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Inledning  

Bakgrund och huvuddrag 
En detaljplan är ett juridiskt dokument som reglerar hur marken för ett område får 
användas. Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-12-17 förvaltningen i uppdrag att 
upprätta ett förslag till detaljplan för den obebyggda fastigheten Norrvidinge 13:1 i centrala 
Norrvidinge by. Området som med sitt läge, insprängt inom befintlig bostadsbebyggelse, 
har en låg exponering mot vägar och samhället i övrigt anses lämpligt att bebygga. 

I förslaget prövas möjligheten att uppföra bostadsbebyggelse i form av småhus och/eller 
radhus med tillhörande parkeringar och komplementbyggnader. Intentionen är att den 
tillkommande bebyggelsen anpassas till byns lokala och småskaliga förhållanden. 

Kommunens sammanvägda bedömning är att den aktuella detaljplanen inte ger upphov till 
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken.  

Planprocessen 
I planarbetet tillämpas standardförfarande, enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), då 
förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och inte bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.  

 

 

Figur 1: Enligt standardförfarandet ges möjlighet till sakägare, myndigheter och andra berörda att 

under samråd och granskning inkomma med synpunkter.  

Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas tillsammans med kommunens 
ställningstaganden under planprocessen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter 
senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta 
detaljplanen. Du kan läsa om planprocessen på www.boverket.se. 

Om ingen överklagar och länsstyrelsen inte beslutar att överpröva detaljplanen vinner 
planen laga kraft och blir en juridiskt gällande handling tre veckor från det att kommunen 
tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens 
anslagstavla, https://anslagstavlan.svalov.se. 

Planhandlingar 
Detaljplanen består av en juridiskt bindande plankarta med detaljplanebestämmelser och 
en beskrivande planbeskrivning (denna handling) vars primära syfte är att underlätta 
förståelsen av plankartans innebörd.  

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser och illustrationsskiss. 

 Grundkarta redovisas på plankarta. 

 Planbeskrivning med genomförande- och konsekvensbeskrivning. 

Planeringsunderlag och övriga handlingar: 

 Fastighetsägarförteckning. 

 Trafikbullerutredning, Tyréns 2021-03-12. 

Granskningshandlingar kommer att kompletteras med: 

 Geoteknisk undersökning. 

 Dagvattenutredning. 

 Arkeologisk undersökning. 

Handlingarna finns tillgängliga på Bo, bygg & miljö, Svalövs kommun (www.svalov.se). 

Medverkande  
Planen har upprättats av Vlasta Sabljak i samråd med Anna Heyden.  

Plan & Exploatering 

 

Vlasta Sabljak 
Planarkitekt 

Här kan du påverka Här kan du påverka 

https://anslagstavlan.svalov.se/
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Plandata och markägoförhållanden 

Läge  
Norrvidinge kyrkby ligger utmed 
väg 108 mellan Kävlinge och 
Teckomatorp.  

Planområdet är centralt beläget, 
väster om väg 108 och norr om 
Norrvidinge kyrka och kyrkogård. 

Området angränsar i norr och i 
väster till befintlig småhus-
bebyggelse.  

Areal 
Planområdet på 4830 m2 omfattar 
fastigheten Norrvidinge 13:1.  

Markägoförhållanden  
Planområdet omfattar 
fastigheten Norrvidinge 13:1.  

Både fastigheten Norrvidinge 
13:1 och 13:4 ägs av ett 
aktiebolag.  

Fastigheterna Norrvidinge 13:4, 
13:5, 13:6, 13:7 och 13:13 är i 
privat ägo. 

Fastigheterna Norrvidinge 13:2 
och 13:4 ägs av Teckomatorps 
församling.  

Väg 108 och 1183 är 
samfälligheter. 

Karta 1: Närområdet med fastighetsnummer. 

Bild 2: Flygbild över byn med kyrkan i centrum. Planområdet syns till höger om kyrkogården. 

Bild 1: Ortofoto över området.  

PLANOMRÅDE 

VÄG 108 
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Tidigare ställningstaganden 

Planer 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan från 2007 understödjer generellt en förtätning av kommunens 
samhällen och framhåller vikten av att samhällelig och kommersiell service inte utarmas. 

Detaljplan och fastighetsplan 
Området omfattas inte av detaljplan och inte av fastighetsplan. 

Riksintressen och förordnanden  
Området ligger inom riksintressen för kulturmiljö- och naturmiljövård. 

Naturmiljövård 
Västra Karaby-, Dagstorps backar, Dagstorps mosse [N50]  

Ett delvis flackt och lätt kuperat odlingslandskap med karaktär av dalgångsbygd kring 
Saxån och talrika fornlämningsmiljöer med monumental verkan där Karabys-, Dagstorps- 
och Norrvidinge backar framträder. 

Kulturmiljövård  
Norrvidinge - Södervidinge [M32]  

Dominerande bronsåldershögar på 
höjdryggarna som sträcker sig på ömse 
sidor om Saxån.  

Norrvidinge kyrka av medeltida ursprung 
har omgestaltats under 1700- och 1800-
talen, kyrkbyn med prästgård från 1800-
talets slut, gatehus och stenvalvsbro över 
Saxån.  

Kulturmiljöprogrammet för Skåne 
Norrvidinge by, som del i ett större område, omtalas i kulturmiljöprogrammet för Skåne.   

Byns struktur uppvisar till stor del förhållandet efter skiftet med ett byggnadsbestånd 
bestående av gatehus av varierande ålder och utseende. Folkskolan i gult och rött 
tegel ligger mitt i byn. Med anläggandet av järnvägen Malmö-Billesholm 1886 
anlades Norrvidinge station nordväst om kyrkbyn.1  

 

                                                      
1 Länsstyrelsen i Skåne, https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/ 
omraden/dagstorp-sodervidinge-vastra-karaby-norrvidinge.html, 2020-12-08. 

Karta 2: Riksintresse för naturvård (skrafferat), se 
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/. 

Bild 3: Norrvidinge kyrka är ursprungligen från 
1100-talet. 
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Bild 4: Den aktuella tomten med äldre, traditionella gatuhus utmed väg 108 i bakgrunden. 

 
Fornlämningar 
Fornlämningen består av den gamla bytomten 
för Norrvidinge by.  

Fornlämningens gränser i kulturmiljöregistret, 
Riksantikvarieämbetets databas över kända 
kulturlämningar, är definierad enligt en äldre 
karta från 1792.  

 

Karta 3: Riksintresse för kulturmiljövård samt fornlämningsområde. 

Bild 5: Ett av två korsvirkeshus utmed den 
centrala bygatan, väg 1183. 
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Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 

Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse i form av radhus 
och/eller småhus inom fastigheten Norrvidinge 13:1.  

Planläggningens övergripande föresats är att med hänsyn till platsens kulturmiljövärden 
främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet. 

Mark och natur  

Naturmiljö  
Norrvidinge ligger i ett öppet, något kuperat 
jordbrukslandskap i närheten av Saxån.  

Planområdet består av öppen gräsmark med 
enstaka buskar och träd. I väster och norr 
inhägnas området av uppvuxna 
villaträdgårdar.  

I söder angränsar det mot kyrkogården och 
den vackra kyrkogårdsmuren. Kyrkogårdens 
växtlighet utgör en grön barriär mot det 
öppna landskapet. 

Kyrkogården med sin vegetation och sina 
grusgångar är betydelsefull för den biologiska 
mångfalden i området. 

Mark 

Arkeologi 
Byggnation inom fastigheten kräver tillstånd 
till ingrepp i fornlämning enligt 2 kap 
kulturmiljölagen.  

Länsstyrelsen gör bedömningen att en arkeologisk undersökning måste genomföras som 
ett första steg i tillåtlighetsprövningen innan fastigheten kan exploateras. Eftersom 
förekomst av fornlämningar kan påverka planens genomförbarhet finns det skäl att klara ut 
fornlämningsförekomsten i ett inledande skede av planprocessen.  

En avgränsande arkeologisk förundersökning görs inledningsvis som syftar till att 
konstatera om och var fornlämning berörs samt för att avgränsa en eventuell påträffad 
fornlämning. En arkeologisk undersökning genomförs om behovet föreligger när 
detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Topografi och höjdsättning 
Marken som i princip är flack lutar svagt mot väg 108. In på tomten finns en svag sänka. 

Vid höjdsättning ska rinnvägar för ytvatten uppmärksammas. Felaktiga markhöjder kan få 
negativ påverkan på bebyggelsen och omgivningen vid kraftiga regn. 

Geotekniska förhållanden och markradon  
En geoteknisk utredning, där grundvattennivåer och platsens specifika geoteknik studeras, 
kan först göras efter att den arkeologiska förundersökningen är klar.  

Bland annat bör den geotekniska undersökningen redovisa: 

 Hydrogeologiska förhållanden, grundvattennivåer. 

 Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration. 

 Markens bärighet. 

 Geotekniska rekommendationer. 

Markradon bör mätas i samband med den geotekniska undersökningen. 

Statens planverk rekommenderar att nya hus i normalfall byggs med radonskyddande 
utförande. På mark där markradonrisken är särskilt hög bör husen byggas radonsäkert. 
Endast i de fall, där radonrisken är garanterat liten, kan nybyggnad ske på traditionellt sätt.  

Bild 6: I söder angränsar området till en trädrad 
och en kyrkogårdsmur utmed gången som leder 
till kyrkan. 
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Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, 
där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 
kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark.  

En kompletterande geoteknisk undersökning bör genomföras i samband med projektering 
och utbyggnad när byggnaders läge fastställts. 

Förorenad mark 
Inom området finns inga av kommunen kända markföroreningar.   

Konsekvenser: Mark och natur  
Planläggningen innebär att obebyggd mark, på ca 4 830 kvadratmeter, tas i anspråk för 
bebyggelse.  

Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden. Fastigheten omges av befintlig 
bebyggelse och väg, varför riksintresset för naturvård inte bedöms påverkas negativt.  

 

 

Bild 7: Småskalig villabebyggelse med lummiga trädgårdar avgränsar planområdet mot norr och 
väster. 
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Bebyggelse, gestaltning och markanvändning 

Bebyggelse  

Norrvidinge är en trivsam by med knappt 
ett 20-tal hus av varierande ålder och 
karaktär. Bebyggelsen domineras av 
traditionella sadeltak och fasader i tegel 
alternativt puts. 

Av Kristina Simonssons ”Kulturhistoriska 
karaktäristik och bedömning”2 framgår att 
bara ett av husen förutom den medeltida 
kyrkan klarade sig när byn brann ner 
1852 och att den nya bebyggelsen växte 
fram i ungefär samma läge som den 
tidigare.  

I utkanterna finns några gårdar och i norr 
växthus hörande till en tidigare 
handelsträdgård. I söder, centralt i byn, 
ligger den vitkalkade kyrkan. 

Den ursprungliga sparbanken (bild 9) är 
byns enda byggnad i två plan. Övrig 
bebyggelse är i ett plan. 

Gestaltning 
Det är angeläget att tillkommande 
bebyggelse anpassas till ortens karaktär 
och småskalighet.  

Bygglovsprövning ska ske utifrån en 
helhetsverkan och med hänsyn till 
områdets karaktärsdrag, volym och 
proportioner.  

Detaljplanen medger både lägre 
flerbostadshus och en- eller tvåbostadshus 
Högsta tillåtna totalhöjd på huvudbyggnad 
är 7 meter.  

                                                      
2 Lunds stift, Kristina Simonsson, Norrvidinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och 
bedömning, 2015. 

Bild 8: Norrvidinge by omges av odlad slättbygd. 

Bild 9: Den ursprungliga sparbanken är ombyggd till 
ett bostadshus. 

Bild 10: Utmed den pittoreska bygatan finns två 
korsvirkeshus. Hållplats för skolskjutsen till höger. 
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Markanvändning 
 

 
 

Karta 4: Exploatörens förslag på 12 mindre radhus med en gemensam parkering, Nesso arkitektur. 

B, Bostäder  
Boendeformen (enskilda hushåll, studentboende eller kollektiv) har ingen betydelse i 
sammanhanget. Enstaka arbetsrum i en stor bostad accepteras.  

Genomgångsbostäder, gruppbostäder och träningsbostäder där boendet kräver ständig 
tillsyn av personal kan ingå i användningen. Om det är vård eller boende definieras av den 
omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. Bostadskomplement och boendeservice 
liksom mindre lägenhetsdaghem och fritidshem omfattas av användningen.  

Med bostadskomplement avses en byggnad underordnad huvudbyggnaden såsom uthus, 
förråd, garage eller lusthus. 

Planförslaget möjliggör: 
 Infart från väg 108. 
 Småhus i form av flerbostadshus och en- eller tvåbostadshus. 
 Lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 Grönytor.  
 Komplementbyggnader.  
 Parkeringsplatser. 

 

Konsekvenser: Bebyggelse, gestaltning och markanvändning 
Genom en småskalig bebyggelse bedöms inte befintlig bebyggd miljö och landskapsbild 
komma att påverkas negativt. Förutsatt att ny exploatering utformas med hänsyn till områdets 
karaktär. Den från väg 108 indragna bebyggelsen kommer även att skymmas av vegetation 
och befintliga byggnader mot norr och väster.  

Mindre radhus/lägenheter kan vara ett attraktivt alternativ för äldre som bor i stora villor eller 
gårdar och som vill bo kvar i den invanda miljön. Fler förväntas att välja att bo kvar i sin 
hembygd om möjlighet ges.  

Olika boendeformer skapar valmöjligheter och bidrar till en blandad befolkningsstruktur. 
Marknära bostäder med egen täppa kan även attrahera yngre barnfamiljer. Människor med 
olika bakgrund och livssituation ges möjlighet till att bo och leva i Norrvidinge. 
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Tillgänglighet, service och trafik  

Service och verksamhet  
I byskolan, som uppfördes 1897, drivs 
idag en friskola med 35 platser. Skolan är 
integrerad med öppenvård för ungdomar i 
årskurserna 6-9.  

Närmaste kommunal förskola och 
grundskola F-6 finns i Teckomatorp. På 
Parkskolan finns även skolbarnsomsorg 
och fritidshem. 

Kommunal skola för åk 7-9 och gymnasium 
finns i Svalöv. Men det fria skolvalet gör att 
många tar sig exempelvis till Kävlinge eller 
Lund.  

Kommersiell service i Norrvidinge är 
begränsat till en antikhandel som också 
erbjuder restaureringar och värderingar.  

Närmaste dagligvaruhandel finns i 
Teckomatorp. Vårdcentral finns både i 
Svalöv och Kävlinge. I Kävlinge är dock 
serviceutbudet betydligt större.  

På Vidinge Grönt, strax söder om byn, 
odlas bland annat plantskoleväxter på 
friland.  

Tillgänglighet  
Det är av stor vikt att både ute- och 
inomhusmiljön utformas tillgänglig för 
människor med funktionshinder.  

Minst en gemensam handikapparkering 
ska anordnas inom området. Särskilda 
parkeringsplatser för rörelsehindrade bör 
även kunna anordnas vid eller i nära 
anslutning till entréer.  

Hur kraven på tillgänglighet i detalj kommer 
att tillgodoses redovisas i samband med 
byggnads- och markprojekteringen och 
avgörs vid kommande bygglovsprövning. 

Trafik och anslutning  
I Norrvidinge finns varken kollektivtrafik 
eller trafiksäkra gång- och cykelvägar till 
närliggande orter.  

Det är drygt ca 3 kilometer till Teckomatorp 
och 4,5 kilometer till Kävlinge. Båda orterna 
erbjuder goda kommunikationsmöjligheter i 
form av tåg eller buss.  

I samband med genomförandet av 
detaljplanen utförs en ny anslutning till väg 
108.  

Siktkrav enligt VGU ska säkerställas för 
den nya anslutningen. Fri sikt ska innehållas 
110 meter i båda riktningarna, 5 meter in 
på anslutningen. 

Bild 11: Växthusen strax norr om byn finns kvar 
men handelsträdgården är inte längre verksam. 

Bild 12: Bakom friskolan spelar man basket m.m.. 

Bild 13: Tillåten hastighet genom byn, förbi 
planområdet och skolan är 50 km/timme. Utmed 
den relativt smala väg 108 finns enkla gångbanor. 
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Parkering  
Behovet av bil- och cykelparkering för boende och olika verksamheter varierar beroende på 
läge och tillgång till kollektivtrafik.  

Eftersom förutsättningarna för att kunna 
använda sig av hållbara transportmedel det vill 
säga gång, cykel och kollektivtrafik för 
vardagstransporter är begränsade ställs något 
högre krav på antalet p-platser. 

Om åtgärder som leder till minskad parkeringsefterfrågan påvisas kan kravet på antalet 
bilparkeringsplatser reduceras i samband med bygglov.  

Minst en gemensam parkeringsplats för rörelsehindrade ska anordnas i området.  

I takt med att elbilar blir vanligare bör parkeringsplatser anordnas med laddningsmöjligheter 
för elbilar. Laddning av elfordon är ett nytt egenskapskrav i Plan- och bygglagen (PBL) som 
preciseras i Plan- och byggförordningen (PBF).  

Reglerna ska tillämpas om antalet parkeringsplatser i byggnaden eller på byggnadens 
tomt överstiger 10 respektive 20 stycken. Det är därför viktigt att kunna avgöra vad 
som är byggnadens tomt.3 

I dagsläget utreder Boverket konsekvenser av en eventuell skärpning av kravnivåer.4 

Buller 
Väg 108 och 1183 liksom järnvägen ca 500 meter öster om området förorsakar trafikbuller.   

Enligt bullerförordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Minst en balkong/ uteplats till varje 
bostad alternativt en gemensam uteplats bör anordnas eller placeras så att bullret inte 
överstiger 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 
22.00 – 06.00. Maximalnivån får inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 
gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.  

Tyréns AB har på uppdrag av Byggevolution i Sverige AB utfört en trafikbullerutredning. 
Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån från trafiken uppfyller riktvärden enligt 
trafikbullerförordningen (Leq högst 60 dBA vid fasad) för de planerade bostäderna.  

Riktvärden för uteplats innehålls enligt bullerutredningen öster om husen där uteplatserna 
planeras att anläggas. I utredningen har en fasaddimensionering gjorts så att krav på 
ljudnivå inomhus för bostäder ska kunna innehållas enligt Boverkets Byggregler, BBR. 
(avsnitt 7:21).  

Om husen skulle ges en annan placering än den redovisade eller en annan ljudklass 
eftersträvas, måste fasaddimensioneringen uppdateras. Vid större andel fönster än cirka 
30% av rummets fasadyta krävs högre ljudisolering.  

Konsekvenser: Tillgänglighet, service och trafik 
Avsaknad av service, kollektivtrafik och trafiksäkra cykelvägar begränsar dom som inte har 
bil- och/eller körkort. De blir beroende av andra och risken finns att det leder till begränsade 
möjligheter till delaktighet på egna villkor. Det höga bilberoendet skulle kunna minskas och 
livskvalitén öka med en utbyggnad av kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. 

För funktionshindrade och många äldre är en god tillgänglighet avgörande för en oberoende 
tillvaro. Att tomten är flack underlättar lokalt tillgängligheten för rörelsehindrade.  

Med föreslagna åtgärder i uppnås gällande riktvärden för buller. Föreslagen placering av 
bebyggelse, på sidan 10 (karta 4), medför att byggnaderna skärmar av buller och möjliggör 
en tyst sida och bullerskyddade uteplatser.  

Ökningen av tillkommande trafikrörelser med anledning av den planerade nybyggnationen 
bedöms inte vara av sådan omfattning att störningar i närområdet kommer att öka nämnvärt.  

                                                      
3 Boverket, www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-
elfordon/nar-kravs-laddinfrastruktur/, 2021-02-01. 
4 Boverket, www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/andrade-kravnivaer-for-laddinfrastruktur/, 
2021-02-01. 

Boende Bilparkering 

 Egen p-plats i småhus 2,0  
 Gemensam p-plats 1,5 

 

Tabell 1: Antal parkeringsplatser per bostad. 
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Teknisk försörjning  

Vatten, avlopp och dagvatten  

Kommunalt verksamhetsområde 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten med 
möjlighet till anslutning till befintliga ledningar. Enligt förhandsbesked från NSVA är 
kapaciteten tillräcklig för att försörja föreslagna bostäder. 

Kommunen tillsammans med (NSVA) ansvarar för distribution av vatten och 
omhändertagande av spillvatten. Omhändertagande av dagvatten ligger utanför kommunalt 
verksamhetsområde.  

Dagvatten  
Svalöv kommuns dagvattenplan 
och dagvattenpolicy utgör 
underlag för kommunens framtida 
dagvattenutformning. Den 
generella målsättningen är att 
skapa en långsiktigt fungerande 
dagvattenhantering där flöden 
regleras och föroreningsmängder 
begränsas.  

Senast inför granskningen ska en 
VA- och dagvattenutredning ha 
upprättats där anslutningen till 
befintligt VA-nät samt hanteringen 
av dagvatten fastställs. 

Enligt översiktlig karta från Sveriges geologiska undersökning har området en hög 
genomsläpplighet, d.v.s. en god infiltration.  

Vid lokal fördröjning av dagvatten bör utformningen av utemiljön och materialval för 
utvändiga ytor väljas med omtanke. 

Dagvattenlösning och höjdsättning stäms av med NSVA även i samband med 
detaljprojektering och lov.  

Renhållning  
Svalöv kommuns avfallsplan innehåller mål och strategier för avfallshantering medan 
renhållningsordningen innehåller föreskrifter. Avfallshantering ska ske på kvartersmark.  

Uppvärmning och energibehov 
Med modern byggnadsteknik kan man sörja för en låg energiförbrukning.  

Kompletterande uppvärmning genom solenergi, jord- och luftvärme och annan förnyelsebar 
energi bör övervägas med tanke på att fjärrvärme inte är utbyggt i Norrvidinge.  

El och bredband 
El och bredband finns i närheten. 

Allmännyttiga underjordiska ledningar  
Ett skyddsavstånd till befintliga underjordiska ledningar utmed väg 108 samt fastigheterna 
Norrvidinge 13:7 och 13:13 säkras med egenskapsbestämmelsen ”Markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar” ett så kallat u-område.  

Konsekvenser: Teknisk försörjning   
Bebyggelsen kan anslutas till kommunalt dricks- och spillvatten medan dagvattnet ska 
omhändertas lokalt på fastigheten. 

Fjärrvärme är i dagsläget inte utbyggt i Norrvidinge och särskild omsorg bör läggas på 
energieffektivitet och uthållig energiförsörjning.  

Karta 5: Vattenledningen (blå linje) och spillvattenledningen 
(röd linje). 
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Genomförandebeskrivning 
I genomförandebeskrivningen redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande 
av detaljplanen.  

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelser.  

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Planen handläggs med standardförfarande och förväntas kunna antas under hösten 2021. 
Tidplanen kan komma att ändras under arbetets gång. 

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

Efter genomförandetidens utgång gäller planen fortfarande men vid ny planläggning kan 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt inte längre krävas. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Marken är privatägd och allmän plats förekommer inte inom planområdet.  

Huvudmannaskapet är därmed enskilt. 

Tekniska genomförandefrågor  

Vatten, dagvatten och spillvatten 
Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten medan 
dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet. 

Ledningar och kablar 
Fastighetsägaren står för att nödvändiga försiktighetsmått vidtages i samband med 
markarbeten. Allt arbete skall bedrivas med sådan försiktighet att befintliga ledningar och 
kablar inte skadas.  

För ledning i mark gäller att upplag inte får anordnas och inte heller marknivån ovanför 
ledningen ändras, så att reparation och underhåll försvåras.  

Där så erfordras att ledningar och kablar inom planområdet flyttas i samband med 
byggnation görs detta i samråd med ledningsägare. Utsättning av ledningen ska ske före 
åtgärd. 

Samråd med räddningstjänsten 
Samråd ska genomföras avseende räddningsinsatser, brandvattenförsörjning och 
utrymning i samband med lovhantering.   

I samband med bygglovsprövningen ska sökande redovisa att de tekniska egenskapskraven 
uppfylls liksom åtkomligheten för räddningsfordon och eventuella särskilda krav på 
utrymning.  

Fastighetsägaren ska bekosta och anordna brandvattenförsörjning för fastigheten.  

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning  
Planen omfattar endast en fastighet och fastighetsbildning är inte aktuell i dagsläget.  

I det fall fastigheten delas in i flera ska en enskild fastighet inte vara mindre än 300 m2. 

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker hos lantmäterimyndigheten på initiativ av 
fastighetsägare som även bekostar förrättningen.  

Servitut, ledningsrätter 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med fastighetsägare 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.  
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Ekonomiska konsekvenser  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren 

Anslutningsavgifter 
Anläggnings- och anslutningsavgifter för vatten och spillvatten, el etcetera betalas av 
fastighetsägarna enligt gällande taxor. 

Fastighetsägaren bekostar: 

 Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark.  

 De tillstånd, utredningar och undersökningar som kan krävas vid byggnation. 

 Eventuella förändringar i infrastruktur. 

 Arkeologiska insatser. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

Avtal 
De eventuella kostnader och åtgärder som kan krävas i samband med utbyggnaden, 
regleras med fastighetsägaren i ett exploateringsavtal innan detaljplanen antas.  

Anslutningsavgifter och VA-taxa 
Drift och underhåll av vatten och spillvatten finansieras genom gällande VA-taxa. 

Planekonomi 
Kostnader för planarbetet regleras i planavtal tecknat mellan fastighetsägaren och Svalövs 
kommun. 

Om beställaren fullgör sina skyldigheter enligt avtalet uttas inte planavgift i samband med 
lov.  
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Konsekvenser och miljöbedömning 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 
En miljöbedömning görs för att belysa frågor som berör hälsa och miljö och om planens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid betydande miljöpåverkan 
ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.  

Planförslagets konsekvenser redovisas även löpande i slutet av varje avsnitt i 
planbeskrivningen. Tillsammans med sammanfattande kriterier nedan utgör de grunden för 
kommunens bedömning av om den aktuella detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Miljöbedömning stäms av med länsstyrelsen i samband med samråd och granskning. 

Konsekvenser för fysisk miljö  

Avvägning gentemot gällande översiktsplan Norrvidinge 
I översiktsplanen från 2007 föreslås Norrvidinge öka med ca 9 ha för bostadsändamål. 
Förslaget bedöms överensstämma med den gällande översiktsplanen.  

Riksintressen 
Då planområdet ligger inom befintlig bebyggelsestruktur och anpassas till omgivande 
bebyggelse bedöms aktuella riksintressen inte påverkas negativt.  

Fornlämning 
Fastigheten ligger inom fornlämningen L1989:5545 (tidigare RAÄ Norrvidinge14:1), som 
består av bytomten för Norrvidinge by.  

I samband med samrådet genomförs en avgränsande arkeologisk förundersökning. 

Natur och biologisk mångfald  
Andelen hårdgjord yta ökar i samband med ett genomförande av detaljplanen.  

Det dagvatten som tillkommer omhändertas lokalt på fastigheten.  

Några betydande naturvärden bedöms inte finnas inom planområdet.  

Konsekvenser för hälsa och säkerhet 

Omgivningspåverkan 
Verksamhet med negativ omgivningspåverkan medges inte i planen och det finns inga 
störande verksamheter i närheten.  

Buller 
Området är utsatt för buller och luftföroreningar från väg 108.  

Bullerutredning visar att bebyggelsen kan utformas så att gällande riktvärden för bullernivåer 
klaras. 

Luftkvalitet 
Trafiktillskottet från den förändring som planförslaget innebär är begränsat.  

Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär en risk för att miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids eller påverkas negativt på annat sätt. 

Skyfall och översvämning  
Genom korrekt höjdsättning och omsorgsfullt omhändertagande av dagvatten motverkas 
översvämning på olämpliga platser. 

Sociala konsekvenser  

Marklägenheter 
Nya bostäder tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse då det, enligt kommunens 
bostadsförsörjningsprogram, finns behov av bostäder.  

Norrvidinge domineras idag av villabebyggelse. Ett varierat bostadsutbud möjliggör en 
blandad befolkningssammansättning. Fler äldre och även yngre som flyttar hemifrån kan 
bo kvar i orten.  

Tillgänglighet  
Planförslaget gör det möjligt att inom planområdet uppnå en god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade.  
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Hushållning med resurser 
Bilberoendet förväntas bli relativt högt även om både Teckomatorp och Kävlinge, som ligger 
inom cykelavstånd, erbjuder goda kommunikationsmöjligheter i form av tåg eller buss.  

I planförslaget tas mark i anspråk som är svår att odla yrkesmässigt då den omgärdas av 
bebyggelse och arealen är relativt liten i sammanhanget.  

Med en ökande befolkning och allt större bostadsbehov är förtätning en lösning för många 
miljöproblem som till exempel minskat ianspråktagande av jordbruksmark och ett bättre 
nyttjande av befintlig infrastruktur.  

Miljökvalitetsmål  
Det miljökvalitetsmål som främst berörs av detta planförslag är God bebyggd miljö.  

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
[…] Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas”  

Slutsats och ställningstagande  
Planens genomförande bidrar inte till överskridanden av miljökvalitetsnormer eller till att 
människors hälsa och säkerhet påverkas negativt.  

Förtätningen bedöms inte strida mot varken nationella eller lokala miljömål eller kommunala 
program, riktlinjer eller planer. 

Sammanfattningsvis bedöms de miljöeffekter som förslaget skulle kunna medföra inte vara 
av sådan omfattning att de kan utgöra hinder för planens genomförande.  

Samhällsbyggnadsnämnden gör, i samband om beslut för samråd, bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 
Miljöbalken och i Plan- och bygglagen. Någon formell miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att utföras. 
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