Lomma kommun  
Borgeby 15:21  Lomma kommun 
Borgeby 17:134 Lomma kommun 
Borgeby 17:144 Lomma kommun 
Borgeby 17:98 Lomma kommun 
Borgeby 15:43 E.ON Energidistribution Aktiebolag 
Borgeby S:7  Vägsamfällighet Fyrhusvägen 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan 
I Översiktsplan 2010 för Lomma kommun utpekas planområdet 
som utbyggnadsområde för bostäder. Söder om 
utbyggnadsområdet finns en tillkommande ekologisk korridor 
som också ingår i planområdet. I översiktsplanen anges att det 
inom detaljplaneområdet finns offentlig service i form av 
befintlig verksamhet för förskola.  
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Utdrag ur Översiktsplan 2010 för Lomma kommun. 
Planområdet ingår i det östra utbyggnadsområdet för bostäder. 
 
Detaljplaner 
För fastigheterna Borgeby 17:134, 17:144, 17:98 samt Borgeby 
S:7 gäller detaljplan för del av Borgeby 15:8 m.fl., område kring 
Rutsborgsvägen.  

 
Utdrag ur detaljplan för Borgeby 15:8 m.fl. Korsningen 
Fyrhusvägen–Rutsborgsvägen syns längst ner till höger i 
bilden.  
 
Borgeby 17:134 är planlagd som bostadstomt och ägs av 
kommunen. Borgeby 17:144 är planlagd som skogspark och 
Borgeby S:7 samt del av Borgeby 17:98 är planlagd som gång-, 
cykel- och mopedväg. Del av Borgeby 17:98 är planlagd som 
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teknisk anläggning. Det finns idag inte någon teknisk anläggning 
på platsen. Vid korsningen Fyrhusvägen–Rutsborgsvägen finns 
ett område som är planlagt som fruktodling, detta område 
används idag för gång- och cykelväg samt bullervall. Planen 
vann laga kraft 2005-12-30 och genomförandetiden går ut 2020-
12-30.  
 
För del av fastigheten Borgeby 17:98 som idag är bullervall 
gäller detaljplan för del av Borgeby 16:8 m.fl., Österleden.  

Utdrag ur detaljplan för Borgeby 16: 8 m.fl.  
 
Planen vann laga kraft 2002-01-31 och genomförandetiden har 
gått ut. Bullervallen är planlagd som huvudgata och bortsett 
från ett mindre område finns en egenskapsbestämmelse om att 
en 2 meter hög bullervall ska anordnas. 
 
Övriga fastigheter i planområdet är ej planlagda. 
 
Start-PM 
I Start-PM för exploatering av Borgeby 15:22 m.fl. och Borgeby 
15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun (nordöstra Borgeby 
och Majas förskola) 2018-04-25 beskrivs kommunens intention 
att förtäta Borgeby genom att ge möjlighet till byggnation av 
nya bostäder i nordöstra Borgeby samt utöka verksamheten 
för Majas förskola. 
 
Planuppdrag 
Beslut om planuppdrag avseende detaljplan för Borgeby 
15:108 m.fl. i Borgeby, Lomma kommun (Majas förskola) 
fattades av kommunstyrelsen 2018-05-16, KS § 67. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark 
Nuvarande användning 
Marken inom planområdet används för förskola, bostad, 
jordbruksmark, teknisk anläggning samt väg.  
 
På fastigheten Borgeby 15:108 fanns tidigare Majas förskola 
med totalt fyra avdelningar fördelade på två paviljonger med 
tidsbegränsade bygglov. Verksamheten bedrivs inte på 
fastigheten idag, men delar av förskolegårdens lekmiljöer finns 
kvar. Den angränsande fastigheten Borgeby 15:20 ägs av 
kommunen men arrenderas ut som jordbruksmark. På 
fastigheten Borgeby 15:21 finns tillfälliga bostäder i paviljonger 
som har tidsbegränsade bygglov fram till 2021-12-31, och det 
finns möjlighet att ansöka om förlängning av bygglovet.  
 
Inom planområdet finns även fastigheten Borgeby 17:134 som 
är planlagd som bostad. Fastigheten är idag obebyggd 
trädbevuxen naturmark och ingår i en tillkommande ekologisk 
korridor utpekad i översiktsplanen, samma förutsättningar har 
även Borgeby 17:144 som idag är planlagd som skogspark.   
 
Borgeby 15:43 ägs av E.ON Energidistribution AB. På 
fastigheten finns idag ingen teknisk anläggning.  
 
Fyrhusvägen är idag planlagd som gång-, cykel- och mopedväg 
där motortrafik är tillåten till angränsande fastigheter. 
Fyrhusvägen är asfalterad fram till den tidigare förskolan. En 
del av Fyrhusvägen tillhör idag samfälligheten Borgeby S:7. 
 
I anslutning till Fyrhusvägen finns idag ett område som 
används för bullervall samt gång- och cykelväg. Detta område 
är idag planlagt som huvudgata, fruktodling samt teknisk 
anläggning och tillhör den kommunägda fastigheten Borgeby 
17:98. 
 
Det finns en ledningsrätt i den västra kanten av fastigheterna 
Borgeby 15:20 och Borgeby 15:108. Med anledning av detta 
har ett cirka 5 meter brett och 70 meter långt område på dessa 
fastigheter uteslutits från planen.  

Geoteknik 
Enligt den översiktliga geotekniska undersökningen (PQ 
Geoteknik & Miljö 2002-10-09) indikerar 
undersökningsresultaten relativt goda geotekniska 
förutsättningar för lätt bebyggelse.  
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Jordlagren utgörs i ytan av ca 0,5 m vegetationstäcke och 
mullhaltig sand. Lagerföljden utgörs till borrade djup, ca 3,0 m, 
av sand på en skiktad lagerföljd av växelvis sand, silt och lera.   
 
Källargrundläggning rekommenderas ej på grund av den 
ställvis höga grundvattennivån.  
 
Vatten 
Planområdet hör till två olika avrinningsområden. Den norra 
delen av planområdet som planläggs för skola ingår i 
avrinningsområde för Kävlingeån som tillhör 
vattenförekomsten Kävlingeån: Havet-Bråån (WA93784411). 
Vattenförekomsten har otillfredsställande ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status. Vattenförekomstens kvalitetskrav 
är god ekologisk status 2027.  
 
Den södra delen av planområdet som främst planläggs som 
allmän platsmark hör till avrinningsområde för Höje Å och 
delavrinningsområde för vattenförekomst Önnerupsbäcken 
(WA34557068). Vattenförekomsten har otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Kvalitetskrav 
för vattenförekomsten är god ekologisk status 2027.  
 
Slutrecipient för både Kävlingeån och Höje Å är Lommabukten 
(WA81342479). Vattenförekomsten har måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. Kvalitetskrav för 
Lommabukten är god ekologisk status 2027. 
 
Planområdet ingår i grundvattenförekomsterna 
Alnarpsströmmen (WA66277431) och sydvästra Skånes 
kalkstenar (WA69177643). Förekomsterna har både god 
kemisk och kvantitativ status. Risk finns att god kemisk status 
inte bibehålls till 2021. 
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas ej av strandskydd. 
 
Luft 
Enligt beräkningar; Emissioner och luftkvalitet i Skånes 
kommuner, rapport från Skånes luftvårdsförbund och Malmö 
stad (2009); innehålls riktvärdena för miljökvalitetsnormen för 
luft (kvävedioxider och PM 10) i Lomma kommun. 
 
Natur 
Naturmiljöprogram  
I naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018-04-19 är 
fastigheterna Borgeby 17:134 och 17:144 utpekade som natur- 
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och grönområden större än 0,5 ha och som därmed är en del 
av utvecklade landbaserade grönstrukturer.  

Naturvärden 
Ekologgruppen i Landskrona AB genomförde på uppdrag av 
Lomma kommun en naturvärdesinventering i Östra Borgeby år 
2011. Inom planområdet finns höga naturvärden i den 
ekologiska korridor i södra delen av planområdet som 
planläggs som natur. De uppvuxna skogsdungarna är värdefulla 
för fåglar och troligtvis även fladdermöss. Utöver det utgör de 
även ett mycket högt upplevelsevärde för rekreation och 
naturpedagogik då de är tätortsnära och angränsar till 
förskolan. 
 
De fastigheter som kommer planläggas för ny bebyggelse 
bedöms ha låga naturvärden men är ej ännu närmare 
undersökta.  
 
En miljövärdesbedömning kommer att utföras sommaren 
2019. 

Biotopskydd 
Det finns ej några kända skyddade biotoper inom 
planområdet.  

Landskapsbildsskydd 
Det finns inte något område med landskapsbildskydd inom 
eller i närheten av planområdet.  

Natura 2000 och naturreservat 
Det finns inte något natura 2000-område eller naturreservat 
inom eller i närheten av planområdet.  
 
Miljökompensation 
Miljökompensation är en metod som ska användas i 
exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med 
naturresurser enligt beslut av kommunstyrelsen 2014-06-18. 
Miljökompensation utgår från att alla fysiska förändringar 
påverkar miljön och att negativ påverkan ska kompenseras. I 
första hand ska negativ påverkan undvikas och i andra hand 
minimeras. De negativa effekter som kvarstår därefter ska 
kompenseras.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Förskolan angörs idag via Fyrhusvägen som tillhör 
vägsamfälligheten Borgeby S:7 och har 
hastighetsbegränsningen 30 km/h. Fyrhusvägen ansluter sedan 
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till Österleden via Rutsborgsvägen. Nuvarande trafikmängd på 
Fyrhusvägen är uppskattad till ca 50 fordon/dygn.  
 
Vägen är idag planlagd som gång-, cykel- och mopedväg där 
motortrafik är tillåten till angränsande fastigheter. 
Fyrhusvägen är asfalterad fram till den tidigare förskolan. 
Kommunen ingår som delägare i samfälligheten och har sedan 
cirka 10 år tillbaka hand om skötseln.  

Gång- och cykeltrafik 
Planområdet saknar separerade gång- och cykelvägar. Söder 
om förskolan finns gångstig som ansluter till Agnes Hylls väg 
som i sin tur ansluter till gång- och cykelvägnät med kopplingar 
både inom Borgeby och till Bjärred.  
 
Kollektivtrafik 
Regionbusshållplats finns cirka 300 meter söder om förskolan 
vid korsningen Österleden/Rutsborgsvägen. Hållplatsen 
trafikeras av bussar till Löddeköpinge, Bjärred, Lomma och 
Malmö.  

Parkering och angöring 
Parkering ska lösas inom respektive fastighet i enlighet med 
gällande parkeringsnorm. Lomma kommuns parkeringsnorm, 
antagen av kommunstyrelsen 2013-11-20 anger vid förskola 
minimikrav om 8 bilplatser och 20 cykelplatser/1000 m2 BTA.  
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planområdet ingår i ett nätområde som ägs av E.ON 
energidistribution AB.  

Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
både vatten och spillvatten. 

Dagvattenhantering 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten inom både gata och tomtmark.  

Kommunikationer 
Planområdet ligger inom område med utbyggt tele- och 
datanät.  
 
Hälsa och säkerhet  
Vägtrafikbuller  
I Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och 
utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknade 
verksamhet står följande: 
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Friytan bör kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, 
god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. 
 
Med begreppet god ljudkvalitet i det allmänna rådet menas 
enligt Boverket att friytan bör placeras och anordnas så att 
risken för bullerstörningar begränsas. 
 
Det finns inga bindande regler för skol- och förskolegårdar 
gällande buller utomhus. Naturvårdsverket har tagit fram en 
vägledning med riktvärden för buller på skolgård från väg- och 
spårtrafik (2017). Den används av kommunen när tillsyn 
bedrivs över barns utomhusmiljö vid skolor och förskolor. I de 
fall där gällande riktvärden överskrids har Miljö- och 
byggnadsnämnden möjlighet att ställa krav om åtgärd.  
 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik 
på ny skolgård: 
 

Del av skolgård 
Ekvivalent 

ljudnivå för dygn 
(dBA) 

Maximal 
ljudnivå 

(dBA, Fast) 
De delar av gården som är avsedda 

för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70 

 

Markradon 
En markradonundersökning (PM: Markradon, PQ Geoteknik & 
miljö 2003-04-28) för ett större område i östra Borgeby 
utfördes år 2003. De uppmätta radonhalterna ligger inom 
lågriskintervallet, men tidvis kan värden över gränsen till 
normalriskmark möjligen uppträda. Med anledning av 
osäkerheten bör marken klassas som normalriskmark.   

Markföroreningar 
Med anledning av det inom planområdet under 1950- och 
1960-talet funnits en jordbruksgård och att det på fastigheten 
Borgeby 15:18, cirka 50 meter norr om planområdet, tidigare 
funnits ett växthus har en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning genomförts (Rapport- översiktlig 
miljöteknisk markundersökning Borgeby 15:108 m.fl. WSP 
2019-05-03).  I undersökningsområdet har förutom det 
planområde som är aktuellt för denna detaljplan även ingått 
flera fastigheter som är del av det utbyggnadsområde för 
bostäder som utpekas i översiktsplan 2010 för Lomma 
kommun. Cirka 8,5 ha har undersökts med markprovtagning i 
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20 punkter och grundvattenprovtagning i 3 punkter, varav 9 
punkter och 1 grundvattenrör belägna inom det aktuella 
planområdet. Mark- och grundvattenproverna har analyserats 
med avseende på metaller, organiska ämnen och 
bekämpningsmedel.  
 
Sammanfattningsvis har föroreningar med bekämpningsmedel 
(kvintozen – pentakloraniliin) samt barium och zink på 
fastigheten Borgeby 15:18 påträffats (platsen med före detta 
växthus). I en punkt vid fastigheten Borgeby 15:68 påträffades 
en halt av tyngre alifater (>C16-C35; 120mg/kg TS) som 
överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig 
markanvändning).  Dessa fastigheter ingår inte i det aktuella 
planområdet. Detta är föroreningar som kan behöva avhjälpas 
i samband med exploatering av området. Detta avgörs i 
samband med en anmälan om avhjälpandeåtgärder inför 
exploateringen.  
 
Inom planområdet har i den översiktliga miljötekniska 
markundersökningen inte påträffats några föroreningar med 
nivåer som överstiger de som är tillåtna för den 
markanvändning som Naturvårdsverket anger som känslig 
markanvändning.  
 
Det har inte påträffats några föroreningar i 
undersökningsområdet som bedöms innebära någon påverkan 
på det aktuella planområdet.  

Transporter av farligt gods 
E6 är rekommenderad led för farligt gods. Kortaste avståndet 
mellan planområdet och motorvägen är 600 meter. 
Fyrhusvägen eller Österleden är inte utpekade som primär 
eller sekundär transportled för farligt gods men det finns inte 
förbud mot transporter av farligt gods på dessa vägar.   

Industri 
Cirka 200 meter norr om planområdet finns ett befintligt 
verksamhetsområde som är planlagt för icke störande industri, 
handel och kontor. Cirka 250 meter från plangränsen är 
marken planlagd som industri och hantverk som kräver högst 
50 meter skyddsavstånd.   

Elektromagnetism 
I nordöstra delen av planområdet går en 10 kV luftledning som 
måste förläggas i mark eller flyttas för att göra marken lämplig 
för bostäder och skola. Enligt 6 kap. 7 § ELSÄK-FS 2008:1 ska 
det finnas ett betryggande avstånd mellan luftledningar och 
platser där många människor samlas, t.ex skolgårdar. Enligt 
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Svenska kraftnäts handbok Elnät i fysisk planering, behandling 
av ledningar och stationer i fysisk planering och 
tillståndsärenden från 2014-05-12 betyder det normalt att det 
horisontella avståndet mellan spänningsförande ledare och 
platsen måste uppgå till minst 20 meter. 
 

 
Luftledning i svart, skrafferat område cirka 20 meters avstånd.  

Gasledning högtryck 
Det finns inte någon högtrycksgasledning inom eller i närheten 
av planområdet.  

Översvämning (regn eller högvatten) 
Området, vars topografi kan beskrivas som flack mark, ligger 
på en höjd av cirka 11 - 12 meter över havet. Enligt den 
översiktliga översvämningskarteringen som gjorts för hela 
kommunen, löper inte området någon risk för att svämmas 
över av naturvatten. Det finns inte heller några lågpunkter 
inom planområdet som har stor risk för att bli instängda 
områden.  

Erosion 
Planområdet är beläget cirka 2,5 km från kusten och riskerar 
inte att drabbas av erosion. 

Havsnivåhöjning (långsiktigt) 
Planområdet är beläget på en höjd av minst 11 meter över 
havet och är enligt nuvarande prognoser ej inom riskzonen.  
 
Kultur 
Kulturmiljöprogram 
Planområdet ingår inte i Lomma kommuns kulturmiljöprogram 
antaget av kommunfullmäktige 2005-11-24.  
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Fornlämningar 
I den arkeologiska utredning (steg 1) som gjorts i Östra 
Borgeby föreslår Arkeologerna, Statens Historiska Museer att 
arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning 
(arkeologisk utredning steg 2) utförs inom topografiskt 
gynnsamma delar av ett cirka 65 000 kvadratmeter stort 
område. Skulle denna visa på behov av att flytta och 
dokumentera fornlämningarna kan detta medföra väsentliga 
kostnader. Sökschaktsgrävning, som del av den arkeologiska 
utredningen steg 2, har genomförts inom fastigheten Borgeby 
15:20. Lomma kommun inväntar nu besked från Länsstyrelsen 
om eventuella krav på vidare undersökningar eller 
restriktioner.  
 
Riksintresse 

Kustzon 
Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller 
det lokala näringslivet. 
 
Service 
Kommersiell- och kommunal service såsom skola, bibliotek, 
livsmedelsbutik och äldreboende finns i Bjärreds centrum cirka 
2 km från planområdet. Grundskola, Rutsborgsskolan, med 
förskoleklass till årskurs 9 finns ca 800 m från planområdet.  
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PLANFÖRSLAG 
Struktur och huvuddisposition 
Planområdets struktur och huvuddisposition baseras på 
naturområdets utbredning samt den tidigare tillfälliga 
förskoleverksamheten.  För att möjliggöra en permanent 
verksamhet med ett större elevantal krävs ett ianspråktagande 
av ett större område. Fyrhusvägen och bullervallen planläggs 
för att möjliggöra en mer trafiksäker miljö samt säkerställa 
ljudmiljön.  
 
Befintlig bebyggelse och vegetation 
Inom planområdet finns paviljonger med tidsbegränsande 
bygglov. Det öst-västliga naturområdet söder om förskolan 
ingår i Lomma kommuns skötselprogram för grönytor och 
underhålls som trädbevuxen naturmark. På bullervallen längs 
med Österleden är träd planterade i rader. 
 
Tillkommande bebyggelse 
Offentliga byggnader 
I den norra delen av planområdet möjliggör planförslaget 
nybyggnation av en förskolebyggnad i två våningar. Primärt 
avser kommunen att en förskola med plats för upp till åtta 
avdelningar ska uppföras. För verksamheten behövs en 
byggnadsarea om cirka 2000 m2 men detaljplanen möjliggör en 
total byggnadsarea om 3000 m2. Den maximala bruttoarean 
föreslås uppgå till 4000 m2. På förskoletomten finns möjlighet 
att uppföra komplementbyggnader för bland annat 
lekutrustning. Planförslagets byggrätt ger planberedskap på 
lång sikt och innebär flexibilitet över tid och vid 
befolkningsförändring.  
 
Tillåten högsta nockhöjd motsvarar två våningar och begränsas 
delvis utifrån ambitionen att anpassa den nya skolbyggnaden 
till befintlig bebyggelse i Borgeby.  
 
Planförslaget har prickmark mot fastighetsgräns vilket innebär 
en flexibel placering av byggnader. Närmast Fyrhusvägen 
planläggs skoltomten med korsmark och i det området får 
endast komplementbyggnader placeras. Denna yta är främst 
tänkt att användas för parkering och angöring till skolan.  
 
Totalt planläggs cirka 14 000 m2 för markanvändningen skola. 
Byggrätten anger en högsta byggnadsarea om 3000 m2 vilket 
innebär att cirka 11 000 m2 kan användas för barnens 
utevistelse, angöring och parkering. Avvägning mellan lämplig 
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bebyggelsearea och ytor för utemiljö och parkering görs i 
bygglovet.   
Området ligger avskilt från befintlig bebyggelse och omges av 
trädbevuxna naturområden samt jordbruksmark.  
 
Skydd 
Grundläggning 
Källare får inte uppföras på grund av den ställvis höga 
grundvattennivån.  
 
Bullerskyddsåtgärder 
En trafikbullerutredning har utförts av COWI på uppdrag av 
Lomma kommun (2019-04-26). Cirka 500 meter norr om 
planområdet går motorvägen E6/E20 vilket föranleder en hög 
bakgrundsnivå av buller. 
 
Bullerberäkningen har utgått från en prognosticerad 
trafikmängd år 2040 och beräkningen har gjorts i 
programvaran Soundplan 8.0. Trafikbullerutredningen har 
utgått från ett förslag på utformning av skolbyggnad och 
skolgård där skolbyggnaden placeras i vinkel med 
sammanhängande fasader mot norr och öst så att en 
bullerskyddad innergård kan skapas.  
 

 
Utdrag ur trafikbullerutredning, dygnsekvivalent ljudnivå. 
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Utdrag ur trafikbullerutredning, maximal ljudnivå.  
 
I bullerberäkningen har skolbyggnaden utformats med en 
nockhöjd om 7 meter, med en 80 meter lång fasad mot norr 
och en 55 meter lång fasad mot öst. Bullerberäkningen visar 
att med föreslagen utformning av skolbyggnaden innehålls 
Naturvårdsverkets riktvärden för buller vid skolgård i en stor 
del av skolgården och ytor för vila, lek och pedagogisk 
verksamhet med god ljudmiljö är möjliga. 
 
Den maximala ljudnivån får enligt Naturvårdsverkets 
riktvärden uppgå till 70 dB(A). Bullerberäkningen visar att 
denna ljudnivå underskrids på nästan hela det område som 
planläggs för skola. Den ekvivalenta ljudnivån bör på de ytor av 
skolgården som är avsedda att användas för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet underskrida 50 dB(A). 
Bullerberäkningen visar att med föreslagen utformning av 
skolbyggnad går detta att uppnå i den skyddade innergård som 
skapas. Övriga vistelseytor inom skolgården bör enligt 
Naturvårdsverkets riktvärden ha en ekvivalent ljudnivå under 
55 dB(A), vilket bullerberäkningen visar är möjligt på de ytor 
som är innanför den sammanhängande fasaden.  
 
Naturvårdsverkets riktvärden används när kommunen bedriver 
tillsyn av barns utomhusmiljö vid skolor och förskolor. 
Detaljplanen möjliggör en utformning och placering av 
skolbyggnad som gör att Naturvårdsverkets riktvärden för 
buller på skolgård går att uppnå. 
 
Del av bullervallen mellan Fyrhusvägen och Österleden 
planläggs som område för bullerskydd med 
egenskapsbestämmelsen vall/skärm - bullerskydd ska 
anordnas till en höjd av 2,0 meter över marknivå vid 
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Österledens vägmitt. Detta för att bullervallen som är planlagd 
i detaljplan för del av Borgeby 16:8 m.fl., Österleden på vissa 
sträckor vid behov ska kunna ersättas av bullerskärm med 
anledning av att Fyrhusvägen ska breddas.  
 
Skydd luftledning 
Över nordöstra hörnet av fastigheten Borgeby 15:20 går en 
luftledning. Ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter måste 
finnas mellan luftledning och platser där många människor 
samlas. För att säkerställa att fastigheten Borgeby 15:20 är 
lämplig att planlägga för skola föreslås en planbestämmelse 
om villkor för lov som innebär att startbesked inte får ges för 
skola förrän luftledning rivits/raserats.  
 
Radonskydd 
Området ligger inom mark som bör klassas som 
normalriskmark och därför införs planbestämmelse om att 
grundläggning ska utföras radonskyddad. 
 
Markförorening 
Påträffas markförorening i samband med markarbete ska 
detta, i enlighet med 10 kap 11 § miljöbalken, omedelbart 
avbrytas och tillsynsmyndigheten underrättas. 
 
Grönstruktur och offentliga rum 
Torg, gator och platsbildningar mm 
Del av vägsamfälligheten Fyrhusvägen kommer planläggas som 
lokalgata. 
 
Natur och parker 
Föreslagen planbestämmelse innebär att det befintliga öst-
västliga naturområdet i södra delen bevaras. Gång- och 
cykelväg mellan förskolan och det befintliga bostadsområdet i 
söder ska anordnas inom naturområdet.   
 
Miljökompensation 
Den grönyta som försvinner ska i exploateringsskedet 
kompenseras genom att förlorade livsmiljöer ersätts i eller i 
närheten av planområdet. Såväl areal som funktion och 
kvalitet av förlorad grönstruktur ska kompenseras. Om inte 
arealen ryms inom planen ska kompensation ske på annan 
plats i kommunen. Med funktion och kvalitet avses de 
ekosystemtjänster och den biologiska mångfald som idag ryms 
inom ytan. En inventering och analys av värden som riskerar 
att försvinna och hur dessa ersätts tas fram av miljöstrateg.  
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En miljövärdesbedömning kommer att utföras sommaren 2019 
och handlingarna kompletteras till granskningsskedet.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Befintligt gatunät befästs och Fyrhusvägen fram till förskolan 
planläggs som lokalgata. Mängden trafik på Fyrhusvägen 
förväntas öka med anledning av det ökade elevantalet i 
förskoleverksamheten. För att höja trafiksäkerheten planläggs 
Fyrhusvägen som en 10 meter bred lokalgata. Detta möjliggör 
en vägsektion med en körbana som är 5,5 m bred där två 
personbilar kan mötas, en gångbana alternativt gång- och 
cykelbana som är 3,0 meter bred samt möjlighet att anlägga 
dike. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg ska anordnas i naturområdet mellan 
förskolan och det befintliga bostadsområdet i söder. 
Förbindelsen ska ansluta till det befintliga gång- och cykelnätet 
och koppla samman planområdet med övrig bebyggelse i 
Borgeby och Bjärred. Exakt placering av gång- och cykelvägen 
avgörs i samband med projekteringen av förskolan.  

Parkering och angöring 
För skola är parkeringsnormen 8 bilplatser/1000 m2 vilket 
innebär att vid ett maximalt utnyttjande av föreslagen 
exploateringsgrad så ska minimum 32 bilplatser finnas. Detta 
kan lösas inom kvartersmark för skola.  
 
Angöring till förskolan föreslås ske norr om fastigheten 
Borgeby 15:43. Den del av Fyrhusvägen som går vid 
naturområdet och tidigare har använts för angöring till 
förskolan planeras att användas endast som utfart. 
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
En 10 kV luftledning som går över nordöstra delen av 
planområdet ska grävas ned. I samband med detta föreslås en 
ny nätstation på fastigheten Borgeby 15:43 som ägs av E.ON.  

Vatten och spillvatten 
Befintligt vatten- och spillvattennät har tillräcklig kapacitet för 
föreslagen utbyggnad. 

Dagvattenhantering 
Den befintliga dagvattenhanteringen är underdimensionerad 
för tillkommande byggrätt. Planens målsättning är att 
dagvatten ska fördröjas lokalt och att det inom kvartersmark 
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samt allmän platsmark ska skapas ytor för fördröjning. 
Planhandlingarna kommer kompletteras med 
dagvattenutredning med förslag för dimension och placering 
av fördröjningsytor till planens granskningsskede.  

Renhållning 
Källsortering och sophantering ska ske på kvartersmark samt 
enligt den för tidpunkten gällande kommunala standarden.  
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KONSEKVENSER 
Mark 
Planförslaget innebär en förändring av markanvändningen och 
cirka 0,6 ha jordbruksmark planläggs för skolverksamhet. 
Andelen hårdgjord mark ökar.  
 
Vatten 
Kvaliteten på recipient och grundvatten förmodas inte 
påverkas vid ett plangenomförande. Planförslaget innebär att 
mindre än en fjärdedel av området med markanvändningen 
skola tillåts bebyggas och att 1800 m2 naturmark som tidigare 
varit planlagd för bostad säkras. En dagvattenutredning 
kommer utföras och ge förslag på hur dagvattnet kan fördröjas 
inom planområdet, planhandlingarna kompletteras till planens 
granskningsskede.   
 
Luft 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för 
luft vid befintlig bebyggelse.  
 
Natur 
Planförslaget innebär att cirka 1800 m2 naturmark som tidigare 
varit planlagd som bostad planläggs som natur. Ett 
plangenomförande innebär att cirka 0,6 ha jordbruksmark tas i 
anspråk för exploatering. De områden med höga naturvärden 
inom planområdet kommer planläggas som natur.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Ett genomförande av planförslaget bedöms medföra en viss 
ökning av trafikmängden på Fyrhusvägen med anledning av 
förskoleverksamhetens ökade elevantal. Planförslaget 
möjliggör för en bredare lokalgata med gång- och cykelbana. 

Gång- och cykeltrafik 
Ny gång- och cykelväg från förskolan till bostadsområdet söder 
om planområdet kommer leda till ökad framkomlighet för 
gång- och cykeltrafikanter.  
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Planen medför att den luftledning som går över fastigheten 
Borgeby 15:20 kommer behöva flyttas eller grävas ned. En ny 
nätstation uppförs på fastigheten Borgeby 15:43. 
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Vatten och spillvatten 
Förstärkning av ledningsnätet för vatten och spillvatten 
utanför planområdet är inte nödvändig. 

Dagvattenhantering 
Den befintliga dagvattenhanteringen är underdimensionerad 
för tillkommande bebyggelse och ytor för fördröjning av 
dagvatten behöver skapas inom planområdet. En 
dagvattenutredning kommer att utföras och planhandlingarna 
kompletteras till planens granskningsskede.  
 
Hälsa och säkerhet 
Tillkommande buller genom planen 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för trafikbuller vid befintlig 
bebyggelse.  

Tillkommande skuggning genom planen 
Skuggning som planförslaget medför bedöms inte innebära en 
påtaglig olägenhet för befintlig bebyggelse. 

Tillkommande risker genom planens genomförande  
Den förändring som planförslaget innebär bedöms inte 
förändra nivåerna för befintlig bebyggelse.  
 
Riksintressen 
Kustzon 
Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller 
av det lokala näringslivet. 
 
Sociala konsekvenser 
Planförslaget säkerställer att stora friytor av god kvalitet kan 
anordnas för planerad förskoleverksamhet. Närheten till natur 
ger förutsättningar för utflykter och naturpedagogik.  
 
För att underlätta vardagen för barnfamiljer är det viktigt att 
förskolor ligger i nära anslutning till bostäder. I Lomma 
kommuns översiktsplan pekas ett utvecklingsområde för 
bostäder ut i direkt anslutning till planområdet. 
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
 
Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Vid framtagandet av en ny detaljplan, eller vid ändring av en 
befintlig, ska kommunen ta ställning till om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen är den process som ska komma fram till om 
ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan eller inte. 
 
Undersökningen är lagstiftad i 6 kap. miljöbalken och består av 
två moment. Kommunen ska identifiera de omständigheter 
som talar för och emot en betydande miljöpåverkan. 
Kommunen ska också genomföra ett samråd om frågan med 
länsstyrelsen och andra kommuner som kan antas bli berörda 
utifrån sitt särskilda miljöansvar.  
 
Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska, enligt 4 kap 34 § PBL (2010:900), 
bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningen i den 
strategiska miljöbedömningen, enligt 6 kap 11-19 § MB, 
tillämpas.  
 
I arbetet med undersökningen om genomförandet av 
detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan har 
tjänstemän från miljöenheten, detaljplaneenheten samt 
miljöstrategiska enheten deltagit. 
 
Bedömning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning är därför inte nödvändig. Bedömningen att 
detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
grundar sig på följande: De områden med högre naturvärden 
inom planområdet kommer säkras vilket är positivt då den 
ekologiska korridoren befästs. Planförslaget innebär viss 
minskning av träd och vegetation samt ianspråktagande av 
jordbruksmark. Planen antas kunna anpassas för att inte 
innebära betydande påverkan på eventuella växt- och 
djurarter.  
  
Samråd med länsstyrelsen i frågan om betydande 
miljöpåverkan sker under detaljplanens samråd.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska och ekonomiska frågor 
Ansvarsfördelning 
Lomma kommun är huvudexploatör för tillkommande 
bebyggelse samt allmänna platser. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Lomma kommun ska vara huvudman för allmänna platser 
inom planområdet. 
 
Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den 
vinner laga kraft.  

Villkor för lov 
Över nordöstra hörnet av fastigheten Borgeby 15:20 går en 
luftledning. Ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter måste 
finnas mellan luftledning och platser där många människor 
samlas.  
 
Startbesked får inte ges för skola förrän luftledning 
rivits/raserats. 
 
Tekniska åtgärder 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar 
nyanläggs/byggs om: 

• Del av Fyrhusvägen 
• Bullerskyddsområde längs del 

av Fyrhusvägen 
• Gång- och cykelväg genom 

naturområde  
 

Övriga tekniska åtgärder 
• Rivning/rasering av luftledning  

 
Fastighetsrättsliga åtgärder 

Ledningsrätt m m 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet ska regleras med 
ledningsrätt eller servitut. Upplåtelse av ledningsrätt och 
servitut måste ske på initiativ av ledningshavaren. 
Fastighetsägare har rätt till ersättning för ledningsrätt, om 
överenskommelse inte kan träffas gäller expropriationslagens 
regler. 
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Ansökan om fastighetsbildning m m 
Föreliggande detaljplan ger kommunen rättighet att lösa in del 
av Borgeby S:7 för allmän platsmark, samt skyldighet att lösa in 
del av fastigheten om fastighetsägaren begär det.  
 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Malmö ansöka om erforderlig 
fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning. 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
  
Lovisa Liljenberg  Sofie Norin 
Planeringschef och stadsarkitekt Planarkitekt 
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