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SYFTE OCH BAKGRUND 
 
Syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra i huvudsak bostadsbebyggelse men även vård-
boende, förskola och bostadskomplement som t.ex. frisersalong, mindre butik och 
liknande i området Dammhejdan. Samtidigt behålles en stor del av den befintliga 
natur- och parkmiljön inom området som görs mer tillgänglig och säkras i detaljplan. 
 
Intentionen med planförslaget är att möjliggöra ett långsiktigt hållbart område med 
blandad bebyggelse, där byggnader uppförs företrädesvis energisnåla och med miljö-
vänliga material och att dagvatten ska fördröjas inom området. 
 
Bakgrund 
PEAB Sverige AB begärde år 2008 detaljplan för den fastighet som då var plant-
skola. Då hela Dammhejdan enligt tidigare beslut i Samhällsbyggnadsnämnden 
borde studeras i ett sammanhang fick Plan o Bygg i uppdrag att i detaljplan pröva 
förslag till bebyggelse inom hela området. Program upprättades och var ute på sam-
råd 2009. 
 
Från grannar kom många synpunkter om husens placering och höjder. Ystadbostäder 
köpte 2012 fastigheten Bellevue 2:10 (av Lidl) och 2013 Bellevue 2:11 (av Peab) och 
har låtit arkitekt Ulf Karmebäck ta fram ett omarbetat förslag till exploatering av 
Dammhejdan. Planförslaget följer huvudidéerna i detta förslag. 
 
Planprocessen 

Planarbetet bedrivs med normalt förfarande. Detaljplanen handläggs enligt ÄPBL 
(äldre plan- och bygglagen, SFS 1987:10). 
 

SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG 
 
Områdets gestaltning och disposition (allmänt) 
Planområdet omfattas idag av ett före detta plantskoleområde i söder, ett naturlik-
nande område i norr samt en privat bostadstomt i väster. Områdets gröna karaktär 
bevaras genom att befintlig vegetation sparas i stor utsträckning och ny bebyggelse 
placeras in med hänsyn till den befintliga vegetationen. Föreslagen ny bebyggelse i 
västra och södra delen av planområdet består av flerbostadsbebyggelse i 4-5 våning-
ar. I norra delen av planområdet består föreslagen ny bebyggelse av lägre bebyggelse 
i form av radhus, kedjehus eller parhus i 2-3 våningar. Infart till området sker från 

Uppdrag Program Samråd Utställning Antagande Laga kraft
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Malmövägen i väster. Flerbostadsbebyggelsen är grupperad utmed infartsgatan och 
en svängd gatuslinga inne i området och den lägre bebyggelsen på sydöstra sidan av 
infartsgatan med en gatuslinga som når ut till Prostgången. Vårdboende och förskola 
kan byggas i kvarteren närmast infartsgatan, där det också finns möjlighet till cent-
rumverksamhet, såsom mindre butik, kontor eller restaurang. 
 
Föreslagna åtgärder (sammanfattning) 
Planen innefattar: 
 Möjlighet att bygga cirka 300 lägenheter i flerbostadshus och ett 50-tal lägenheter 

i en lägre bebyggelse i form av radhus, kedjehus eller parhus. 
 Möjlighet att bygga förskola samt vård- och äldreboende i delar av området. 
 Möjlighet till centrumverksamhet, såsom mindre butik, kontor eller restaurang. 
 Bevarade grönområden i norr och i väster samt grönstråk inom planområdet som 

binder samman området med omgivande parker och gång- och cykelstråk. 
 Trädplanterade gator 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Planområdet 
Planområdets läge och avgränsning 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Ystad tätort i stadsdelen Bellevue, öster 
om Malmövägen och norr om Gustafsgatan och avgränsas i norr och öster av gång- 
och cykelvägarna Backaleden och Prostgången. 
 
Planområdet är cirka 71 900 m2 eller 7,9 ha. Markytan faller från som högst ca + 25 
m i norr och ca +17 m över havet med en lutning från en central höjdrygg mot syd-
väst och sydost.  
 
Markägoförhållanden 
Fastigheterna Bellevue 2:3, 2:4, 2:7, 2:8 samt del av 2:2 ägs av Ystads kommun. Fas-
tigheten Bellevue 2:9 är privatägd. Bellevue 2:10 ägs av Ystadbostäder.  
 

 
Fastigheter inom planområdet. Planområde markerat med röd heldragen linje 
 
Markanvändning 
Inom södra delen av planområdet har Ystad plantskola tidigare bedrivit odling och 
försäljning av växter. Kring det 2015 rivna boningshuset inom plantskolans område 
finns en mer parkliknande karaktär med uppvuxna träd med blandat ursprung.  
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I norra delen av planområdet finns resterna av en trädgård som har utvecklats till ett 
naturlikt område med en rik och varierad flora med magnifika stora träd som kastanj, 
lind och bok. Genom området finns en upptrampad stig men stora delar är svårtill-
gängliga. Längst i norr finns en öppen ängsyta med spridda buskar och en inhägnad 
asfaltyta för tennis.  
 
Mot Malmövägen i nordvästra delen av området finns en privatägd bostadsfastighet.  
 
Planområdet gränsar i norr och öster till villabebyggelse från 1970- och 80-talet som 
till stor del bygger på gatuslingor eller återvändsgator. Bebyggelsen omges av större 
gröna rum i vilka separata gång- och cykelsystem knyter ihop bebyggelsen. Direkt 
öster om planområdet, utmed gång- och cykelstråket Prostgången, ligger parken 
Prosthagen som innehåller en stadsdelslekplats. 
 

 
Planområde inritat på ortofoto. Planområde markerat med röd streckad linje 
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Historik 
Hejda var i äldre tider benämningen på ett inhägnat område av åker- eller betesmark. 
Numera finns bara några få ”hejde”-namn bevarade. På hejdorna hade i flera fall 
anlagts dammar för fiskodling och Dammhejdan är troligen ett exempel på detta. 
 
I norra delen av planområdet finns resterna av en trädgård. På platsen har legat 
värdshuset Missunna som var ett omtyckt utflykts- och förlustelseställe. Värdshus-
byggnaden revs runt sekelskiftet 1900 och det uppfördes en större villa på platsen 
som fick namnet Solbacken. Villan byggdes om och till på 1920-talet. Villan döptes 
om till Dammhejdan och kom senare i kommunens ägo. Villan har använts bl. a. som 
vårdhem för behövande av olika slag och som flyktingförläggning. I slutet av 1980-
talet jämnades byggnaden med marken och idag vittnar bara resterna av trädgården 
och de stora träden om vad som varit. 
 
Inom södra delen av planområdet har Ystad plantskola tidigare bedrivit odling och 
försäljning av växter. Redan 1909 startades den första plantskolan.  
 
Geoteknik 
Geoteknisk undersökning 
En översiktlig geoteknisk undersökning1 har utförts under mars månad 2014. 
 
Berggrunden inom området utgörs av kalksten och sandsten på nivåer kring -10 m 
vilket motsvarar ett jorddjup av ca 25-35 m. Jordlagren utgörs överst av 0,3 - 1,0 m 
matjord och/eller fyllning med varierande matjord, grus, sand, silt och mo-
rän/lermorän. De oorganiska jordlagren under matjorden/fyllningen kan i stort karak-
teriseras som lerig morän och lermorän med skikt och inlagringar med sediment be-
stående varierande av sand, silt och lera till mer än 5,0 m djup. Grundvattenytor in-
mättes på djup mellan 0,9 - 3,4 m djup. Några borrhål var "torra" till 4,0 - 5,0 m 
djup. 
 
De förekommande oorganiska jordlagren har övervägande gynnsamma bärighets- 
och sättningsegenskaper för uppförande av enbostads- och flerbostadshus. Lokalt kan 
förstärkningar genom utskiftning av lös fyllning med organiskt innehåll krävas. De-
taljundersökning ska utföras som underlag för dimensionering av varje enskild bygg-
nad. Med hänsyn till grundvattenytan och hög risk för fuktbelastning rekommenderas 
att källare inte uppförs inom huvuddelen av planområdet. 
 
Miljöteknisk markundersökning 
En miljöteknisk markundersökning2 har utförts på fastigheten Bellevue 2:11 (nu 
2:10, se ovan) med syftet att utreda förekomsten av eventuella föroreningar på fas-
tigheten inför en framtida bostadsbebyggelse. På fastigheten har det bedrivits fri-

                                                 
1 Översiktlig geoteknisk undersökning, Geoexperten i Skåne AB, 
2014-03-27 
2 Miljöteknisk markundersökning vid plantskola, Bellevue 2:11, 
Ramböll, 2013-04-25 
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landsodling och försäljning av bärbuskar, trädplantor och rosor. Norr om den aktuella 
fastigheten har det bedrivits odling av grönsaker och blommor i växthus. Det har 
även förekommit någon form av odlingsverksamhet väster om fastigheten Bellevue 
2:11 (nu 2:10, se ovan). 
 
Provtagningen av jord har utförts genom provgropsgrävning och skruvprovtagning 
med borrbandvagn. I fem provpunkter installerades grundvattenrör för uttag av 
grundvatten. Provpunkterna har placerats i områden inom fastigheten där sannolik-
heten att påträffa förorenande ämnen kopplat till den tidigare verksamheten antas 
vara som störst. 
 
Resultaten från undersökningen visade att grundvattnet inom området innehåller för-
höjda halter av bekämpningsmedel. Analyserna av föroreningsinnehållet i jorden 
visar att halterna av samtliga analyserade bekämpningsmedel underskrider laborato-
riets rapporteringsgränser. Inga uppmätta halter av petroleumprodukter och metaller i 
jord överskrider de föreslagna riktvärdena vid känslig markanvändning. 
 
En kompletterande markteknisk undersökning 3 har utförts företrädesvis som en 
komplettering till tidigare undersökning. Undersökningens mål har varit att ta prover 
under en nyligen riven byggnad, f.d. bekämpningsmedelsförrådet samt att översikt-
ligt undersöka en mindre f.d. plantskola väster om områdets infartsgata.  
 
Resultaten av utförda undersökningar visar att det i prov från ytjord under det rivna 
bekämpningsmedelsförrådet, inte detekterats några bekämpningsmedel. I prov från 
ytjord inom den f.d. plantskolan väster om infartsvägen, finns rester/spår av bekämp-
ningsmedel i form av klorerade pesticider, främst DDT eller dess nedbrytningspro-
dukter. I Sverige finns inga generella riktvärden för bekämpningsmedel, därför har 
en jämförelse med utländska riktvärden gjorts och de visar att detekterade halter lig-
ger långt under dessa länders riktvärden för bostadsmark. Härvid kan inga förhöjda 
risker, varken med avseende på hälsa, miljö eller spridning, ses inom området. I pro-
jekterings- eller utförandeskede kan det vara aktuellt med kompletterande undersök-
ningar. Vid hantering, speciellt borttransport av massor, måste detta anmälas till till-
synsmyndigheten (Ystad-Österlenregionens miljöförbund). 
 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplanen 
Enligt Översiktsplan 2005 för Ystad är området utpekat som utvecklingsområde för 
”bostäder” där den grönska som finns ska tillvaratas. Kommande bostadsområde kan 
också rymma bostadskomplement. Planförslaget överensstämmer därmed med över-
siktsplanen. Området Dammhejdan är ett av de utvecklingsområden för bostäder som 
är särskilt utpekat i ”Tillägg till översiktsplan 2005”. 
 

                                                 
3 Miljöteknisk markundersökning vid Bellevue 2:10 m.fl.,  
f.d. plantskolor, PQ Geoteknik & Miljö, 2015-10-09 
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Markanvändningskarta Översiktsplan 2005 för Ystad 
 
Detaljplaner 
Detaljplan nr 110, Stadsplan för södra delen av stadsdelen Bellevue, laga kraft 1972-
01-11, omfattar större delen av planområdet vilket är betecknat som handelsträdgård 
med ett omgivande parkstråk. 
 
Detaljplan nr 144, Stadsplan för del av Norra Bellevue, laga kraft 1981-12-15 omfat-
tar en del av planområdet i norr mot cykelvägen och småhusbebyggelsen vid Spar-
risgatan. Inom planområdet är användningen betecknad som ”park eller plantering”. 
 
Program, inventeringar m.m. 
Planprogram 
Planarbetet inleddes med ett planprogram4 för att i ett tidigt skede och i ett samman-
hang pröva förslag till bebyggelse. Planprogram och programredogörelse ingår i 
planhandlingarna. Föreslagen bebyggelse i planprogrammet bestod av ett 20-tal 
stadsvillor, grupperade kring områdets två gator. De föreslagna husen var i 5 vå-
ningsplan med ett delvis indraget penthouse på plan 6. Redovisat förslag innehåller 
cirka 295 lägenheter i 2-4 rum o kök.  
 

                                                 
4 Program till detaljplan för Bellevue 2:7 m. fl., Dammhejadan 
inom stadsdelen Bellevue i Ystad. 2009-06-15, rev. 2009-06-26. 
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Illustration ur planprogrammet, Fojab Arkitekter 
 
Området föreslogs få sin huvudinfart från Malmövägen i väster med möjlighet att ta 
sig in i området även från Gustafsgatan i söder.  
 
Dagvatten 
En dagvattenutredning5 har tagits fram för planområdet. Kommunen har ett utbyggt 
dagvattennät i anslutning till planområdet med goda tekniska möjligheter för anslut-
ning av dagvattenledningar från planområdet. Inom planområdet finns idag inga på-
träffade system för dagvattenavledning. Däremot finns en uttalad ambition att inte 
belasta ledningsnätet, vilket i aktuellt fall också är möjligt genom olika flödesbegrän-
sande åtgärder. 
 
Grönstrukturprogram för Ystad tätort (Tillägg till översiktsplan 2005) 
I Grönstrukturprogram för Ystad tätort beskrivs och analyseras grönstrukturen i Ys-
tad. Enligt programmet bör grönstrukturen vid planering förvaltas och utvecklas i 
samklang med bebyggelseutvecklingen. Förslagen i programmet går ut på att parker 
och grönområden får ett mera varierat innehåll, en större biologisk mångfald och 
binds samman med gröna stråk så att ett grönt nätverk skapas i staden. Förslag på 
åtgärder för att utveckla Dammhejdan är bl.a. att det naturlika området i norra delen 
och den gamla trädgården inom plantskoleområdet tas tillvara och får ingå i områdets 
grönstruktur. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Dagvattenutredning, Bellevue 2:7 m.fl., Mark och VA Teknik 
AB, 2014-03-17 
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Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning  
En översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning gjordes inom området 
Dammhejdan - Olssons trädgårdar i december 2008 och januari 20096. Tre områden 
med naturvärden har identifierats i inventeringen. Högsta värde enligt Naturcentrums 
metod för naturvärdesbedömning har det naturlika området i västra delen. Det klassi-
ficeras som "Unika naturvärden – klass 1". I området finns flera grova och gamla 
lövträd samt blommande buskar som hagtorn och fläder, vilka bl.a. är värdefulla för 
insekter och fåglar. På de gamla träden växer flera sällsynta arter, bl.a. rödlistade 
lavar. Söder om det naturlika området fanns vid inventeringen ett litet trädbestånd 
med framför allt alm och tysklönn, som klassificerades som "Naturvärden - klass 3". 
Almarna har därefter huggits ner och området är idag ganska öppet. En allé med oxel 
och lind längs en infartsväg till ett privat bostadshus i väster har också klassificerats 
som "Naturvärden - klass 3". 
 
Området med klass 1-värdering bör enligt naturvärdesbedömningen bevaras och dess 
naturvärden och rekreativa värden vidareutvecklas. I områdena med klass 3-
värdering kan den biologiska mångfalden gynnas genom att både solitära äldre löv-
träd och partier med lövträd och blommande buskar sparas och utvecklas. 
 

                                                 
6 Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning för 
Dammhejdan och Olsson trädgårdar i Ystads kommun, Naturcent-
rum AB, 2009-02-05 
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Naturvärdesklasser enligt inventering av Naturcentrum AB.  
Siffrorna hänvisar till beskrivning i rapporten. 
 
Riksintressen och förordningar 
Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 §) 
Området omfattas av riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 4 § MB.  
 
Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om det inte mö-
ter något hinder enligt 2-8 §§ i 4 kap. och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar områdets natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i 4 kapitlet utgör inget 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. 
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Miljökvalitetsnormer 
Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors 
hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors 
hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). 
 
Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som männi-
skor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller 
naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. 
 
För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och benspyren. 
 
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitets-
normer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Normen är att god 
ekologisk status ska ha uppnåtts till 2015 men för ytvattenförekomsterna i Ystads 
kommun har normen satts till 2027. 
 
Hälsa och säkerhet 
Markradon 
I den geotekniska undersökning som utförts har en radonundersökning utförts, PM 
Radon7. Undersökningen, utförd i mars 2014, visar att den uppmätta radonhalten 
ligger i den övre delen av intervallet för normalriskmark och för delar i den undre 
delen av högriskmark. Med hänsyn till de relativt höga uppmätta halterna föreslås att 
ytterligare mätningar utförs i bygglovsskedet för varje enskilt byggobjekt så att krav 
ställs på geokonstruktioner i ”radonskyddat” eller ”radonsäkert” utförande. 
 
Luftföroreningar 
Kommunen har gjort omfattande mätningar av luftkvaliteten mellan 2010 och 2014. 
Parametrarna är kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och 
PM2,5), flyktiga organiska föreningar (VOC) och under sommarhalvåret marknära 
ozon (O3). Resultaten har alltid varit mycket bra. Värdena har legat under miljökvali-
tetsnormen och i vissa fall till och med under nedre utvärderingströskeln. För vissa 
ämnen uppnås miljömålen till 2020 redan nu. De goda resultaten gör att inga mät-
ningar behöver göras under 2015. Ystad Hamn Logistik AB fortsätter dock i viss 
mån med mätningar av partiklar (PM10 och PM2,5). Kommunen ska ta fram en stra-
tegi för fortsatt kontroll av luftkvaliteten. 
 

                                                 
7 Översiktlig geoteknisk undersökning, PM Radon, Geoexperten i 
Skåne AB, 2014-04-04 
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Buller (vägtrafik) 
Detaljplanen är påbörjad innan den 2 januari 2015. Därför gäller följande av riksda-
gen antagna riktvärden för vägtrafikbuller, enligt regeringens proposition 
1996/97:53, gäller för bostäder, vård- och undervisningslokaler: 
 
ekvivalentnivå ute, frifältsvärde 55 dBA (vid uteplats) 
 inne 30 dBA 
maxnivå ute, frifältsvärde  70 dBA (vid uteplats) 
 inne 45 dBA (nattetid) 
 
En översiktlig bulleranalys utförd av Ramböll 20138 visar att riktvärdena för vägtra-
fikbuller överskrids närmast Malmövägen (se kartor på följande sidor).  
 

 
 

Bulleranalys, ekvivalentnivå, dBA, Ramböll 
 

                                                 
8 Bulleranalys Ystad, Ramböll 2013 



 PLANBESKRIVNING 
 2015-11-06  Dnr: 2013/266 
 Antagen handling 
 
 
  

15(44) 
 

 

 
 

Bulleranalys, maxnivå, dBA, Ramböll 
 
Teckenförklaring, dBA 
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Natur- och kulturmiljö 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
Inom planområdet finns ett varierat växt- och djurliv med stor biologisk mångfald. 
 
Siffror inom parentes anger område på karta på sidan 18. 
I södra och östra delen av planområdet har det bedrivits plantskoleverksamhet i över 
100 år. Verksamheten upphörde våren 2012 men en hel del växtlighet finns fortfa-
rande kvar i området (1). Det omges av skyddande vegetation, som i öster och söder 
består av tall, lönn och poppel (2). Mot Malmövägen i väster växer en tät idegrans-
häck med inslag av oxbär, tysklönn, rosor m.m. (3). Längst i söder finns rester av en 
fruktträdgård samt täta bestånd med gran med inslag av bl.a. björk och hagtorn (4). 
Kring det 2015 rivna boningshuset i sydväst finns ett område med park- och träd-
gårdsliknande karaktär, där det finns ett intressant och varierat växtmaterial med 
både vanliga träd och buskar som bok, ek, björk, hassel och idegran och arter av mer 
exotisk karaktär, t.ex. vitbjörk, flikbladig bok, platan, magnolia, bergkörsbär, äkta 
kastanj, kaukasisk vingnöt, tulpanträd, jättetuja, ormhassel och järnek (5). Området 
delas av en rad med granar på vilka det växer murgröna och avgränsas i öster av två 
trädrader där det växer gran, med inslag av lövträd, och tuja. Inom plantskoleområdet 
finns också en hel del växter kvar från plantskoleverksamheten och vid det 2015 
rivna kyllagret står två magnifika mammutträd (Sequoiadendron giganteum) (6). 
Mammutträd är ett barrträd som växer vilt i Kalifornien i USA men är ganska ovan-
ligt i Sverige. Det kan bli mycket gammalt och upp till 100 meter högt. 
 

 

Tallrad söder om planområdet (2)  
 

Trädgård vid 2015 rivet bostadshus (5) 
 

 

Mammutträd (6) 
 
Plantskoleområdet gränsar till ett område med mer naturlik karaktär i nordvästra de-
len av planområdet. I början av 1800-talet fanns i den här delen ett värdshus omgivet 
av en stor trädgård. Idag är värdshuset borta och trädgården har utvecklats till ett 
naturlikt område med en rik och varierad flora med magnifika stora träd som kastanj, 
lind, bok och ask (7). Längs den norra kanten växer en rad med lindar och i söder en 
rad med lönnar som bl.a. hyser rödlistade lavar. I kanten mot plantskoleområdet 
växer en rad med bok, kastanj och ask. De äldsta träden är upp mot 200 år gamla. 
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Centralt i området är det mer öppet med buskar och småträd, bl.a. rester av en frukt-
trädgård. Norr om detta område finns en öppen ängsyta med spridda buskar och 
längs kanten mot plantskoleområdet en rad småträd (8). Här finns även en tennisbana 
som omges av buskträd. Mot Malmövägen i nordväst finns ett parti med glest stå-
ende unga lönnar, björnbärssnår och en äng med bl.a. kungsljus (9). Mellan dessa 
båda områden växer en rad med bl.a. lönn och björk. I norra delen av ängen, där Per 
Leanders plantskola tidigare legat, står en fin mispel (Mespilus germanica) (10). 
Mispel är en buske eller ett litet lövträd med ursprung i sydöstra Europa och Asien. 
Det har en låg, utbredd krona, ofta med krokiga grenar och en genomsnittlig höjd på 
5 meter. 
 

 
 

  Glänta i naturområde i norr (7) 
 

 

  Mispel (10) 
 
Längs infartsvägen till ett privat bostadshus i väster växer en rad med oxel och lind 
på kommunens mark (11). 
 
Längst i väster finns en trekantig gräsyta med spridda buskar, bl.a. hagtorn, rosor, 
lönn och alm samt i norra delen en grupp med kastanjer (12). 
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      Befintlig vegetation. Områdena beskrivs i texten ovan. 
 
Arkeologi 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Länsstyrelsen har besiktigat det 
aktuella området hösten 2008 och har konstaterat att stora delar av området är påver-
kade i sen tid. Sannolikheten bedöms därför inte särskilt stor att under mark dolda 
fornlämningar kan finnas kvar. Någon arkeologisk utredning behöver inte genomfö-
ras. Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 
kap 10 § lagen om kulturminnen m.m. omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen under-
rättas. 
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Stads- och landskapsbild 
 

 
Foto från Malmövägen mot sydost med fastigheten Bellevue 2:9 framför trädridåerna inom planom-
rådet. 
 
Planområdet utgör ett betydande grönt inslag i stadsbilden utmed Malmövägen med 
stora höga träd i den mer naturlika norra delen och en mer parkliknande karaktär 
längre söderut. Stora delar av planområdet är i dag inhägnat och avgränsas mot öster 
och söder av rader av träd och buskvegetation. Mot Prostgången öster om planområ-
det är vegetationen glesare. 
 
Väster om Malmövägen finns ett område med karaktär av stormarknad och industri-
område.  
 
Service 
Väster om planområdet på motstående sida av Malmövägen ligger livsmedelsbuti-
kerna Coop Extra och Lidl, en byggvaruhandel samt en fastighet med butiker för färg 
m.m. Direkt gränsande till nordöstra delen av planområdet, utmed Backaleden ligger 
en förskola, Erici. Ytterligare en förskola, Abrahamslund, ligger väster om Malmö-
vägen direkt söder om handelsområdet. Söder om Gustavsgatan i förlängningen av 
Prostgången ligger grundskolan Västervångskolan. 
 
Trafik och infrastruktur 
Fordonstrafik 
Utmed planområdets västra sida löper infartsgatan Malmövägen och Missunnavägen 
ansluter från väster till en cirkulationsplats. Malmövägen är tillsammans med Miss-
unnavägen uppsamlingsgator för genomfartstrafik från omgivande bostadsområden 
in mot Ystad centrum. En ny rondell planeras utmed Malmövägen i korsningen 
Drottning Margarethas väg vilket bedöms sänka hastigheten utmed planområdet. 
Hastigheten i Ystad är 40 km/h. 
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Mätningar av medeldygnstrafiken i oktober 2012 visar 8300 bilar/dygn (varav 390 
lastbilar) vid Missunnavägen och 11000 bilar/dygn (varav 600 lastbilar) vid Malmö-
vägen. I november 2014 var medeldygnstrafiken 6900 bilar/dygn (varav 400 lastbi-
lar) vid Missunnavägen och 10 000 bilar/dygn (varav 600 lastbilar) vid Malmövägen. 
 
Kollektivtrafik 
Busshållplats för stadsbusslinjerna nr 1 och 3 finns i direkt anslutning till planområ-
det vid Malmövägen respektive Missunnavägen.  
 
Gång- och cykelstråk 
Norr om planområdet passerar ett övergripande gång- och cykelstråk, Backaleden, i 
väst-östlig riktning och öster om planområdet Prostgången i nord-sydlig riktning. 
Gc-vägar finns även söder om planområdet och längs Malmövägen i väster. 
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PLANFÖRSLAG 
 
Bebyggelse 
Området ska ha en grön profilering där bebyggelsen placeras in med hänsyn till be-
fintlig vegetation, som bevaras i stor utsträckning och integreras i förslaget. Den 
norra delen av planområdet innehåller en lägre bebyggelse i form av sammanhållen 
bebyggelse, t.ex. radhus, kedjehus eller parhus, medan den västra och södra delen 
planeras för en till övervägande del högre bebyggelse med flerbostadshus. 
 
Planens intentioner är att möjliggöra långsiktigt hållbara byggnader. Byggnader upp-
förs företrädesvis energisnåla med miljövänliga byggnadsmaterial. Bebyggelsen är 
reglerad med ett högsta antal våningar, vilket ger möjlighet till olika takutformning 
med möjlighet till t.ex. solceller och tekniska utrymmen på taken. Växtklädda tak 
kan vara ett sätt att fördröja dagvattnet från de nya takytorna och därmed minska 
mängden släppt dagvatten och behovet av fördröjningsvolym. 
 
Illustrationen följer huvudidéerna i det förslag som Ystadbostäder låtit arkitekt Ulf 
Karmebäck ta fram. Detaljplanen är dock flexibel vilket gör det möjligt att bygga 
mer eller på annat sätt än illustrationen visar. Hur mycket man kan bygga kommer att 
begränsas dels av planbestämmelserna i form av en exploateringsgrad men även av 
det parkeringskrav som ställs i förhållande till antal lägenheter. Bebyggelsen kan 
innehålla cirka 300 lägenheter i flerbostadshus och ett 50-tal lägenheter i en lägre 
bebyggelse i form av radhus, kedjehus eller parhus. 
 
B - Bostäder 
Föreslagen ny bebyggelse i sydöstra delen av planområdet består av flerbostadsbe-
byggelse i 5 våningar och till viss del med möjlighet till ett indraget sjätte vånings-
plan på högst 50 % av våningsytan. Bostadshusens höjd bedöms vara under den höjd 
de höga träden i norra delen av planområdet har. Flerbostadsbebyggelsen är gruppe-
rad utmed infartsgatan och en svängd gatuslinga inne i området kring det 2015 rivna 
bostadshuset och den parkyta som bildas av den gamla trädgården. 
 
Inom planområdet ges också möjlighet till andra aktiviteter än boende - frisersalong, 
mindre butik och liknande, som inte genererar trafik och transporter i någon större 
omfattning – så att området blir en levande miljö dygnet runt. 
 
Mot Backaliden placeras en rad med lägre bebyggelse i form av radhus, kedjehus 
eller parhus i 2 våningar med möjlighet till en suterrängvåning. Bebyggelsen anpas-
sas i skala till den angränsande bebyggelsen öster om planområdet.  
 



 PLANBESKRIVNING 
 2015-11-06  Dnr: 2013/266 
 Antagen handling 
 
 
  

22(44) 
 

 

 
Modellbild över radhusbebyggelse från Prostgången mot väster (Modellbilden visar inte slutlig ut-
formning utan visar endast byggnadernas volymer) 
Illustration: Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs AB 
 
Föreslagen ny bebyggelse i norra delen av planområdet består av lägre bebyggelse i 
form av radhus, kedjehus eller parhus i 2 våningar, till viss del med möjlighet till ett 
tredje våningsplan på högst 50% av våningsytan. Bebyggelsen anpassas i skala till 
den angränsande bebyggelsen öster om Prostgången och kan innehålla ett 50-tal hus 
eller lägenheter. Bebyggelsen grupperas på sydöstra sidan av infartsgatan längs en 
gatuslinga. 
 
Den nya bebyggelsen i norr ansluter till Prostgången. Gång- och cykelvägen blir en 
förbindelse mellan det nya området och befintlig bebyggelse i öster. Genom att sta-
ketet runt plantskoleområdet tas bort öppnas området upp och den nya gatustrukturen 
blir tillgänglig även för kringliggande områden. Föreslagen ny bebyggelse och lokal-
gata kommer att öka upplevelsen av trygghet utmed gång- och cykelvägen. Mot 
Prosthagen kommer den föreslagna nya bebyggelsen att framträda inbakad i grönska. 
 
Den nya bebyggelsen ska utformas med fasader huvudsakligen i puts eller tegel.  
 
Det befintliga bostadshuset utmed Malmövägen får planbestämmelser som bekräftar 
befintlig storlek och omfattning av bebyggelsen på platsen.  
 
Lägenhetsförråd och övriga förrådsfunktioner föreslås placeras inne i flerbostadshu-
sen för att maximera områdets friytor. Möjlighet att placera miljöhus och andra 
mindre komplementbyggnader i anslutning till flerbostadshusen finns. 
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BC1D1S1 - Bostäder, centrumverksamhet, vårdboende samt förskola 
Väster om infartsgatan möjliggör planförslaget flerbostadsbebyggelse i 5 våningar 
med ett indraget sjätte våningsplan på högst 50 % av våningsytan. Direkt öster om 
infartsgatan möjliggörs flerbostadsbebyggelse i 6 våningar. Bostadshusens höjd be-
döms vara under den höjd de höga träden i norra delen av planområdet har.  
 

 
Modellbild över gårdsrum med ny bostadsbebyggelse väster om infartsvägen, vy från nordost 
(Modellbilden visar inte slutlig utformning utan visar endast byggnadernas volymer) 
Illustration: Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs AB 
 

På båda sidor om infartsgatan från Malmövägen ges möjlighet att i bebyggelsen in-
rymma lokaler för centrumverksamhet som en mindre butik, kontor eller restaurang 
samt förskola, vårdboende eller trygghetsboende, där äldre kan få visst socialt stöd. 
Planförslaget ger möjlighet att placera en förskola i nära anslutning till de större 
grönområden som finns i området.  
 
Befintlig bostadsbyggnad i den gamla trädgården, är tänkt att rivas och ges ej stöd i 
planen men inget hindrar att byggnaden kan ligga kvar i området. 
 
Den nya bebyggelsen ska utformas med fasader huvudsakligen i puts eller tegel. 
Komplementbyggnader och eventuella förbindelsegångar mellan byggnader för t ex 
äldreboende kan med fördel utföras i andra material som skivmaterial eller glas.  
 
Lägenhetsförråd och övriga förrådsfunktioner föreslås placeras inne i flerbostadshu-
sen för att maximera områdets friytor. Möjlighet att placera miljöhus och andra 
mindre komplementbyggnader i anslutning till flerbostadshusen finns. 
 
E - Nätstation. 
En ny nätstation krävs för att möjliggöra elförsörjning till området. Nätstationen pla-
ceras söder om den sydostliga gatan, mellan bostadskvarteren. 
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Höjdsättning och placering 
En genomtänkt höjdsättning och gestaltning av området är viktig för att få en funge-
rande infrastruktur och dagvattenlösning. Byggnader bör disponeras och placeras i 
förhållande till markens lutning med tanke på schaktning och dagvattenavrinning. 
 
Ny bebyggelse närmast Malmövägen i väster är indragna från vägen för att klara 
ekvivalentnivå för trafikbuller utomhus vid fasad. Skyddad uteplats kan ordnas inom 
icke bullerstörd del av tomten. För fastigheten Bellevue 2:9, där det finns ett befint-
ligt bostadshus, anger m-bestämmelse att åtgärder ska vidtas inom bullerstörd del av 
tomten, så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller inte överskrids. Detta blir aktu-
ellt vid bygglovsprövning. Beräkningar visar att med dagens förhållanden är detta 
möjligt med exempelvis en 1,5 - 2 m hög bullerskärm i fastighetsgräns. 
 
Grönstruktur och parker 
Forskning från bl.a. Sveriges Lantbruksuniversitet visar att gröna miljöer har bety-
delse för välbefinnandet. De är rogivande och avstressande samt gynnar växt- och 
djurliv. Grönområden har också en viktig funktion när det gäller att hantera klimat-
förändringar. De hjälper till att bromsa vattenflöden vid (framtida) skyfall och däm-
par värmen när temperaturen höjs. Träd och buskar fungerar även som luftrenare och 
ger skugga.  
 
Planområdet har goda förutsättningar att blir en stor tillgång för boende både i områ-
det och runtomkring. Det idag delvis inhägnade och svårtillgängliga området öppnas 
upp och görs mer tillgängligt för alla. Befintlig vegetation behålls i stor utsträckning. 
De delar av planområdet där det finns uppvuxna träd, som är karaktärsskapande för 
hela stadsdelen, bevaras, dels som ett naturliknande område i norra delen, dels som 
en mer park- eller trädgårdsliknande del kring det 2015 rivna bostadshuset på plant-
skoleområdet. Den vegetation som omger området bör så långt möjligt bevaras men 
kan glesas ut för att skapa bättre kontakt med omgivningen. Befintlig kvarlämnad 
vegetation från plantskoleverksamheten är en värdefull resurs som kan tas tillvara på 
kvartersmark, där det är möjligt, och ingå i utemiljön kring den nya bebyggelsen. 
Mellan småhusbebyggelsen i nordost och flerfamiljshusen i söder och väster planeras 
ett grönstråk som öppnar sig mot Prosthagen i öster. De olika grönområdena kopplas 
ihop med varandra och omgivningen för att få en sammanhängande grönstruktur. 
 
Vegetationsbestämmelser, skötselrekommendationer 
Inledningsvis kan en större insats krävas för att göra i ordning områdena. Därefter 
krävs skötsel och underhåll av varierande grad för att vidmakthålla de olika område-
nas karaktär. 
 
Allmän platsmark 
n1-bestämmelse på plankartan anger att vegetationsbestämmelser och skötselrekom-
mendationer i detta avsnitt ska vara vägledande för utveckling och skötsel av område 
1-5 och 7-8 enligt beskrivning nedan. 
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Karta med de olika områdena inritade finns på sidan 27. 
 
Område 1 
Idegranshäck som ger skydd mot den trafikerade Malmövägen och mot västliga vin-
dar. Bör klippas för att behålla täthet och storlek, så att häcken inte ökar i utbredning 
på höjden eller bredden. I häcken finns en del inslag av annan växtlighet. Denna tas 
bort och ersätts med idegransplantor som växer på plantskoleområdet. Öppningar på 
några ställen ger kontakt mellan planområdet och gång- och cykelvägen längs 
Malmövägen. 
 

 
 

Idegranshäck (1) 
 

 

Gång genom trädbestånd i söder (2) 
 

 

"Berättarstenar" (2) 
 
Område 2 
Lite igenvuxet område där det finns ett intressant och varierat växtmaterial med både 
vanliga träd och buskar och arter av mer exotisk karaktär. Ett område med halvöppen 
parkkaraktär eftersträvas, där tulpanträd, bokar, björkar, bergkörsbär, plataner, pelar-
aspar och jättetuja samt bokhäckar bevaras. Röjning bör göras kring raden med gra-
nar i områdets mitt så att de står mer fritt och granar i öster tas bort för att öppna upp 
i denna del. Parkområdet kan göras mer tillgängligt med en slinga med klippt gräs 
genom området. Om möjligt bevaras gången genom trädbestånd i söder. I sydvästra 
hörnet finns en grupp med stenar där den tidigare plantskoleägaren suttit och pratat 
med barn och barnbarn. Fint inslag som bör bevaras. 
 
Område 3 
Rader med gran och tuja glesas ut/gallras så att det blir ett öppnare och luftigare in-
tryck mot planerad bostadsbebyggelse. 
 
Område 4 
Naturlikt område med en rik och varierad flora med magnifika stora träd som kas-
tanj, lind, bok och ask och centralt i området ett mer öppet parti med buskar och små-
träd. Områdets naturlika karaktär bevaras. Viss gallring/röjning behövs för att hålla 
den inre delen öppen samt göra området mer tillgängligt. Rester av fruktträdgård kan 
lyftas fram. Befintliga stigar förbättras och nya förbindelser skapas mot öster och 
söder. Några av de stora träden friställs (bok och ask). Unga träd som kan utvecklas 
till stora träd sparas så att det blir en kontinuerlig återväxt. Grova och gamla lövträd 
samt blommande buskar som hagtorn och fläder, liksom fruktträden är värdefulla 
bl.a. för insekts- och fågelfaunan. Där det finns möjlighet, lämnas död ved för floran 
och faunan. På de gamla träden i söder växer flera sällsynta arter, bl.a. de rödlistade 
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lavarna stiftklotterlav och fläderlundlav (mycket sällsynt). Enligt "Översiktlig bio-
topkartering och naturvärdesbedömning för Dammhejdan och Olssons trädgårdar i 
Ystads kommun" bör åtgärder som påverkar buskar och träd i detta område ske med 
stor försiktighet och helst i samråd med biologisk expertis. 
 

 
 

Stig genom naturområde i norr (4) 
 

 

Bestånd av unga träd (4) 
 
Område 5 
Öppen ängsyta med spridda buskar och småträd. Området hålls öppet med årlig slåt-
ter. Buskar och småträd i norra delen sparas så långt möjligt. Området med befintlig 
tennisplan bevaras som yta för boll och lek. 
 
Område 6 
Allé med oxel och lind, som omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap. 11 §. 
Bestämmelse (n2) anger att träden inte får fällas eller beskäras. Länsstyrelsen prövar 
frågor om dispens. 
 
Område 7 
Gräsyta med spridda buskar och grupp med kastanjer. Området hålls öppet med årlig 
slåtter. Träd och buskar får stå kvar. 
 
Område 8 
Grönt stråk med gång- och cykelväg som ansluter till Prosthagen i öster. Kvarlämnat 
växtmaterial från plantskoleverksamheten tas tillvara som en uppvuxen stomme. I 
området finns möjlighet att anordna odlingslotter samt plats för dagvattenhantering. 
 
Område 9 
Mammutträden (Sequoiadendron giganteum) vid det 2015 rivna kyllagret får be-
stämmelse (n3) som anger att träden inte får fällas eller beskäras annat än av biolo-
giska eller säkerhetsmässiga skäl. Om träden måste tas bort ska de ersättas med nya 
träd med liknande karaktär. För att ytterligare stärka skyddet för träden ligger de 
inom allmän platsmark (PARK). Dessutom utgörs kvartersmarken närmast träden av 
prickmark (mark som inte får bebyggas), vilken bör vara fri från påverkan för att inte 
skada trädens rotsystem. Marklov krävs för trädfällning. 
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Område 10 
Mispeln (Mespilus germanica) i norra delen av ängen väster om infartsvägen är ett 
fint och ganska ovanligt litet träd som får bestämmelse (n3) som anger att det inte får 
fällas eller beskäras annat än av biologiska eller säkerhetsmässiga skäl. Om trädet 
måste tas bort ska det ersättas med nytt träd med liknande karaktär. För att ytterligare 
stärka skyddet för trädet ligger det inom allmän platsmark (PARK). Marklov krävs 
för trädfällning. 
 

 
         Områden med vegetationsbestämmelser och skötselrekommendationer enligt beskrivning 
         i texten ovan och nedan. 
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Kvartersmark 
Område 11 
Rester av trädgårdsanläggning med ett intressant och varierat växtmaterial, t.ex. bok-
häckar, hängbok, björk, kaukasisk vingnöt, äkta kastanj, bok, magnolia, rhodo-
dendron, robinia, pelarasp, flikbladig bok, mammutträd, atlasceder och murgröna, 
som ger goda förutsättningar att skapa en fin utemiljö för förskola eller boende. Be-
fintlig vegetation är en värdefull resurs och en noggrann planering av ny bebyggelse 
bör göras så att befintlig vegetation så långt möjligt kan bevaras. Grönytefaktor (n4) 
anges för att säkerställa att en viss andel av tomten ska utgöras av grönyta. 
 
Grönytefaktor 
Genom tillämpning av grönytefaktor säkerställs en viss kvantitet av grönyta. Gröny-
tefaktorn anger "växtlighetsgraden" och mäts som ett genomsnittligt värde för hela 
tomtens yta. De olika delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 bero-
ende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och den lokala dagvatten-
hanteringen. Det gäller således att göra tomten så genomsläpplig, med så stor andel 
planteringsbar yta som möjligt. Om det inte är tillräckligt får man kompensera med 
grönska på väggar och tak. 
 

      
 
För att gynna den biologiska mångfalden och för att skapa spännande utomhusmil-
jöer kan dagvattnet fördröjas/omhändertas på ett synligt sätt. Vattnet fördröjs i dam-
mar, ränndalar och kanaler m.m. Härigenom blir vattnet ett biologiskt tillskott och 
ger underlag till en högre biologisk mångfald. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
bidrar till att minska flödet till ledningsnätet och recipienten. En mindre mängd nä-
ringsämnen och föroreningar kommer på så sätt att nå våra vattendrag. 
 
För det kvarter där område 11 ingår föreslås en grönytefaktor på 0,4. Detta innebär 
att minst 40 % av tomtens area ska utgöras av grönyta med en delfaktor 1,0 (se tabell 
nedan med beskrivning av delfaktorer). I de fall grönyta med en delfaktor lägre än 
1,0 används, räknas ytan om enligt räkneexempel nedan. Uppfyllande av grönytefak-
torn kommer att ingå i granskningen i samband med bygglovgivning. 
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Beräkning av grönytefaktor ska ske enligt Malmö stads framtagna modell för gröny-
tefaktor9: 
 

Grönytefaktor på byggnadstomter 
Grönytefaktorn mäts som ett genomsnittligt värde för hela tomtens yta. De olika 
delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förut-
sättningar de erbjuder för växtligheten och för den lokala dagvattenhanteringen 
samt det lokala mikroklimatet. 

Delfaktorer för grönska 

1,0 
 

Grönska på marken med fullgoda förutsättningar för växtbäddens och 
terrassens dränering, rotpenetrerbarhet etc. Terrassen skall vara anpassad 
till biotopen. Den får ej skära av eller försvåra kontakten mellan 
växtbädden och underliggande jord på ett sätt som gör att växtlighetens 
eller biotopens långsiktiga utveckling äventyras. Växtbädden och terrassen 
skall ge förutsättningar för en naturlig infiltration och perkolation till 
grundvattnet. Om växtbäddar och terrass inte utformas på ett acceptabelt 
sätt, skall ytan räknas lika som grönska på bjälklag. 

0,7 
 

Grönska på väggar. Kläng- och klätterväxter med eller utan stöd av 
spaljéer, linor etcetera. Ytan räknas för den del av väggen upp till högst 
10 meters höjd, som inom loppet av 7 år kan förväntas bli övervuxen. 
Det innebär att artvalet påverkar vilken yta som kan tillgodoräknas. En 
klängande växt som kräver stöd kan bara täcka den yta där det finns stöd 
monterat. En självklättrande växt beräknas täcka alla ytor inom den 
bredd som de planterade plantorna kan förväntas täcka (detta är 
artberoende), exklusive fönsterytor. (Skall redovisas med skiss av 
fasaden och förväntad täckning efter 7 år). 

0,3- 
0,7 
 

Träd. Träd av rejäl storlek ger en tilläggsfaktor för planteringsytor 
såväl på mark som på bjälklag. För bjälklag gäller dock den 
begränsningen att växtbäddens tjocklek och uppbyggnad skall ha 
förutsättningar för att långsiktigt bära träden och ge dem god utveckling. 
Faktorn räknas för en planteringsyta av högst 25 kvm 
planteringsyta/träd. Träd med stamomfång 16- 20 cm ger tilläggsfaktor 
0,3, träd med stamomfång 20-30 cm ger tilläggsfaktor 0,5 och träd med 
stamomfång större än 30 cm ger tilläggsfaktor 0,7. 

0,6 
 

Gröna tak. Tunna växtbäddar med torktålig växtlighet som används som 
ytskikt på tak istället för, eller som komplement till, andra ytskikt. Taken 
räknas med verkligt antal kvadratmeter takgrönska och inte med yta 
enligt takens projektion på marken. När samma typ av växtlighet 
(sedummattor) används på marken räknas den som vilken annan 
växtlighet som helst och delfaktorn beräknas enligt förutsättningarna för 
växtbädden. 

                                                 
9 Miljöbyggprogram SYD 2009,www.miljobyggprogramsyd.se 
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0,7 
 

Växtbädd på bjälklag mellan 200 och 800 mm djup. 
Grönska på bjälklag, det vill säga. på taket till garage och 
parkeringshus, terrasser på hus, balkonger etcetera. Till växtbäddsdjupet 
räknas endast det som är möjligt för växternas rötter att tränga in i och 
som är biologiskt aktivt. Överbyggnader under rotspärr av till exempel 
gummiduk får således inte räknas in i växtbäddstjockleken. 
Ej heller isoleringsmaterial typ frigolit som inte är möjligt för rötterna att 
växa in i. Däremot dräneringsskikt av t.ex. lecakulor eller grus kan ingå i 
växtbädden om det inte avgränsas av rotspärr. 

0,9 Växtbädd på bjälklag ≥800 mm djup. 

Delfaktorer för lokal dagvattenhantering 

1,0 
 

Vattenytor i dammar, bäckar, diken etc. Avser vattenytor som finns 
under minst 6 månader av året. 

0,2 
 

Uppsamling och fördröjning av dagvatten. Dagvatten från täta ytor 
(faktor 0,0) och hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,2) som samlas upp i 
damm eller andra magasin där vattnet kan hämtas för användning på 
gården eller i husen, ger tilläggsfaktor för den avvattnade ytan under 
förutsättning att magasinet rymmer minst 20 l/m2 avvattnad yta. 

0,2 
 

Avvattning av täta ytor till omgivande grönska på marken. Täta ytor 
(faktor 0,0) och hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,2) som inte har 
några brunnar och som höjdsätts så att de avvattnas till intilliggande ytor 
med grönska på marken (faktor 1,0), ger en tilläggsfaktor. Faktorn 
beräknas för den yta som avvattnas, dock högst det antal m2

 som 
vegetationsytan omfattar. 

Delfaktorer för hårdgjorda ytor 

0,0 
 

Täta ytor. Takytor, asfalt och betong som inte har någon form av 
växtbädd eller annan möjlighet att utveckla biotoper för växtlighet och 
som inte släpper igenom något dagvatten. 

0,2 
 

Hårdgjorda ytor med fogar. Traditionellt lagda platt- och stenytor, som 
betongplattor, gatsten och klinker, med normala fogar fogade med sand 
som ger en viss genomsläpplighet för dagvattnet. 

0,4 
 

Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor. Gräsarmerad betong- eller 
natursten, öppen asfalt, grus, singel, sand och andra ytor med hög 
genomsläpplighet för dagvatten. Grus, singel och andra svårframkomliga 
ytor får inte användas så att de minskar tillgängligheten för 
rörelsehindrade. Kommunens tillgänglighetsrådgivare kommer att 
granska denna aspekt vid bygglovprövningen och grönytefaktor får inte 
räknas för yta som blir hindrande för tillgängligheten. 
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Hur tillämpa grönytefaktorn i denna detaljplan? 
Nedan redovisas ett exempel på hur en grönytefaktor kan räknas fram för kvarteret 
till höger om infartsgatan med beteckningen BC1D1S1. Siffrorna nedan är ungefärliga 
och utgår från ett maximalt utnyttjande av byggrätten. Med en lägre 
exploateringsgrad kan grönytan fördelas på annat sätt. 

 
 Beräkning Förklaring 
Tomtens area 2465 m2 Hela tomtens area. 
Grönytefaktor 0,4 = ca 980 m2 

(0,4 x 2465 m2) 
 

Minst 980 m2 av tomten 
ska utgöra grönyta med 
delfaktor 1,0, det vill säga 
grönska på mark eller 
vattenytor för att uppfylla 
kravet på grönytefaktor 
0,4. 

Grönska på mark 290 m2 Grönska på mark har 
delfaktor 1,0. 

Grönska på 
väggar 

315 m2 

T.ex. klättrande/slingrande växter. 
Grönska på väggar har 
delfaktor 0,7. 

Träd 120 m2 
(70 m2 befintliga lite större träd + 
50 m2 mindre befintliga eller nya 
träd) 

Träd av rejäl storlek ger 
en tilläggsfaktor för 
planteringsytor såväl på 
mark som på bjälklag. 
Faktorn har räknats för en 
planteringsyta av 20 kvm 
planteringsyta/träd och 
stamomfång större än 30 
cm för befintliga träd, 
vilket ger tilläggsfaktor 
0,7 samt stamomfång 20-
30 cm för nya träd, vilket 
ger tilläggsfaktor 0,5. 

Gröna tak 20 m2 sedumtak på exempelvis 
entréer eller förråd 

Gröna tak har delfaktor 
0,6.  

Gräsarmerade 
parkeringsplatser 

235 m2  

(0,9 parkeringsplatser/lägenhet) 
Halvöppna till öppna 
hårdgjorda ytor har 
delfaktor 0,4. 

Summa: 290 + 315 + 120 + 20 + 235 + = 
980 m2 

 

 
Odling 
Enligt beslut i kommunfullmäktige (2013-08-15, kf § 117) ska kommunen i stads-
planeringen avsätta ytor i närheten av bostäder, särskilt i fastigheter med lägenheter, 
för att boende ska kunna ha egna odlingar. Stadsodling och stadsnära odling har bli-
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vit begrepp som alltmer ingår i stadsplaneringen och något som troligen kommer att 
bli alltmer aktuellt även i mindre städer som Ystad. Möjlighet till odling föreslås 
inom parkområde i öster. Riktlinjer behöver tas fram för denna mark, som är allmän 
platsmark och ska vara tillgänglig för alla. Odlingsmöjligheter kan även anordnas på 
kvartersmark, t.ex. i anslutning till äldreboende och flerbostadshus. 
 
Trafik 
Biltrafik, utformning av gator 
Området föreslås få sin infart från Malmövägen i väster från befintlig rondell i för-
längningen av Missunnavägen. Flerbostadsbebyggelsen är grupperad utmed infarts-
gatan (gata A) och en svängd gatuslinga inne i området (gata B) med möjlighet till 
parkering mellan träden utmed gata B. Efter korsningen med den svängda gatus-
lingan mot sydost får gatan mot norr en lite smalare sektion (gata C). Den lägre be-
byggelsen på östra sidan av infartsgatan i den norra delen av planområdet ligger ut-
med en gatuslinga som når ut till Prostgången (gata D). Avsikten är att denna gata 
ska utformas och skyltas som gångfartsområde, dvs. låg hastighet (gångfart) och väj-
ningsplikt mot gående. Gatorna avslutas med vändplats dimensionerad för renhåll-
ningsfordon. Infartsgatan och dess förlängning mot norr samt den svängda gatu-
slingan mot sydost förses med en trädrad och med en gångbana på gatans ena sida. 
 
Antal tillkommande bilrörelser för nyexploatering beräknas vanligtvis med 2,5 bilrö-
relser/lägenhet men i det aktuella fallet bedöms antalet bilrörelser på grund av det 
centrala läget ligga lägre än dessa siffror, 1,5 bilrörelser/lägenhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Gata A                  Gata B           Gata C                           Gata D 
 Gatusektioner inom området 
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Gång- och cykeltrafik 
Planområdet omges av gång- och cykelvägar där Backaleden norr om och Prost-
gången öster om planområdet ingår i det övergripande gång- och cykelvägnätet. En 
gång- och cykelväg i väst-östlig riktning genom området kopplar samman Backale-
den och Prostgången. 
 
Parkering 
I föreslagen ny bebyggelse kommer huvudvikten ligga på mindre lägenheter vilket innebär 
att det bedöms tillräckligt med 0,9 bilplatser per lägenhet inklusive besöksparkering. Redovi-
sat förslag till flerbostadshusbebyggelse innebär ett behov av cirka 240 p-platser i markplan. 
Om byggherren kan visa avtal om bilpool kan kravet på bilplatser sänkas. 
 
För den lägre bebyggelsen i form av radhus eller kedjehus ska 2 bilplatser tillskapas till re-
spektive bostad. En allmän parkeringsyta föreslås på västra sidan av infartsgatan mot den 
naturlika grönytan.  
 

 
Modellbild över bebyggelsen längst söderut inom planområdet mot gång- och cykelvägen norr om 
kvarteret Kobel. (Modellbilden visar inte slutlig utformning utan visar endast byggnadernas volymer) 
Illustration: Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs AB 
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp 
Försörjning av energi, tele, elektronisk kommunikation samt vatten och avlopp sker 
genom anslutning till befintliga nät. Den nya bebyggelsen kan anslutas till fjärrvär-
menätet. 
 
Dagvattenhantering 
En dagvattenutredning10 har tagits fram för planområdet. Kommunen har ett utbyggt 
dagvattennät i anslutning till planområdet med goda tekniska möjligheter för anslut-
ning av dagvattenledningar från planområdet. Inom planområdet finns idag inga på-
träffade system för dagvattenavledning. Däremot finns en uttalad ambition att inte 

                                                 
10 Dagvattenutredning, Bellevue 2:7 m.fl., Mark och VA Teknik 
AB, 2014-03-17 
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belasta ledningsnätet, vilket i aktuellt fall också är möjligt genom olika flödesbegrän-
sande åtgärder. 
 
Planområdet föreslås indelas i tre mindre områden där parkmiljö och vattenstråk är 
tänkta att fungera som ekologiska korridorer. Inom området ska dagvatten tas om-
hand lokalt (LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten). Planområdet har med av-
seende på dagvattenhanteringen delats in i tre delområden där dagvatten leds via 
konventionella ledningar samt öppna diken/kanaler och magasin till konstruerade 
våtmarker/fördröjningsmagasin där vattnet kan infiltrera i underliggande jordar. 
Överskottsvatten leds via ledningar till kommunens dagvattennät fördelat på de ovan 
nämnda områdena. Den fördelning av dagvattenavledningen som redovisas bedöms 
kunna hantera dagvattentillförseln till området under de förväntade regnscenarier 
som är aktuella för 10 års-regn. 
 
Tillstånd enligt miljöbalken kan krävas vid permanent grundvattensänkning i områ-
det, se sid. 6 i dagvattenutredningen från Mark & VA Teknik. 
 
 
 

 
 

Delområden för dagvatten 

     
 

     Exempel på fördröjningsyta för dagvatten 
 

     
 

     Exempel på dagvattendike 
 
Normalt kommer fördröjningsmagasinen att utgöras av en fuktig gräsyta men vid 
regn skapas en större tillfällig vattenspegel. Fördröjningsmagasinen bör ha gräsbe-
vuxna slänter så att de har ett tilltalande utseende även när vattennivån är låg. Bran-
tare slänter förstärks med t.ex. stora naturstenar. Mängden dagvatten kan minskas 
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med till exempel gröna tak eller uppsamling av dagvatten, som sedan kan användas 
för bevattning. 
 
Fria avrinningsstråk är viktiga för att större mängder vatten ska kunna rinna bort 
ovan mark vid extrema nederbördsmängder. Gatornas utformning, lutning och höjd-
sättning samt en höjdskillnad mellan gata och färdigt golv är viktig för att vattnet inte 
ska rinna in i husen utan ledas till grönområden, där det kan samlas upp och fördrö-
jas. 
 
Avfallshantering 
Ystads kommun sköter hämtning av hushållsavfall. Avfall som ska källsorteras han-
teras genom FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamling). SYSAV Kemi hanterar 
miljöfarligt avfall. 
 
Miljö- och klimatåtgärder 
Föreslagen ny bebyggelse innebär en förtätning i ett centralt läge med tillgång till 
kollektivtrafik, vilket är gynnsamt ur klimatsynpunkt. Samtidigt bevaras en stor del 
av den befintliga natur- och parkmarken och dagvatten ska fördröjas inom planområ-
det. 
 
Tillgänglighet 
Målet är att skapa en miljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrup-
per. Planförslaget innebär att nya bostäder kommer att vara tillgängliga i området 
med hiss och tillgänglighetsanpassade enligt dagens krav. Detta gör att man kan bo 
kvar längre i området. Området har närhet till god service och tillgång till god kollek-
tivtrafik.  
 
Lovplikt 
Bygglov 
Någon ändring av bygglovplikten föreslås inte. De bestämmelser om krav på bygg-
lov som finns i 9 kap 2, 3c § PBL och 6 kap 3 § PBF (8 kap 3 § ÄPBL) bedöms som 
tillräckliga för att bevaka bebyggelsens utformning. Detaljplanen handläggs enligt 
ÄPBL (äldre plan- och bygglagen, SFS 1987:10) men bygglov kommer att handläg-
gas enligt den lagstiftning som gäller vid det aktuella tillfället. 
 
Marklov 
Marklov krävs för fällning av träd markerade med n3-bestämmelse. 
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BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 
När en detaljplan upprättas ska kommunen göra en bedömning av behovet att göra en 
miljöbedömning. Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning av planen 
göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Syftet med miljöbedömingen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet 
så att en hållbar utveckling främjas. 
 
Påverkan 
Ny detaljplan kommer att påverka området genom att mark för tidigare plantskola tas 
i anspråk för bostadsbebyggelse.  
 
Behovsbedömning 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan 
och en miljöbedömning behöver därför inte göras. Länsstyrelsen gör samma bedöm-
ning i sitt yttrande under programsamrådet. 
 
Behovsbedömningen grundas på följande: 
 Planen omfattar endast ett mindre, lokalt område. 
 Naturvärden ges möjlighet att inom planområdet bevaras och utvecklas. 
 Planområdet ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. 
 Befintlig infrastruktur kan utnyttjas. 
 Genomförande av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna över-

skrids. 
 
Planen bedöms dock medföra viss påverkan på omgivningen och den berörs också av 
förhållanden i omgivningen samt riksintressen m.m., vilket redovisas under Konse-
kvenser. 
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KONSEKVENSER 
 
Riksintressen och förordningar 
Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 §) 
Området omfattas av riksintresset för kustzonen enigt 4 kap. 4 § MB. Eftersom be-
stämmelserna i 4 kap inte utgör hinder för utveckling av befintliga tätorter bedöms 
detaljplanen som förenlig med riksintresset.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhus-
luft och yt- och grundvattenförekomster överskrids. 
 
Hälsa och säkerhet 
Markradon 
Utförd markradonmätning visar att den uppmätta radonhalten ligger i den övre delen 
av intervallet för normalriskmark och för delar i den undre delen av högriskmark. 
Mätningar för varje enskilt byggobjekt ska utföras och redovisas i bygglovsskedet så 
att krav kan ställas på respektive geokonstruktion. Grundläggning ska utföras radon-
skyddande inom normalradonintervallet (10-50 kBq/m3 luft) och radonsäkert inom 
högradonintervallet (>50 kBq/m3 luft). 
 
Luftföroreningar 
Tidigare verksamhet har haft besökstrafik och varutransporter men föreslagen bo-
stadsbebyggelse innebär en ökning av trafikmängder till och från planområdet. Plan-
förslaget förväntas dock inte medföra att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 
svaveldioxid överskrids. Med föreslagen förändring förväntas endast en marginell 
ökning av halterna av PM10. 
 
Vägtrafikbuller 
Enligt översiktlig bulleranalys utförd av Ramböll 201311 överskrids riktvärdena för 
vägtrafikbuller närmast Malmövägen. Skyddsbestämmelse (m) i detaljplanen för 
fastigheten Bellevue 2:9 anger att åtgärder ska vidtas så att gällande riktvärden för 
vägtrafikbuller inte överskrids. Åtgärder för att klara detta kan exempelvis vara bul-
lerskärm, mur, att uteplats placeras bort från bullerkällan, fasaddämpning etc. Ny 
bebyggelse närmast Malmövägen i väster är indragen från vägen för att klara ekviva-
lentnivå för trafikbuller utomhus vid fasad. Skyddad uteplats kan ordnas inom icke 
bullerstörd del av tomten. För fastigheten Bellevue 2:9, där det finns ett befintligt 
bostadshus, anger m-bestämmelse att åtgärder ska vidtas inom bullerstörd del av 
tomten, så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller inte överskrids. 
 

                                                 
11 Bulleranalys Ystad, Ramböll 2013 
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Markföroreningar 
Med ledning av utförd miljöteknisk markundersökning12 finns det inga tecken som 
visar att marken på den före detta plantskoletomten öster om infartsvägen på fastig-
heten Bellevue 2:10 är förorenad. Resultaten från undersökningen visade dock på att 
grundvattnet inom området innehåller förhöjda halter av bekämpningsmedel. Mot 
bakgrund av att det idag inte tas ut något dricksvatten i anslutning till det undersökta 
området bedömer man enligt utredningen att det ej föreligger någon förhöjd risk 
gentemot människor eller miljön med avseende på uppmätta halter av bekämpnings-
medel i grundvatten. 
 
Enligt kompletterande miljöteknisk markundersökning har det i prover tagna under 
det rivna bekämpningsmedelsförrådet inom det f.d. plantskoleområdet väster om 
infartsvägen inte detekterats några bekämpningsmedel. De rester/spår av bekämp-
ningsmedel som detekterats i prov från före detta plantskola väster om infartsvägen 
ligger långt under utländska riktvärden för bostadsmark (det finns inga generella 
riktvärden för bekämpningsmedel i Sverige). 
 
Trafik 
Med den föreslagna nya bebyggelsen inom planområdet kommer trafiken att öka i 
cirkulationsplatsen och angränsande gator med cirka 500 fordonsrörelser per dygn 
men gatunätet bedöms tåla denna ökning och trafikökningen bedöms inte påverka 
omgivningen på något avgörande sätt.  
 
Dagvatten 
Enligt föreslagen dagvattenlösning bedöms belastningen på ledningsnätet inte öka. 
 
Natur- och kulturmiljö 
Hushållning med naturresurser 
Planförslaget innebär förtätning av redan ianspråktagen mark vilket innebär ett ut-
nyttjande av befintliga resurser och stadens gränser behöver inte utökas.  
 

                                                 
12 Miljöteknisk markundersökning vid plantskola, Bellevue 2:11, 
Ramböll, 2013-04-25 
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Modellbild från Backaliden mot väster. (Modellbilden visar inte slutlig utformning utan visar endast 
byggnadernas volymer) 
Illustration: Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs AB 
 
Naturmiljö och biologisk mångfald 
De stora träden kring den gamla trädgården i norra delen av planområdet är karak-
tärsskapande för hela stadsdelen. Området är idag inte särskilt tillgängligt genom att 
norra delen av området är starkt igenväxt och handelsträdgården i söder inhägnad. 
Området är idag inte avsatt som parkmark. 
 
Området kring den nu rivna villan Dammhejdan kan bli en stor tillgång för de bo-
ende om det tas tillvara som ett grönområde för natur och rekreation. Området bör 
utvecklas till en sammanhållen naturpark där vissa delar sköts mera intensivt och 
andra områden får utvecklas mera fritt. Området kring det 2015 rivna boningshuset 
på Ystad plantskola föreslås utvecklas till en mer traditionell typ av park. 
 
Den nya föreslagna bebyggelsen placeras in med hänsyn till befintlig vegetation och 
så att uppvuxna stora träd samt särskilt värdefulla träd ska kunna bevaras. Samman-
taget kommer förutsättningar ges för att områdets gröna karaktär kan bevaras och 
växt- och djurliv utvecklas samtidigt som området blir mer tillgängligt både för bo-
ende och för dem som passerar genom området. 
 
Vatten 
Resultaten från miljöteknisk markundersökning13 som har utförts inom planområdet 
visar att grundvattnet inom området innehåller förhöjda halter av bekämpningsmedel. 
Analyserna av föroreningsinnehållet i jorden visar dock att halterna av samtliga ana-
lyserade bekämpningsmedel underskrider laboratoriets rapporteringsgränser och inga 
uppmätta halter av petroleumprodukter och metaller i jord överskrider de föreslagna 

                                                 
13 Miljöteknisk markundersökning vid plantskola, Bellevue 2:11, 
Ramböll, 2013-04-25 
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riktvärdena vid känslig markanvändning. Området bedöms med detta underlag lämp-
ligt för bostäder.  
 
Arkeologi 
Någon arkeologisk utredning behöver inte genomföras. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kultur-
minnen m.m. omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Stads- och landskapsbild 
Planområdet kommer även efter föreslagen exploatering utgöra ett betydande grönt 
inslag i stadsbilden. En betydande del av de höga träden i nordvästra delen av plan-
området kommer att finnas kvar. Däremot kommer den nya bebyggelsen norr om 
cirkulationsplatsen på Malmövägen att framträda tydligt i gatubilden och flytta grän-
sen för den urbana staden norrut. Söder om cirkulationsplatsen kommer även fort-
sättningsvis den parkliknande karaktären att dominera men längst i söder kommer 
bebyggelsen att synas bakom idegranshäcken. Stora delar av planområdet är idag 
inhägnat och kommer genom exploateringen att göras tillgängligt och passager ge-
nom området möjliggörs. Utmed Prostgången öster om planområdet kommer ny gle-
sare vegetation ersätta befintlig häck av tallar och som tillsammans med föreslagen 
ny bebyggelse och ny lokalgata kommer att öka upplevelsen av trygghet utmed gång- 
och cykelvägen. Mot Prosthagen kommer den föreslagna nya bebyggelsen att fram-
träda inbakad i grönska. 
 

 
Modellbild över planområdet mot norr med Malmövägen till vänster i bild. (Modellbilden visar inte 
slutlig utformning utan visar endast byggnadernas volymer) 
Illustration: Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs AB 
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Modellbild över planområdet mot väster med Backaleden till höger i bild. (Modellbilden visar inte 
slutlig utformning utan visar endast byggnadernas volymer) 
Illustration: Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs AB 
 
Solförhållanden 
Förändringar i sol- och skuggförhållanden har studerats för den föreslagna bostads-
bebyggelsen. Studien redovisar vårdagjämning den 20 mars och sommarsolstånd den 
21 juni vid tre tillfällen på dygnet, kl 9, 13 och 17. Vår- och höstdagjämning är i stort 
sett likvärdiga avseende skuggbildning varvid enbart vårdagsjämning redovisas här. 
Vid bedömning av tillgången till sol- och dagsljus brukar vårdagjämningen använ-
das. 
 
Planförslaget medför ingen eller liten påverkan på angränsande bebyggelse. Befint-
ligt hus mot Malmövägen kan påverkas av skugga tidig morgon och hus utmed Gus-
tavsgatan kan påverkas av skugga sen kväll men redan idag påverkas befintlig be-
byggelse av skugga från befintlig vegetation. 
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Vårdagjämning kl. 09:00      Vårdagjämning kl. 13:00 
 

 
Vårdagjämning kl. 17:00   
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Sommarsolstånd kl. 09:00 (sommartid)     Sommarsolstånd kl. 13:00 (sommartid) 
 

 
Sommarsolstånd kl. 17:00 (sommartid)  
 
Sociala konsekvenser 
Befolkning och service 
Detaljplanen möjliggör ett tillskott av drygt 300 bostäder, med möjlighet till vårdbo-
ende eller trygghetsboende i en del av området, i ett centralt läge med god tillgång 
till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. Inom planområdet ges också möjlighet 
till andra aktiviteter än boende, t.ex. frisersalong, mindre butik och liknande samt 
förskola, vilket innebär att området kan bli en levande miljö dygnet runt.  
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Barnperspektivet 
Vid utarbetande av detaljplanen har hänsyn tagits till barns intressen, behov och situ-
ation i enlighet med barnkonventionen. Planen ger möjlighet till en god boendemiljö 
med en spännande utemiljö och gång- och cykelvägar till skola m.m. Det är också 
möjligt att bygga en förskola inom området. Området kan även användas av kringbo-
ende och befintliga förskolor. 

Säkerhet och trygghet 
Föreslagen bebyggelse, i direkt anslutning till befintliga bostadsområden, ger goda 
möjligheter för en befolkad omgivning. En levande miljö ökar upplevelsen av trygg-
het och säkerhet i stadsrummen även under mörkare delar av dygnet. Genom en god 
belysning skapas en tryggare miljö. Möjlighet till mindre verksamheter innebär att 
området kan bli en levande miljö dygnet runt. 

Tillgänglighet 
Stora delar av planområdet är i dag inhägnat och kommer genom exploateringen att 
göras tillgängligt och passager genom området möjliggörs. De höjdskillnader som 
finns inom planområdet går att överbrygga med gångvägar med ramper som ger en 
tillgänglighet till de olika delarna av området. 

MEDVERKANDE 
I planarbetet har arkitekt Thomas Holtenäs, Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs 
AB, samt från Stadsbyggnad planarkitekt Eva Nygren, stadsarkitekt Leila Ekman och 
karttekniker Ewa Engström medverkat. 

Planidé: Ystadbostäder genom Karmebäck ARCHITECTS. 

Stadsbyggnad 

Leila Ekman Eva Nygren 
stadsarkitekt  planarkitekt 

Thomas Holtenäs 
Arkitektkontoret Holtenäs och Holtenäs AB 




