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DETALJPLAN FÖR DEL AV BORGEBY 15:8 M FL, OMRÅDE KRING
RUTSBORGSVÄGEN, LOMMA KOMMUN, SKÅNE LÄN
PLANBESKRIVNING inklusive MKB

Denna planbeskrivning läses parallellt med särskilt kvalitetsprogram för Östra Borgeby,
”Kvalitetsprogram för Östra Borgeby, Lomma kommun, Program för stadsrumsgestaltning
2004-10-26”.

Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Illustrationskarta
• Denna planbeskrivning inklusive MKB
• Genomförandebeskrivning
• Kvalitetsprogram för Östra Borgeby, Lomma Kommun, Program för stadsrumsgestaltning 200410-26.
• VA-utredning: VA-plan för Östra Borgeby etapp 1, 2004-03-22.
• Samrådsredogörelse
• Utlåtande

SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att inom planområdet uppföra bostäder i form av småhus.
Utgångspunkten har varit en analys av området, bland annat med avseende på relationen till
omgivande landskap, relation till befintlig bebyggelse och äldre fastighetsindelning. Principen för
utformningen har varit att använda, förädla och komplettera områdets befintliga kvaliteter i syfte att
skapa en attraktiv bostadsmiljö och samtidigt ge ett miljömässigt tillskott till den befintliga bebyggelsen
i Borgeby.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet
Planområdet begränsas i söder av Borgebys idrottsområde samt Österleden, i väster av befintlig
bebyggelse i Borgeby och i öster av den nyanlagda Österleden. I norr sammanfaller gränsen för
planområdet med den norra gränsen för fastigheterna 17:106 och 17:134.
Planområdet omfattas av samrådsområde för Försvarsmakten vilket innebär att eventuella
etableringar av objekt (master etc) högre än 20 m i öppet landskap eller som överstiger “normalhöjd” i
tidigare utbyggd tätortsdel kräver samråd med Försvarsmakten för att undvika men för totalförsvarets
telekommunikation.

Nuvarande markanvändning
Området har idag en fastighetsstruktur med långa, smala fastigheter. Marken är delvis odlad med
inslag av vegetation och smärre bebyggelse.

Gällande planer
Största delen av området är inte tidigare detaljplanelagt.
För området gäller Fördjupad Översiktplan för Bjärred-Borgeby, antagen av Kommunfullmäktige 199906-17.
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Området omfattas även av Detaljplaneprogram för Östra Borgeby daterat 2000-06-07 och reviderat
2000-10-25. Miljö- och byggnadsnämnden har 2000-10-25 godkänt det reviderade
detaljplaneprogrammet.

Service
I Borgeby finns skolor och förskola. Gång- och cykelavståndet till skolorna i Borgeby från
detaljplaneområdet är mellan 300 meter och knappt 1 km. Övriga centrumfunktioner finns närmast i
Bjärreds centrum beläget ca 1 km söder om Borgeby.

PLANFÖRSLAG
Områdets gestaltning och disposition
Förslaget innebär en utbyggnad av Borgeby med ca 140 tomter. Den planerade bebyggelsen tar i
anspråk södra delen av zonen mellan den befintliga bebyggelsen i Borgeby och den nyanlagda
Österleden som skiljer tätorten från det öppna kulturlandskapet.
Den nya bebyggelsen är tänkt att erbjuda ett boende i lantlig miljö. Planen har sin utgångspunkt i den
äldre ägostrukturen med långsmala fastigheter orienterade i östvästlig riktning. Med utgångspunkt från
den gamla indelningen och befintliga vegetationsridåer skapas en serie östvästliga landskapsrum som
utgör stommen i den nya planen. Dessa gröna rum delar in den nya bebyggelsen i mindre grupper och
förbinder Borgeby visuellt med det omgivande odlingslandskapet.
Den nya bebyggelsen är tänkt att uppföras i ett antal deletapper. Inom varje bydel/etapp är det tänkt
att finnas ett varierat utbud av tomtstorlekar. Syftet är att skapa en varierad bebyggelse och att utnyttja
de olika förutsättningar som olika lägen i strukturen ger. För styckebyggda hus krävs en minsta
tomtstorlek av 800 m².
För mera utförlig beskrivning se särskilt kvalitetsprogram för Östra Borgeby.

Grönområden
De östvästliga landskapsrummen utgör gemensamma landskapsparker för de boende i Borgeby och
ges olika karaktärer och användning. Ett nordsydligt grönstråk fungerar som en fog mellan det gamla
Borgeby och den nya bebyggelsen. I sydöst och sydväst gränsar planområdet till Österleden
respektive Borgebys idrottsområde med tennishall, bollplaner mm.
För utförligare beskrivning av parkerna inom området se särskilt kvalitetsprogram för Östra Borgeby.

Dagvattenhantering
Dagvattnet ska fördröjas inom planområdet och tas om hand i ett öppet system av rännor, gräsklädda
diken, översvämningsytor och dammar. Allt vatten ska ledas ut mot de östvästliga parkstråken.
Planområdet delas in i två separata avrinningssystem: ett norr om Rutsborgsvägen och ett söder om
denna. Norr om Rutsborgsvägen leds dagvattnet mot de östvästliga parkstråken, där det utjämnas.
Från de östvästliga parkerna leds vattnet vidare mot Österledens avvattningssystem. I det södra
området leds dagvattnet till Vildmarksparken. Efter utjämning leds det vidare till dikningsföretag
Borgeby 1894.
För utförligare beskrivning av dagvattenhanteringen se VA-plan för Östra Borgeby etapp 1, 2004-0322, vilken i tillämpliga delar bygger på en översiktlig VA-utredning upprättad av VBB VIAK 2001-02-22.
Denna utredning finns att tillgå på VA-verket i Lomma.

Trafik
Från Österleden når man de planerade bostäderna med bil via Rutsborgsvägen. Från denna fördelar
två parallella lokalgator trafiken i nordsydlig riktning. Längst i söder och norr knyts dessa lokalgator
ihop vilket ger ett kontinuerligt gatusystem. Rutsborgsvägen som har status av huvudgata fungerar
även som länk mellan befintlig bebyggelse i Borgeby och Österleden. Övriga gator förläggs till
kvartersmark och fungerar som gemensamhetsanläggningar.
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För cyklister och gående ordnas separata gång- och cykelvägar i parkstråken. Ett viktigt gång- och
cykelstråk förläggs till grönstråket mellan befintlig bebyggelse i Borgeby och den planerade
bebyggelsen. Detta gc-stråk kopplas till såväl cykelväg söderut mot Bjärred som till grönstråken i
östvästlig riktning och cykelväg till skolorna. De närmaste busshållplatserna finns för närvarande på
Norra Västkustvägen, och utgörs av hållplatserna ”Löddesnäsvägen” respektive ”Borgebyhallen”.
Gångavstånden från de planerade bostäderna inom planområdet blir till dessa hållplatser mellan 250
och 750 meter. Skånetrafiken har förordat att kustlinjen Löddeköpinge-Bjärred-Lomma-Malmö på sikt
ska flyttas från Norra Västkustvägen till en särskild bussgata nordväst om Borgeby med hållplats strax
väster om Rutsborgsskolan.
Om behov uppstår finns möjlighet att anlägga trafiksäkerhetsåtgärd vid korsningen Rutsborgsvägen/
Österleden.

Utformning av gator och parkering
Syftet med utformningen av gatorna är att skapa god orienterbarhet och vackra gaturum. De
östvästliga gatorna, som markerar strukturen i området, planteras med gatuträd som är pelarformiga,
t ex Quercus robur ’Fatigiata Koster’ pelarek, Sorbus aucuparia ’Fastigiata’ pelarrönn. Dessa får en
krondiameter på 1-2 meter och är valda dels för att ge området en tydlig stringens och dels för att
släppa in så mycket sol på norr om liggande tomter som möjligt. Rekommenderat c/c avstånd är 6-7
meter.
Gatuplanteringen på de nordsydliga gatorna består av mindre, blommande träd som i sin skala
samspelar med de anslutande trädgårdarnas växtlighet. Rekommenderat c/c avstånd är 8-9 meter.
På varje tomt ska ges möjlighet till uppställning av två bilar. För att gaturummen inte ska domineras av
bilar placeras garage, carport och även eventuella förråd sex meter indraget på tomten i förhållande till
gatan. På de nord-sydliga lokalgatorna ska möjlighet ges till gästparkering mellan träd på gatans ena
sida.
Gator och platser, både lokalgator och de som fungerar som gemensamhetsanläggningar på
kvartersmark, utformas enligt särskilt kvalitetsprogram. För gatusektioner och planutsnitt se särskilt
kvalitetsprogram för Östra Borgeby.

Teknisk försörjning och sophantering
Lunds Energi kommer att erbjuda naturgas till fastighetsägare inom planområdet. En ny pumpstation
för spillvatten planeras att uppföras. Denna placeras öster om Österleden för att uppfylla det krav på
skyddsavstånd om 50 meter som ,enligt Boverkets rekommendationer, ska föreligga mellan
bebyggelse och avloppspumpstationer avsedda för mer än 25 personer. Spillvattenanläggningen
utförs enligt VA-plan för Östra Borgeby etapp 1, 2004-03-22. Renvattenförsörjningen utförs i princip
enligt VA-utredningen 2001-02-22. Förutom anslutning till befintligt vattenledningsnät i Borgeby måste
även en ny större matarledning anläggas från Lavendelvägens vattenverk. En nätstation lokaliseras till
söder om Rutsborgsvägen.
Två transformatorstationer behövs för att försörja området. En är placerad strax söder om
Rutsborgsvägen och den andra i anslutning den västra av de båda nordsydliga lokalgatorna, där
denna korsar Aktivitetsparken. Söder om Rutsborgsvägen, strax öster om befintlig bebyggelse,
anvisas även plats för en teknikbyggnad för att försörja området med telefonianslutning.
Vad gäller sophantering föreslås två sophus för varje större bebyggelsegrupp/bydel i anslutning till
platsbildningar där kvartersgatorna korsar lokalgatorna. Sophusen uppförs tillsammans med gatorna
som gemensamhetsanläggningar och utformas i enlighet med särskilt kvalitetsprogram. Den exakta
placeringen av sophusen ska samordnas med ledningsdragningar.
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Hästhållning på Borgeby 17:68
Söder om Rutsborgsvägen ligger en äldre gård med ett bostadshus, ekonomibyggnader och en större
dunge med lövträd mellan bostadshuset och vägen. På fastigheten vistas idag fyra hästar i stall och
hagar. Hästarna används inte i näringsverksamhet utan för hobbyändamål.
Enligt Länsstyrelsens riktlinjer i ”Hästar och bebyggelse - Riktlinjer för den fysiska planeringen”, som
remitterades ut hösten 2003 till de skånska kommunerna, kan anläggningen kategoriseras som en
”mindre anläggning med 1-5 hästar”. För en sådan anläggning rekommenderas ett skyddsavstånd av
200 meter från stall, hagar och anlagda ridvägar till bostadsbebyggelse, skolor m.m. Skälet till detta är
att allergiska reaktioner kan uppstå även vid mycket små mängder allergen, varför det finns risk att
även ett fåtal hästar kan vålla problem för människor som vistas i närheten.
Det får i sammanhanget inte glömmas att djur i de flesta fall har en positiv inverkan på människors
välbefinnande och att det i lantliga miljöer som exempelvis Borgeby är en tillgång att man har djur i
närheten av sitt boende, eller har möjlighet att själv hålla djur.
Idag finns fyra hästar på fastigheten 17:68 varav två ägs av de boende på fastigheten. Den nya
planen föreslår en begränsning av antalet hästar på fastigheten till två.
Stallet är idag beläget i den sydöstra delen av byggnaderna. Gödsel förvaras på en gjuten platta söder
om stallet där det även finns en urinbrunn. Gödsel sprids inte på fastigheten. Planen förutsätter att
nuvarande placering av stall och gödselplatta samt motsvarande gödselhantering gäller även
framöver.

Skiss, befintliga förhållanden på Borgeby 17:68

Den förhärskande vindriktningen är västlig-sydvästlig och områdets öppenhet innebär att det är
vindutsatt.
I dagsläget har inte några klagomål på olägenheter från den befintliga hästhållningen inkommit till
kommunens miljökontor.
Under vårvintern 2004 har möten ägt rum mellan tjänstemän från Lomma kommun och ägarna till
Borgeby 17:68 där frågor kring detaljplanens utformning och hästhållningen på 17:68 diskuterats.
Resultatet av dessa möten är en överenskommelse som utgör grund för det justerade planförslaget,
som i sin tur kommer att utgöra underlag för det exploateringsavtal som kommer att tecknas mellan
kommunen och ägarna till Borgeby 17:68.
Vid utevistelse går hästarna i hagar på fastigheten. Hagarnas utsträckning är idag främst söderut från
stallbyggnaden samt österut från ekonomibyggnad till fastighetsgräns. Planen föreslår en begränsning
av hagarnas utbredning i två steg som kopplas till utbyggnadsetapper för de planerade bostäderna
öster om gården vilket säkrar ett minsta skyddsavstånd av 50 meter mellan hage och tomter för
bostadsändamål; Planen förutsätter i ett första skede att hagarnas utsträckning begränsas till ett ca
3400 kvm stort område omedelbart söder respektive öster om befintliga gårdsbyggnader. En framtida
ytterligare begränsning av hagarna till ett 1200 kvm stort område söder om befintliga gårdsbyggnader
ger möjlighet att realisera en deletapp om ca 7 bostäder medan en full utbyggnad i enlighet planen
förutsätter en total avveckling av hästhållningen på Borgeby 17:68.
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Lövbärande vegetation har visat sig kunna begränsa spridning av hästallergen. Därför ska befintlig
vegetation norr och väster om gården bevaras och ny, lövbärande, manshög skyddsvegetation
planteras mellan hästgården och den angränsande bostadsbebyggelsen.
När avvecklingen av hästhållningen på Borgeby 17:68 inleds ska den mark som då inte längre
används som hage/zon med skyddsvegetation övergå till att nyttjas som grönt friområde alternativt
odling eller trädgård.
Se även Miljökontorets ” Yttrande angående detaljplan för del av Östra Borgeby 15:8 m. fl., område
kring Rutsborgsvägen i Borgeby” daterat 2004-02-03.

KONSEKVENSBESKRIVNING
1. Gällande bestämmelser
Området omfattas inte av riksintresse avseende Naturvården, Kulturmiljövården eller Friluftslivet, dock
ligger Borgeby inom det riksintressanta området som benämns kustzonen.

Förordnanden
Fornlämningar
Inom området finns en hög registrerad, objektsnummer 22 i Borgeby socken. Denna hög har inte
fornlämningsstatus.
Strax sydväst om området finns lämningar från en järnåldersboplats, fornlämning nr 56 i Borgeby
socken.
Riksantikvarieämbetet UV Syd har på länsstyrelsens uppdrag tagit ställning till den arkeologiska
situationen inom planområdet. Eventuellt kommer ytterligare arkeologiska undersökningar att behöva
genomföras i planområdets södra del i den triangelformade parkdelen mellan Österleden och Borgeby
idrottsområde.
För övriga delar av planområdet bedöms inga ytterligare arkeologiska undersökningar behövas mot
bakgrund av de undersökningar som tidigare utförts inom området.
Skulle under mark dolda fornlämningar påträffas under grävnings- och schaktningsarbetena ska
arbetena avbrytas och länsstyrelsen kontaktas enligt bestämmelserna i kulturminneslagen.
Konsekvens:
Förutsatt att anvisningarna ovan följs bedöms fornlämningssituationen som godtagbar vid utbyggnad.

Militära skyddszoner, skyddsrum
Försvarsmakten har inga anläggningar av riksintresse i eller kring Borgeby och Borgeby är inte heller
skyddsrumsort. (Ur Fördjupad Översiktsplan för Bjärred-Borgeby, juni 1999). Skyddsrum behöver
därför inte uppföras.
Planområdet omfattas av samrådsområde för Försvarsmakten.
Konsekvens:
Militära skyddszoner berörs inte av och påverkar inte förslagen exploatering.
Att planområdet omfattas av samrådsområde för försvaret innebär att eventuella etableringar av objekt
(master etc) högre än 20 m i öppet landskap eller som överstiger “normalhöjd” i tidigare utbyggd
tätortsdel kräver samråd med Försvarsmakten för att undvika men för totalförsvarets
telekommunikation.
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2. Beskrivning av området
Nuvarande förhållanden
Området ligger direkt öster om Borgebys gamla bebyggelse och utgörs av ett flackt, svagt böljande
odlings- och beteslandskap.

Markförhållanden
Topografi
Marknivåerna varierar svagt mellan ca + 9 och +12 meter.
Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivåerna ligger på mellan 1,3 och 3,5 m under markytan, ytligast i områdets västra delar.
Tidvis kan grundvattnet dock ligga högre.
Grundläggningsförhållanden
Under de ytliga lagren av 0,3-0,8 m mulljord/mullhaltig sand består jordlagren av sand/siltig sand i
väster och i öster av sand på växelvisa lager av sand, silt och lera.
Fastheten är minst medelhög. Grundläggningsförhållandena är troligen relativt goda,
småhusbebyggelse kan ges konventionell grundläggning utan särskild grundförstärkning.
Se vidare ”Översiktligt utlåtande angående de geotekniska förhållandena”, daterad 2002-10-09 utförd
av PQ Geoteknik & Miljö AB.
Avvattning av mark
Området ligger inom avrinningsområdet som tillhör dikningsföretaget Borgeby 1894.

Naturmiljö
Biologisk mångfald och vegetationskaraktärer
Området består av mager odlings-, betes- och slåttermark med inslag av vegetation i ägogränser, på
vissa ägor samt i enstaka villaträdgårdar.
Åkermarken är ensartat odlad. Floran på slåttermarkerna består av torrängsarter. Vindridåer består av
poppel, vitpil och gran. Spontant vegetationsuppslag i ägogränser består av flerstammig alm, hagtorn
och fläder. På vissa ägor finns spontant uppslag av björk. En större fastighet är planterad med gran,
planteringen är ensartad med slyuppslag av fläder, hallon, alm, rönn, hagtorn, brakved och olvon.
Granplanteringens bryn är vackert och mäktigt. Invid de enstaka befintliga villorna finns olika ädelträd,
t ex ask m fl prydnadsträd, prydnadsbuskar och perenner. Vid befintlig gård i sydväst finns en
gammal, igenväxande parkplantering bestående av ask, lind, björk, kastanj, al, alm, poppel och rönn.
Området avgränsas i väster med häckar av olika arter. Området i sydväst avgränsas med rader av
poppel kring idrottsytorna.
Värdefulla befintliga träd
Poppelplanteringen och granplanteringen i områdets norra del utgör mäktiga inslag i landskapsbilden.
Vissa almridåer och raden av vitpil i mitten av området är bevaransvärda.
Landskapsbild
Områdets nuvarande fastighetsindelning utgörs av smala, östvästliga ägor. Denna fastighetsindelning
ger tydliga avtryck i landskapsbilden med sin delvis spontana och delvis planterade växtlighet i
ägogränser och på vissa ägor. Denna vegetation skapar en sekvens av tydliga östvästliga
landskapsrum av olika karaktär.
Det angränsande vidsträckta odlingslandskapet i öster sluttar svagt österut, vilket ger magnifika
utblickar över ett kulturhistoriskt åkerlandskap.
Odlingsmark
Området utgörs av jordbruksmark, klassad som 8 och 9.
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Skötsel
I dag odlas vissa ägor med säd, andra utgörs av slåtter.
För framtida skötselinsatser, se särskilt kvalitetsprogram.

Friluftsliv
Närrekreation
Området kan i dag användas för promenader i begränsad omfattning och i viss mån lek i skogspartiet.

Luft
Lukt
Fyra hästar hålls idag på fastigheten 17:68 i den sydvästra delen av planområdet. Inga rapporter har
inkommit om luktproblem.
Klimat
Den förhärskande vindriktningen är västlig till sydvästlig. Områdets öppenhet innebär att området är
vindutsatt.

Hälsa och säkerhet
Buller
Områdets nuvarande bullerkällor utgörs av Österledens trafik och Rutsborgsvägens trafik.
Generellt gäller att ekvivalent ljudnivå utomhus på uteplats och vid fasad ej får överstiga 55 dB (A).
Maxvärdet utomhus på uteplats är 70 dB(A). Fasader och fönster skall dämpa trafikbuller så att 30 dB
(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB (A) maxnivå inomhus nattetid ej överskrids. (Efter
Infrastrukturinriktning för framtida transporter 1996/97:53)
Enligt de trafikräkningar som utfördes på vägnätet kring Borgeby i november 2002 var
trafikbelastningen 2400 fordon/veckodygn på den nyöppnade Österleden och 680 respektive 940
fordon/veckodygn på två mätpunkter på Norra Västkustvägen genom Borgeby.
Det planerade området skiljs norr om Rutsborgsvägen från Österleden av en befintlig bullervall. Denna
bullervall regleras i den befintliga detaljplanen för Österleden, Detaljplan för del av Borgeby 16:8 m fl,
Österleden som antogs 2001-04-10.
Allergener
Fyra hästar hålls idag på fastigheten 17:68 i den sydvästra delen av planområdet.
Radon
Radonhalten i området har uppmätts. Med hänsyn tagen till jordart, årstid, grundvattennivå mm
innebär mätvärdena radonhalter i lågriskintervallet, men tidvis kan värden över gränsen till
normalriskmark möjligen uppträda. Se vidare ”PM: Markradon” daterat 2003-04-28, utförd av PQ
Geoteknik & Miljö AB.
Farligt gods
Mängden farligt gods på Österleden är begränsad. Möjligen kan den öka vid en eventuell omdirigering
från motorvägen.
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Inverkan på hälsa, miljö, hushållning med resurser
Hälsa och säkerhet
Buller
”Vid nyplanering tillämpas för bullernivå normalt riktvärdena 55 dBA ekvivalentnivå utomhus” (Ur
Fördjupad Översiktsplan för Bjärred-Borgeby, juni 1999).
”Bullerskydd förläggs mellan Fyrhusvägen och Österleden” (Ur Detaljplaneprogram 2000-06-07, rev.
2000-10-25).
Enligt den bedömning av trafikalstringen från den planerade bebyggelsen som Tyréns tagit fram på
uppdrag av Lomma kommun räknar man med fyra bilresor per tomt och dygn vilket ger en trafikmängd
för planområdet om 600 fordon. Dessa trafikrörelser antas fördela sig enligt följande:
• 50% norrut mot trafikplats Borgeby via Österleden.
• 40% söderut mot Bjärred/Lomma/Lund via Österleden.
• 10% söderut mot Bjärred/Lomma/Lund genom Borgeby via Norra Västkustvägen.
Tre fastigheter inom det planerade området söder om Rutsborgsvägen har bullerberäknats enligt
Naturvårdsverkets modell, rev 1996. Dessa fastigheter valdes ut därför att de antogs representera
planens mest bullerutsatta lägen. Trafikmängderna som användes vid beräkning baserades på ett
scenario med ett fullt utbyggt Borgeby enligt den fördjupande översiktsplanen (3300 fordon per dygn
på Österleden och 800 fordon per dygn på Rutsborgsvägen). Resultatet av beräkningarna visade att
riktvärdena underskreds för fastigheterna utan bullerdämpande åtgärder. Däremot kan tomternas
vistelsekvalitet höjas om bullerskydd uppförs längs Österleden.
Se vidare Fördelning på vägnätet, daterad 2003-01-17 och Bullerberäkning för exploateringsområde i
Östra Borgeby, daterad 2003-04-02, båda rapporterna utförda av Tyréns AB.
Konsekvens:
Området kommer att påverkas av buller från Österleden men bullersituationen bedöms som
godtagbar.
Allergener
För att begränsa allergiproblematiken avseende hästhållning rekommenderar länsstyrelsen ett minsta
avstånd av 200 meter mellan hage och bostadsbebyggelse.
Pga allergirisken föranledd av hästhållningen anger planen att minimiavstånd till tomtgräns på 100
meter för respektive utbyggnadsetapp. Antalet hästar begränsas till två. Den del av planen som utgörs
av 17:68 inte kan användas för bostadsändamål förrän den dag hästhållningen helt avvecklats. Sedan
hästhållningen avvecklats och bostäder uppförts inom det område som på plankartan betecknas med
B(skydd1) och B(skydd2) utgår rätten att hålla hästar i stall och hagar på gården på fastighet 17:68.
Ovanstående kommer att regleras i exploateringsavtal mellan fastighetsägaren och kommunen.
Konsekvens:
Förutsatt att exploatering inte genomförs i sin helhet förrän hästhållning definitivt upphört på fastighet
17:68 bedöms allergisituationen som godtagbar.
Farligt gods
Risken för olyckor med farligt gods är begränsad. I händelse av olycka finns möjlighet att med ventiler
stänga av flöde från fördröjningsmagasin till recipient.
Konsekvens:
De negativa effekterna av en eventuell olycka har begränsats på ett godtagbart sätt.
Radon
Vid lågriskmark behöver inga restriktioner för markradon uppställas. Vid normalrisk skall byggnad
utföras radonskyddad.
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Konsekvens:
Före byggnation skall kompletterande mätningar utföras. Förutsatt att byggnader utförs
radonskyddade när mätvärdena ligger inom normalriskvärdena bedöms radonsituationen som
godtagbar.
Avfall
”Källsortering för minskade avfallsmängder skall fortsatt ges hög prioritet och ytterligare
medvetandegöras hos invånarna.” (Ur Fördjupad Översiktsplan för Bjärred-Borgeby, juni 1999,
Strategiplan 1996-98, mål)
”I detaljplanearbetet ska tas hänsyn till behovet att omhänderta och sortera sopor på ett estetiskt och
störningsmässigt acceptabelt sätt inom rimligt avstånd från bostaden.” (Ur Detaljplaneprogram 200006-07, rev. 2000-10-25).
Ett antal mindre sopsorteringsbyggnader placeras strategiskt inom området.
Konsekvens:
Planförslaget bedöms gå målsättningarna i tidigare planer till mötes.

Miljön
Landskapsbild
Riksintresse: Borgeby ligger inom det riksintressanta området som benämns kustzonen. Riksintresset
betingas av samlade kultur- och naturvärden som utgör en skyddsvärd enhet. Inom Lomma kommun
planeras tätortutbyggnad så att utbyggnad i första hand sker på djupet och inte utmed strandzonen.
Den aktuella exploateringen utgör en sådan utbyggnad.
Kommunala planer: ”Anslaget i Fördjupad Översiktsplan för Bjärred-Borgeby, juni 1999 med relativt
markerad grönska och alléer är viktigt att behålla i detaljplanearbetet.” (Ur Detaljplaneprogram 200006-07, rev. 2000-10-25)
”Befintlig vegetation i planområdet föreslås utnyttjas för grönytor där de har lämpligt omfång och
kvalitet.” (Ur Detaljplaneprogram 2000-06-07, rev. 2000-10-25)
”Det är viktigt att skyddszon och bullerskydd längs Österleden utformas på ett attraktivt sätt både från
de boendes sida och från vägen.” (Ur Detaljplaneprogram 2000-06-07, rev. 2000-10-25)
Den planerade exploateringen kommer att ta befintliga åkrar och ängar i anspråk. Befintliga
vegetationsridåer och –områden tas till vara och ges park- respektive naturmarksfunktion i det
planerade bostadsområdet. Bebyggelse, vägdragningar och nya parkrum utgår ifrån och är
anpassade till de befintliga landskapsrummen, både till form, innehåll och karaktär. Nya planteringar
är anpassade till platsen karaktär, parkrummens tilltänkta funktioner och är valda så att de stärker och
blir ett tillskott till Borgebys identitet.
Gaturummen förses med trädrader, smala pelarträd i östvästlig riktning och prydnadsträd i nordsydlig
riktning.
Utblickarna mot det anslutande slättlandskapet i öster bibehålls genom att bullervallar inte görs högre
än 1 meter. I övrigt bibehålls området i huvudsak plant med undantag för smärre försänkningar i
Aktivitetsparken.
Konsekvens:
Det nuvarande öppna ängs- och odlingsområdet tas i anspråk för bebyggelse.
De befintliga vegetationsridåerna och –områdena bevaras, därmed bibehålls områdets huvudsakliga
karaktär.
Utblicken över landskapet i öster finns kvar, om än påverkad.
Dagvatten
”Lokalt omhändertagande av dagvatten.” (Ur Förslag till handlingsplan för Agenda 21 i Lomma
kommun, långsiktliga mål)
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”Förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten synes gynnsamma med hänsyn till att
jordmånen består av sand i de övre lagren.” (Ur Fördjupad Översiktsplan för Bjärred-Borgeby, juni
1999)
”Hårdgjorda ytor ska så långt möjligt undvikas och dagvatten i första hand omhändertas direkt på
platsen.” (Ur Detaljplaneprogram 2000-06-07, rev. 2000-10-25)

Avvattning med LOD-teknik (lokalt omhändertagande av dagvatten) genom infiltration är inte lämpligt
inom området pga de höga grundvattennivåerna, men kan vara möjlig. Området föreslås avvattnas
med fördröjande teknik i öppna system. Vattnets leds i rännor, gräsklädda diken, över gräsklädda
fördröjningsytor och via utjämnande dammar till sin recipient, i dikningsföretaget.
Att låta dagvattnet rinna i öppna system innebär att det genomgår en rening. Naturliga processer
avskiljer föroreningar och näringsämnen i dagvattnet. Den naturliga rening som sker bedöms uppfylla
de krav som finns i Miljöbalken. Rätt utformade kommer de öppna systemen att utgöra ett visuellt
tillskott inom området samt ge god miljö för rekreation. Det gagnar även den biologiska mångfalden
liksom pedagogiken.
Genom den södra delen av området går ett dikningsföretag Borgeby 17 och 19 av år 1950. Åtgärder
vad gäller denna ledning ska utföras enligt överenskommelse 2001-03-21 och VA-plan för Östra
Borgeby etapp 1, 2004-03-22.
Beroende på vilket alternativ som väljs för dagvattenhantering i etapp 2 kan det medföra ingrepp i
dagvattensystemet för etapp 1.
Se vidare VA-plan för Östra Borgeby etapp 1, 2004-03-22, upprättad av Tyréns AB.
Konsekvens:
Dagvattenhanteringen bedöms ske på ett ekologiskt och visuellt godtagbart sätt.
Luft och klimat
Landskapet öster om området är flackt och öppet. Luftkvaliteten påverkas därför endast marginellt av
den biltrafik som alstras av nya boende inom området.
Området kommer att planteras med ett flertal rader av träd, både längs gator och i parkerna. Dessa
planteringar kommer att verka vinddämpande, vilket ökar vistelsekvaliteten och minskar
energiförbrukningen.
Konsekvens:
Området kommer att förbättras klimatmässigt.

Hushållning med resurser
Naturmiljö
Den mark som tas i anspråk av planområdet omfattas inte av särskilt intresse ur naturmiljösynpunkt
och heller inte av riksintresse för naturmiljön.
De öppna, hävdade ängarna tas i anspråk av ny bebyggelse. Busk- och risskikt i den befintliga
granplanteringen kommer att gallras ur för att öka tillgänglighet och lekvärde. Någon enstaka mindre
ridå av ungträd försvinner.
Området ges ett förhållandevis rikligt tillskott av trädgårdar, parker, fukt- och vattenytor, naturlika
planteringar, ängsytor, gräsytor liksom plantering av gatuträd och fruktträd.
Konsekvens:
Totalt sett bedöms området behålla eller öka sin ekologiska mångfald.
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Kulturmiljövård
Österleden löper för närvarande rakt igenom kulturlandskapet öster om Borgeby. Värdet av
kulturmiljön har därmed minskat. En exploatering av planområdet kommer att upplevas naturlig och
Österleden kommer att utgöra gräns mot omgivande åkerlandskap.
Konsekvens:
Kulturmiljön bedöms ej påverkas negativt av den planerade utbyggnaden.
Friluftsliv, rekreation
”Området mellan Österleden och Borgeby idrottsplats och området sydost därom bör reserveras för
framtida fritidsändamål.” (Se Miljöplan 1990).
”Genom centrala Borgeby finns ett öst-västligt grönstråk som bör bevaras.” (Ur Fördjupad
Översiktsplan för Bjärred-Borgeby, juni 1999).
Ny bebyggelse kommer att hindra den typ av rekreation som kan äga rum i dag.
Planförslaget innefattar flera parker och grönstråk, de flesta löper i östvästlig riktning och har visuellt
direkt kontakt med det anslutande odlingslandskapet i öster. Befintliga grönområden görs mer
tillgängliga än i dag. I anslutning till idrottsområdet anläggs en vildmarkspark med damm och också
öppna ytor, möjliga för fritidsaktiviteter.
Konsekvens:
Möjligheterna till friluftsliv och rekreation inom området bedöms öka med planens genomförande.
Odlingsmark
Jordbruksmark klassad som 8 och 9 tas i anspråk för ny bebyggelse.
Konsekvens:
Åkermark går förlorad, dock ej av högsta klass.
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Sammanfattning
•

Förutsatt att exploatering inte genomförs i sin helhet förrän hästhållning definitivt upphört på
fastighet 17:68 bedöms allergisituationen som godtagbar.

•

De negativa effekterna av en eventuell olycka med transport av farligt gods har begränsats på ett
godtagbart sätt.

•

Förutsatt att byggnader utförs radonskyddade när mätvärdena ligger inom normalriskvärdena
bedöms radonsituationen som godtagbar.

•

Planförslaget bedöms gå målsättningarna i tidigare planer för sophantering till mötes.

•

Det nuvarande öppna ängs- och odlingsområdet tas i anspråk för bebyggelse. De befintliga
vegetationsridåerna och –områdena bevaras, därmed bibehålls områdets huvudsakliga karaktär.
Utblicken över landskapet i öster finns kvar, om än störd.

•

Dagvattenhanteringen bedöms ske på ett ekologiskt och visuellt godtagbart sätt.

•

Området kommer att förbättras klimatmässigt.

•

Möjligheterna till friluftsliv och rekreation inom området bedöms öka med planens genomförande.

•

Åkermark går förlorad.

2004-10-26

Miljö- och Byggförvaltningen
Plan- och byggkontoret

Eva Sjölin
Stadsbyggnadschef

White arkitekter

Ulrika Eriksson
Arkitekt SAR/MSA

Svenska Landskap AB

Ann-Sofi Högborg
Landskapsarkitekt LAR/MSA
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DETALJPLAN FÖR DEL AV BORGEBY 15:8 M FL, OMRÅDE KRING
RUTSBORGSVÄGEN, LOMMA KOMMUN, SKÅNE LÄN
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planen förväntas bli antagen under hösten 2004.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 15 år räknat från den dag planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Inom området finns ett flertal markägare varav de största är Skanska, Myresjöhus och Lomma
Kommun. Kommunen kommer att vara huvudman för allmän platsmark. Exploateringens
genomförande kommer att regleras i exploateringsavtal.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsplan kommer ej att upprättas. Exploatören/ markägaren ansöker om fastighetsbildning.
En eller flera gemensamhetsanläggningar kommer att bildas. Anläggningarna omfattar gemensamma
ledningar, vägar, gångar sophus m.m. Gemensamhetsanläggningarna kommer att prövas enligt
anläggningslagen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Exploateringsavtal ska träffas mellan Lomma kommun och respektive exploatör. Avtalen upprättas
genom kommunens försorg och ska behandla upplåtelse av mark, ansvarsfördelning,
kostnadsfördelning, driftsfrågor m.m.
Kommunen kommer även att teckna exploateringsavtal med ägarna till fastigheten Borgeby 17:68
som idag är en hästgård. Exploateringsavtalet kommer att reglera den etappvisa utbyggnaden av
bostäder med hänsyn till hästhållningen. Avtalet kommer även att reglera utformning av skyddszon
mellan nya bostäder och befintlig hästgård.
Exploateringsavtalen avses godkännas av kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen antas. Till
exploateringsavtalen ska planhandlingar inklusive kvalitetsprogram och VA-utredningar kopplas.

TEKNISKA FRÅGOR
Grundundersökning och miljöteknisk undersökning tas fram av byggherren i samband med byggandet.
Fastigheter inom planområdet ansluts till kommunens el- och VA- nät.
Dagvatten ska hanteras enligt den princip som framgår av VA-utredning: ” VA-plan för Östra Borgeby
etapp 1, 2004-03-22.
I de fall då underjordiska ledningar som ska ligga kvar ligger på enskild mark säkerställs
tillgängligheten genom u-områden.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Torsten Lind, exploateringsingenjör.

2004-10-26
Miljö- och byggförvaltningen
Plan- och byggkontoret

White arkitekter, Malmö

Eva Sjölin
Stadsbyggnadschef

Ulrika Eriksson
Arkitekt SAR/MSA
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6WRURFKYDFNHUY\|VWHUXW|YHUGHWVYDJWVOXWWDQGHMRUGEUXNVODQG
VNDSHW
*nUGDUQDlUNULQJJlUGDGHDYVWRUDO|YWUlGVYRO\PHU


3ODQLGp|YHUJULSDQGHLGp
/DQGVNDSVUXPRFKE\GHODU
'HQJDPODIDVWLJKHWVLQGHOQLQJHQV|VWYlVWOLJDULNW
QLQJSUlJODUNXOWXUODQGVNDSHW|VWHURP%RUJHE\
RFKJHUHQYLNWLJI|UXWVlWWQLQJI|UGHQQ\DEHE\J
JHOVHQPHOODQ%RUJHE\RFKGHQQ\DQODJGDgVWHU
OHGHQ0HGXWJnQJVSXQNWIUnQGHJDPODJUlQVHUQD
VNDSDVHQVHULH|VWYlVWOLJDODQGVNDSVUXPVRP
XWJ|UVWRPPHQLGHQQ\DSODQHQ/DQGVNDSVUXP
PHQNRSSODUJDPOD%RUJHE\WLOONXOWXUODQGVNDSHWL
|VWHURFKGHODULQGHQQ\DEHE\JJHOVHQLPLQGUH
RFKYLVXHOOWW\GOLJWDYJUlQVDGHE\GHODU
'H|VWYlVWOLJDODQGVNDSVUXPPHQJHVVNLIWDQGH
NDUDNWlURFKLQQHKnOO'HWWDPRWLYHUDVDYGHROLND
I|UXWVlWWQLQJDUVRPWH[OlJHLE\QRFKEH¿QWOLJ
YHJHWDWLRQJHUgVWYlVWOLJDYHJHWDWLRQVULGnHURFK
WUlGUDGHUVDPWXWEOLFNDUPRWRGOLQJVODQGVNDSHWL
|VWHUlUGHWJHPHQVDPPDWHPDW

PLQGUHSDUNUXPHQF\NHOWXUOlQJVGHWWDVWUnNNDQEOL
HQXSSOHYHOVHULNIlUGJHQRPHWWDQWDOYlOGH¿QLHUDGH
JU|QDUXPPHGVNLIWDQGHNDUDNWlU
5XWVERUJVYlJHQEOLUGHWQ\D%RUJHE\VHQWUp'HQJH
VWDOWDVVRPHWWODQGVNDSVUXPGlUYlJHQInUIRUWVlWWD
DWWYDUDHQVPDOODQGVYlJ3nEnGDVLGRUDYYlJHQ
SODQWHUDVIUXNWWUlGLIRUPDYHQ´IUXNWRGOLQJ´´)UXNWRG
OLQJHQ´VNDSDUHQNDUDNWlUVIXOOHQWUpWLOO%RUJHE\IUnQ
|VWHU'HWWDJUHSSELGUDURFNVnWLOODWWGHQQ\DEHE\J
JHOVHQSnQRUUDRFKV|GUDVLGDQYlJHQUXPVOLJWELQGV
VDPPDQ

/DQGVNDSVUXP

7YnSDUDOOHOODORNDOJDWRUPHGXWJnQJVSXQNWL5XWV
ERUJVYlJHQI|UELQGHUGHROLNDHWDSSHUQDLEHE\J
JHOVHQLQRUGV\GOLJULNWQLQJRFKI|UGHODUWUD¿NHQLQRP
RPUnGHW

%\GHODUQDInULVLQWXUHQHJHQNDUDNWlUEODJHQRP
I|UKnOODQGHWWLOOGHROLNDODQGVNDSVUXPPHQ'H
W\GOLJWDYJUlQVDGHGHODUQDRFKGHWEHJUlQVDGH
DQWDOHWERVWlGHULQRPYDUMHHQKHWVNDSDUI|UXWVlWW
QLQJDUI|UHQHJHQLGHQWLWHWRFKJUDQQVNDSVNlQVOD
*DWXUXPPHQlUYLNWLJDRIIHQWOLJDUXPVRPKnOOHU
VDPPDQEHE\JJHOVHQLQRPYDUMHHQKHW*DWDQV
VWDWXVK|MVDYWUlGUDGHUVRPVDPWLGLJWI|UVWlUNHU
GHQ|VWYlVWOLJDULNWQLQJHQ

*DWXUXPRFKODQGVNDSVUXPJHUQ\D%RUJHE\ND
UDNWlU
-lPWHGH|VWYlVWOLJDODQGVNDSVVWUnNHQJHUYDFNUD
W\GOLJDJDWXUXPJUXQGHQWLOOGHWQ\D%RUJHE\VNDUDN
WlU*DWXQlWHWKDUHQW\GOLJKLHUDUNLVRPVSlQQHUIUnQ
5XWVERUJVYlJHQVODQGVYlJVNDUDNWlUQHUWLOOGHQOLOOD
WUlGJnUGVJnQJHQVRPI|UELQGHUGHQHJQDWUlGJnUGHQ
PHGGH|VWYlVWOLJDJU|QVWUnNHQ

'HWlUYLNWLJWPHGW\GOLJDJUlQVHUPHOODQODQG
VNDSVUXPRFKE\GHODU*HQRPNRQWUDVWYHUNDQNDQ
ODQGVNDSVUXPPHQV|SSHQKHWOnQJDVLNWOLQMHURFK
W\GOLJDNRSSOLQJWLOORGOLQJVODQGVNDSHWI|UVWlUNDVL
UHODWLRQWLOOGHWE\JJGDLQWLPDRFKUXPVOLJDLQQHL
E\GHODUQD

%HE\JJHOVHQRULHQWHUDVSULPlUWNULQJ|VWYlVWOLJD
OlQJUHJDWRURFKNRUWDJUlQGHULQRUGV\GOLJULNWQLQJ
'H|VWYlVWOLJDJDWRUQDWUlGSODQWHUDVSnGHQQRUUD
VLGDQRFKInUHQYDULHUDGXWIRUPQLQJPHGI|UVNMXWQD
VLNWOLQMHURFKVPnSODWVELOGQLQJDU*DWXRFKEHE\J
JHOVHVWUXNWXUHQKDUXWDUEHWDWVGHOVPHGPnOVlWWQLQJ
HQDWWVNDSDHQDWWUDNWLYJDWXPLOM|GHOVI|UDWWVNDSD
VROYlQGDWUlGJnUGDUnWVDPWOLJD

%\GHODU


%

7LOOJlQJOLJKHWRFKVDPPDQKDQJ
'H|VWYlVWOLJDJU|QDUXPPHQXWJ|UJHPHQVDPPD
ODQGVNDSVSDUNHUI|UGHERHQGHL%RUJHE\'HI|U
ELQGHU%RUJHE\GHOVYLVXHOOWPHGGHWRPJLYDQGH
NXOWXUODQGVNDSHWGHOVNQ\WHUGHUHQWSUDNWLVNWLKRS
GHQQ\DEHE\JJHOVHQPHGGHWEH¿QOLJD%RUJHE\
JHQRPQ\DJnQJRFKF\NHOYlJDU
,QRUGV\GOLJULNWQLQJIXQJHUDUHWWQ\WWJU|QVWUnNVRP
HQIRJPHOODQJDPOD%RUJHE\RFKGHQQ\DEHE\J
JHOVHQ'HWWDLQGHODVLVLQWXUWLOOHQVHNYHQVDY
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&

'
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(WDSSLQGHOQLQJ



(WDSSLQGHOQLQJRFKWRPWVWRUOHNDU
%HE\JJHOVHQLGHQI|UVWDHWDSSHQVRPRPIDWWDU
WRPWHUlUWlQNWDWWXSSI|UDVLVH[GHOHWDSSHU(WDSS$
RPIDWWDUHQKHWHU%&'(RFK
GHQVLVWDHWDSSHQ)WRPWHU'lUXW|YHU¿QQVWYn
WRPWHUVRPDQJUlQVDUWLOOEH¿QWOLJEHE\JJHOVHOlQJV
5XWVERUJVYlJHQ
'HQVLVWDHWDSSHQ)NDQGRFNNRPPDWLOOVVWnQGI|UVW
GHQGDJGnGHWLQWHOlQJUH¿QQVQnJUDKlVWDUSnJnUGHQ
PHOODQ5XWVERUJVYlJHQRFKLGURWWVRPUnGHWHIWHUVRP
KlVWDULVWDOORFKKDJDUPHGI|UDWWYLVVDVN\GGVDYVWnQG
WLOOERVWDGVEHE\JJHOVHPnVWHXSSUlWWKnOODV
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OHNDU6\IWHWlUDWWVNDSDI|UXWVlWWQLQJDUI|UHQYDULHUDG
EHE\JJHOVHLQRPYDUMHE\GHORFKDWWXWQ\WWMDGHROLND
I|UXWVlWWQLQJDUVRPROLNDOlJHQLVWUXNWXUHQJHU
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3DUNHURFKJU|QRPUnGHQ


'HJU|QDUXPPHQ
3DUNVWUnN
2PUnGHWJHQRPNRUVDVVRPWLGLJDUHEHVNULYLWVDY
HWWDQWDOSDUNVWUnNRFKWUlGUDGHUL|VWYlVWOLJULNWQLQJ
5LNWQLQJHQSnGHVVDVWUnNWDUVLQXWJnQJVSXQNWL
ODQGVNDSVELOGHQRFKLGHJDPODlJRJUlQVHUQDPHG
WLOOK|UDQGHYlJDURFKYHJHWDWLRQVULGnHU
*U|QVWUnNHQI\OOHUÀHUDYLNWLJDIXQNWLRQHU'HELOGDU
VDPPDQKnOODQGHHOHPHQWPHOODQGHQJDPODRFKQ\D
EHE\JJHOVHQRFKGHWLQWLOOLJJDQGHnNHUODQGVNDSHW
VWDGRFKODQGÀlWDVLKRS'HP|MOLJJ|UXWEOLFNDUPRW
GHWYDFNUDVYDJWVOXWWDQGHRGOLQJVODQGVNDSHWL|VWHU
'HGHODUXSSGHQQ\DEHE\JJHOVHQLPLQGUHHQKHWHU
YLONHWVNDSDUI|UXWVlWWQLQJDUI|UHWWDWWUDNWLYWERHQGH
RFKJUDQQVNDSVNlQVOD
9DUWRFKHWWDYSDUNVWUnNHQVNDJHVVLQHJHQLGHQWLWHW
IXQNWLRQRFKNDUDNWlU
7LOOVDPPDQVPHGHQPLQGUHNYDUWHUVSDUNXWJ|UGHVVD
JU|QDUXPHQVWLPXOHUDQGHRFKYDULHUDGYLVWHOVHRFK
OHNPLOM|I|URPUnGHWVLQYnQDUHRFKGHVVEHV|NDUH'H
VNDSDUI|UXWVlWWQLQJDUI|UVRFLDOVDPYDURRFKJHUGH
ERHQGHJRGDP|MOLJKHWHUWLOOUHNUHDWLRQLVLQQlUPLOM|

%DUQRFKOHN
(WWERVWDGVRPUnGHVNDHUEMXGDDOODVLQDLQYnQDUH
HQJRGPLOM|7LOOJnQJHQWLOOJRGDOHNPLOM|HUlUHQ
P\FNHWYLNWLJI|UXWVlWWQLQJI|UEDUQVXWYHFNOLQJ
/HNHQlUEDUQHQVYLNWLJDVWHVlWWDWWWDWLOOVLJRFK
UHSHWHUDXSSOHYHOVHUSURYDWHVWDRFKSnVnVlWW
I|UDQNUDNXQVNDSLVLJVMlOYD'HQJHUNlQVORPlVVLJ
WLOOIUHGVVWlOOHOVHRFKWUlQDUWLOOHWWPRJHWRFKPlQVNOLJW
YX[HQOLY$WWOHNDlUDWWOlUD
*RGDOHNPLOM|HUHUEMXGHUP|MOLJKHWWLOOVRFLDO
XWYHFNOLQJVWLPXODQVI|UQ\¿NHQKHWNlQVODI|U
QDWXUHQVPnQJIDOGP|MOLJKHWDWWSnYHUNDVWLPXODQV
RFKP|MOLJKHWWLOOU|UHOVHOHNDUVDPWXWYHFNOLQJDY
VLQQOLJI|UPnJDRFKRPWDQNH
%DUQLROLNDnOGUDUEHK|YHUROLNDIRUPDYVWLPXODQVRFK
GHU|UVLJROLNDOnQJWLIUnQI|UlOGUDUQDRFKKHPPHW
,RPUnGHWVNDGHW¿QQDVHWWEUHWWVSHNWUDDYOHNPLOM|HU


'HWEHK|YVOHNSODWVHUPHGVRIIRUVDQGOnGD
VPnEDUQVJXQJDOHNVQnURFKVPnQLYnVNLOOQDGHU
RG\OI|UGHDOOUDPLQVWD .YDUWHUVOHNSODWVHUQD
$NWLYLWHWVSDUNHQ
'HWEHK|YVP|MOLJKHWWLOOU|UHOVHOHNWH[EROOSODQHU
NOlWWHUVWlOOQLQJDUKLQGHUEDQRUJXQJRURG\O
$NWLYLWHWVSDUNHQRFK6NRJVSDUNHQ
'HWEHK|YVHQVNRJOLNPLOM| 6NRJVSDUNHQRFK
9LOGPDUNVSDUNHQ

'DJYDWWHQKDQWHULQJ
'DJYDWWHQVNDI|UGU|MDVLQRPRPUnGHWRFKWDVRPKDQG
LHWW|SSHWV\VWHPDYUlQQRUJUlVNOlGGDGLNHQ
|YHUVYlPQLQJV\WRURFKGDPPDU2PUnGHWGHODVLQLWYn
VHSDUDWDDYULQQLQJVV\VWHPHWWQRUURP5XWVERUJVYlJHQ
RFKHWWV|GHURPGHQQD1RUURP5XWVERUJVYlJHQ
OHGVGDJYDWWQHWPRWGH|VWYlVWOLJDSDUNVWUnNHQGlUGHW
XWMlPQDV)UnQGH|VWYlVWOLJDSDUNHUQDOHGVYDWWQHW
YLGDUHPRWgVWHUOHGHQVDYYDWWQLQJVV\VWHP,GHWV|GUD
RPUnGHWOHGVGDJYDWWQHWWLOO9LOGPDUNVSDUNHQ(IWHU
XWMlPQLQJOHGVGHWYLGDUHWLOOGLNQLQJVI|UHWDJ%RUJHE\


'HQOHNPLOM|VRPVWLPXOHUDUEDUQDOOUDPHVWlUVNRJHQ
HOOHUGHQVNRJOLNDPLOM|Q,VNRJHQNDQPDQJ|UDXSS
VWLJDUOHNDUROOHNDUXSSOHYDP\VWLNRFKURNOlWWUD
E\JJDNRMRUHOOHUEDUD¿QQDVWLOO%DUQHQInUNRQWDNWPHG )|UXWI|UOLJDUHEHVNULYQLQJDYGDJYDWWHQKDQWHULQJHQVH
9$SODQI|UgVWUD%RUJHE\HWDSS
GMXURFKYl[WHU
/HNSODWVHQlUHQDYERVWDGVRPUnGHWVVRFLDOD
NQXWSXQNWHU

%HO\VQLQJ
*nQJRFKF\NHOYlJDUVNDJHVJRGEHO\VQLQJVnDWWGH
NlQQVDWWUDNWLYDRFKVlNUDDWWEUXND'lUYlJDUQDJnU
LJHQRPVNRJOLNQDQGHYHJHWDWLRQNDQYlJEHO\VQLQJHQ
NRPSOHWWHUDVPHGEDNJUXQGVEHO\VQLQJHWWVW\FNHLQL
YHJHWDWLRQHQ

9l[WNYDOLWHW
)|UDWWXSSQnHQJRGHWDEOHULQJDYYl[WPDWHULDOHWVND
SODQWRUDYUlWWNYDOLWHWRFKVXQGKHWDQYlQGDV
)|USODQWVNROHYl[WHUVND´.YDOLWHWVUHJOHUI|U
SODQWVNROHYl[WHU´IUnQ*52VSODQWVNROHVHNWLRQH
XSSODJDQIUnQJlOOD'lUVnlUOlPSOLJWVNDL
I|UVWDKDQG(SODQWRUDQYlQGDV9LGSODQWHULQJDYWUlG
XWPHGYlJDURFKJnQJRFKF\NHOYlJDUVNDPLQVWD
VWDPRPInQJI|UDOOpWUlGYDUDFPPHGPLQVWWUH
RPSODQWHULQJDUgYULJDWUlGNDQYDUDXQJWUlGPHG
PLQVWDWRSSK|MG WK FP%XVNDUVNDYDUDDYPLQVW
EXVNNYDOLWHW/DQGVNDSVYl[WHUInUYlOMDVGlUVnlU
OlPSOLJW%XVNRFKSODQWHULQJV\WRUVNDHIWHUSODQWHULQJ
WlFNDVPHGÀLVHOOHUDQQDWOlPSOLJWPDWHULDO6HQDVW
YLGE\JJORYVDQV|NDQVNDPDUNE\JJQDGVULWQLQJPHG
Yl[WI|UWHFNQLQJOlPQDVWLOO7HNQLVNDI|UYDOWQLQJHQI|U
JRGNlQQDQGH


)UXNWRGOLQJHQ
5XWVERUJVYlJHQEOLU%RUJHE\VHQWUp|VWHULIUnQ
9lJHQNRPSOHWWHUDVDYJnQJRFKF\NHOYlJSn
V|GUDVLGDQ
/DQGVNDSVUXPPHWVNDJHVNDUDNWlUHQDYHQ
IUXNWRGOLQJPHGWUlGJUXSSHUDGHLIRUPHOODUDGHU
)UXNWWUlGHQJHU%RUJHE\HQNDUDNWlUVIXOO|VWOLJ
HQWUpPHGHQ|YHUGnGLJYnUOLJEORPQLQJRFK
JHUERUJHE\ERUQDHWWYDFNHUWSURPHQDGRPUnGH
VRPXQGHUK|VWRFKYLQWHUIXQJHUDUVRP
InJHOUHVWDXUDQJ
7UlGHQVNDYl[DIULWWXWDQEHVNlUQLQJ'HWlU
GlUI|UYLNWLJWDWWSODQWHUDIUXNWWUlGDYJDPOD
LQKHPVNDVRUWHUIUlPVWlSSOHVRUWHUVRPXWYHFNODV
I|UGHODNWLJWXWDQEHVNlULQJ3nVnVlWWELOGDU
WUlGJUXSSHUQDVWRUDNURQYRO\PHUVRPGlPSDU
YLQGDUQDSnHWWHIIHNWLYWVlWW8QGHUWUlGHQVND
JUlVHWWLOOnWDVDWWYl[DRFKInlQJVNDUDNWlU,|YULJW
VNDJUlVHWNOLSSDV
6N|WVHOQDYRPUnGHWXWJ|UVEODQGDQQDWDY
VOnWWHUDYlQJV\WRUHQJnQJSHUnUVDPWH[WHQVLY
NOLSSQLQJDYJUlV\WRU

2ULHQWHULQJVSODQ

6HNWLRQJHQRPIUXNWRGOLQJHQ


$NWLYLWHWVSDUNHQ
$NWLYLWHWVSDUNHQlUHQOnQJVWUlFNW|SSHQRFK
DNWLYSDUNVRPIXOOI|OMHUGHQEH¿QWOLJD|VWYlVWOLJD
ERVWDGVQlUDSDUNVWUnNHWL%RUJHE\
3DUNHQVNDJHVHQ|SSHQNDUDNWlURFKXWIRUPDV
PHGHQNHOKHWLOLQMHI|ULQJHQ,SDUNHQ¿QQVHQYLVXHOO
NRSSOLQJWLOOGHWDQVOXWDQGHRGOLQJVODQGVNDSHWL|VWHU
,DNWLYLWHWVSDUNHQVND¿QQDVJRGDP|MOLJKHWHUWLOO
EROOVSHO(QYlOWLOOWDJHQOHNSODWVYlOXWUXVWDGPHG
DWWUDNWLRQHUI|UEnGHVPnRFKVWRUDEDUQDQOlJJV
'HQEOLUGHQQ\DEHE\JJHOVHQVVWRUDVDPOLQJVSODWV
I|UEDUQRFKI|UlOGUDUVDPWHQDWWUDNWLYPnOSXQNWI|U
EDUQRPVRUJVJUXSSHU3DUNHQLQQHKnOOHUIXNWVWUnNRFK
YDWWHQlYHQGHLQVSLUHUDQGHSODWVHUI|UEDUQ

$VIDOW

'HQHGVlQNWD\WRUQDVNDGH¿QLHUDVDYVWULNWDUDGHU
DYSHODUWUlGVRPJHUU\PGNlQVOD3HODUWUlGHQ
VNDSODQWHUDVPHGDYVWnQGVRPVlNHUVWlOOHUGHVV
YLQGGlPSDQGHIXQNWLRQ/lQJVSDUNHQVOnQJVLGRU
VNDSU\GQDGVWUlGSODQWHUDVYDUVVNDODVWlPPHUPHG
YLOORUQDV+lQV\QVNDWDVWLOOWRPWHUQDVVROYlUGH

+DVWLJKHWVGlPSDQGH
EHOlJJQLQJ

,SDUNHQV|VWUDGHOVNDHQGDPPDQOlJJDV
'DPPHQVJUlVNOlGGDVOlQWHUVNDXWIRUPDVVYDJW
VOXWWDQGHPHGEDUQHQVVlNHUKHWLnWDQNH

*UXVVWHQPM|O

6N|WVHOQDYRPUnGHWXWJ|UVEODQGDQQDWDYNOLSSQLQJ
DYJUlV\WRUVDPWXQGHUKnOODYOHNUHGVNDSRFK
SDUNP|EOHU

+lFNDULWRPWJUlQV

$VIDOW

3ODQXWVQLWWJDWDJHQRP
DNWLYLWHWVSDUNHQ

2ULHQWHULQJVSODQ

6HNWLRQJHQRPDNWLYLWHWVSDUNHQ


.YDUWHUVSDUNHQ
,RPUnGHWVV|GUDGHO¿QQVHQNYDUWHUVSDUNVRP
lUNYDUWHUHWVVDPOLQJVSODWVI|UEDUQVRFKYX[QDV
VDPYDUR'lUNDQRFNVnNYDUWHUHQVJHPHQVDPPD
VRSVRUWHULQJSODFHUDV
.YDUWHUVSDUNHQVNDJHVHQSU\GOLJRFKRPVRUJVIXOO
JHVWDOWQLQJ'HQVNDLQQHKnOODHQWULYVDPOHNRFK
VLWWSODWVRFKUDPDVLQDYOnJDKlFNDUVDPWIULYl[DQGH
EORPPDQGHEXVNDURFKYDFNHUWYX[QDWUlG%DUQHQ
JHVP|MOLJKHWWLOOVDQGRFKU|UHOVHOHN
9DODYP|EOHULQJHQVNDJ|UDVLVDPNODQJPHG
ERVWDGVEHE\JJHOVHQ
6N|WVHOQDYRPUnGHWXWJ|UVEODQGDQQDWDYNOLSSQLQJ
DYJUlV\WRUVDPWXQGHUKnOODYOHNUHGVNDSRFK
SDUNP|EOHU

2ULHQWHULQJVSODQ

6HNWLRQJHQRPNYDUWHUVSDUNHQ


6NRJVSDUNHQ
6NRJVSDUNHQlUHWWYLQGGlPSDQGHSDUNVWUnNPHGI|URPUnGHW
YlUGHIXOOVNRJOLNNDUDNWlU
6NRJVSDUNHQEOLUHQVWLPXOHUQDGHR|POHNPLOM|I|UEDUQLDOOD
nOGUDURFKHWWEHKDJOLJWSURPHQDGRPUnGHI|UYX[QD6NRJHQ
HUEMXGHUEDUQHQP|MOLJKHWHUDWWIULWWNXQQDVNDSDE\JJDRFK
OHNDXWDQNUDYSnSU\GOLJKHW
3DUNHQDQOlJJVLEH¿QWOLJVNRJVULGnDYJUDQ'HQQDJDOOUDV
RFKNRPSOHWWHUDVVnDWWGHQInUHQYDULHUDQGHJUDGDY
|SSHQKHWRFKHWWYDULHUDWDUWLQQHKnOO%H¿QWOLJDWUlGlOGUHlQ
nUVNDELEHKnOODV'nWUlGlQGnIlOOVVNDnWHUSODQWHULQJL
EU\QPRWV|GHUJ|UDVPHGJUDQ 3LFHDDELHV WKFF
PcWHUSODQWHULQJLUHVWHUDQGHGHODYSDUNHQVNDJ|UDVPHG
OLNDGHODUWDOO 3LQXVV\OYHVWULV WKFFPRFKEM|UN
%HWXODYHUUXFRVD WKFFP%M|UNUHVSHNWLYHJUDQ
SODQWHUDVLEHVWnQGRPFDVWWUlG
,HQGHODYVNRJVSDUNHQVNDHQlYHQW\UVOHNDQOlJJDVPHG
LQVODJDYVWRFNDUVWHQDUVWXEEDURG\O
6N|WVHOQDYRPUnGHWXWJ|UVEODQGDQQDWDYDWWSDUNHQV
YHJHWDWLRQVHV|YHUYDUWHnURFKJDOOUDVYLGEHKRYVDPW
XQGHUKnOODYlYHQW\UVOHNHQ

2ULHQWHULQJVSODQ

6HNWLRQJHQRPVNRJVSDUNHQ


9LOGPDUNVSDUNHQ
9LOGPDUNVSDUNHQlUHWWJU|QRPUnGHPHOODQGHQ\D
ERVWlGHUQDRFKgVWHUOHGHQ
3DUNHQEOLUHQXWPlUNWSODWVI|UMRJJLQJKXQGUDVWQLQJ
RFKIULOHN(QPLQGUHSXONDEDFNHNDQDQOlJJDVRFK
EDUQHQInUGHVVXWRPULNDP|MOLJKHWHUWLOOOHNLGXQJDU
YLGYDWWHQRFKWLOOLQIRUPHOOWEROOVSHO
3DUNHQVNDJHVWDOWDVPHGE|OMDQGHIRUPHUEnGHL
PDUNRFKYHJHWDWLRQRFKSUlJODVDYVPnVNDOLJKHW
9HJHWDWLRQHQVNDXWJ|UDVDYGXQJDUDYYLOGDEXVNDU
RFKWUlGVRPJ\QQDUGMXUOLYHW7UlGRFKEXVNDU
VNDYDUDODQGVNDSVSODQWRURFKHQVWDNDXQJWUlG
PHGWRSSK|MGFP0DUNHQVNDXWIRUPDVVRP
lQJVPDUN
0LWWLSDUNHQDQOlJJVHQVWRUJUXQGGDPPVRP
IXQJHUDUI|UGU|MDQGHRFKXWMlPQDQGHSnGDJYDWWQHW
9DWWQHWULQQHUYLGDUHQRUUXWLHQVYDJWULQJODQGHElFN
0RWgVWHUOHGHQDQOlJJVHQOnJEXOOHUYDOO
*HQRPDWWGHOYLVNOlEXOOHUYDOOHQPHGYHJHWDWLRQ
ELEHKnOOVP|MOLJKHWHQDWWEOLFNDXWPRWGHW
YDFNUDnNHUODQGVNDSHWL|VWHUVDPWLGLJWVRPYLVV
YLQGGlPSDQGHHIIHNWXSSQnV
6N|WVHOQDYRPUnGHWXWJ|UVDYVOnWWHUDYlQJVPDUNHQ
HQJnQJSHUnUVDPWJDOOULQJDYYHJHWDWLRQHQYDUW
HnU

2ULHQWHULQJVSODQ

6HNWLRQJHQRPYLOGPDUNVSDUNHQ



6WUnNHW
6WUnNHWlUHWWPMXNWXWIRUPDWSDUNVWUnNVRPO|SHUL
QRUGV\GOLJULNWQLQJRFKIXQJHUDUVRPIRJPHOODQJDPOD
%RUJHE\RFKGHQQ\DEHE\JJHOVHQ
3DUNHQLQGHODVLHQVHNYHQVDYJU|QDUXPVELOGQLQJDUPHG
ROLNDNDUDNWlU*HQRPKHODVWUnNHWO|SHUHQJnQJRFK
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2IIHQWOLJDUXPJDWRURFKSODWVHU
*DWXKLHUDUNL
,RPUnGHW¿QQVLSULQFLSWUHJDWXW\SHUPHGROLNDNDUDNWlUQRUG
V\GOLJDJDWRU|VWYlVWOLJDJDWRURFKQRUGV\GOLJDJUlQGHU
6DPWOLJDJDWXW\SHUKDUNDUDNWlUHQDYVPDODORNDOJDWRUGlU
WUD¿NHQVNHUSnGHJnHQGHVYLOONRU)|UDWWVNDSDLQWLPDJDWX
UXPPHGVPnPnWWGlUGHWNlQQVQDWXUOLJWDWWKnOODHQOnJIDUW
PHQVDPWLGLJWJDUDQWHUDIUDPNRPOLJKHWI|UXWU\FNQLQJVIRUGRQ
VQ|U|MQLQJRFKÀ\WWELODUSODQHUDVKHODJDWXUXPPHWXWDQQnJUD
QLYnVNLOOQDGHUPHOODQN|UEDQDRFKJnQJ\WRU.|UEDQDQPDU
NHUDVLVWlOOHWPHGHQNDQWDYPDUNVWHQ VPnHOOHUVWRUJDWVWHQ
DOWHUQDWLYWEHWRQJVWHQ 3DUNHULQJVNHUJHQHUHOOWSnWRPWPDUN
PHQPHGP|MOLJKHWWLOONRPSOHWWHUDGHJDWXSDUNHULQJ

*DWRUQDVLQE|UGHVKLHUDUNLW\GOLJJ|UVJHQRPGHUDVJHVWDOWQLQJ
RFKIXQNWLRQ

DVIDOW

KlFNLQQDQI|UWRPWJUlQV



NDQWDYVWHQ


UlQQGDODYVWHQ

NDQWDYVWHQ

6NDUSDPHQ|YHUN|UQLQJVEDUDK|UQJHU
VPDODJDWRURFKOnJDKDVWLJKHWHUPHG
ELEHKnOOHQWLOJlQJOLJKHW


 


3ULQFLSNRUVQLQJPHOOHQQRUGV\GOLJRFK|VWYlVWOLJJDWD
DVIDOW

1RUGV\GOLJDJDWRU
7YnSDUDOOHOODQRUGV\GOLJDJDWRUPHGXWJnQJVSXQNWL5XWVERUJV
YlJHQELOGDUHWWJURYPDVNLJWQlWVRPI|UGHODUWUD¿NHQLQRP
RPUnGHW'HVVDJDWRUSODQWHUDVSnHQDVLGDQPHGJDWXWUlG
8WU\PPHWPHOODQWUlGHQNDQIXQJHUDVRPEHV|NVSDUNHULQJ
3nN|UQLQJVVN\GGDQRUGQDV
*HPHQVDPPDVRSKXVSODFHUDVFHQWUDOWLQRPYDUMHE\GHORFK
VnDWWGHQnVGLUHNWIUnQGHVVDJDWRU

KlFNDULQQDQI|U
WRPWJUlQV

'HQRUGV\GOLJDJDWRUQDNRUVDVDYODQGVNDSVUXPPHQRFKInUGn
HWWDQQDW\WPDWHULDO*UlQVHQPHOODQYDUMHE\GHORFKODQG
VNDSVUXPPHQPDUNHUDVPHGHQ\WDDYPDUNVWHQ

VWHQ

.RQWUDVWYHUNDQPHOODQEHE\JJHOVH
RFKQDWXU

gVWYlVWOLJDJDWRU
'HQRUGV\GOLJDJDWRUQDNQ\WVLKRSLQRPYDUMHE\GHODY|VWYlVW
OLJDJDWRU,GHEnGDE\GHODUQDQRUURP5XWVERUJVYlJHQELOGDU
GHVVD|VWYlVWOLJDJDWRUHQVODJVU\JJUDGLVWUXNWXUHQRFKI|UVHV
PHGSHODUIRUPDGHJDWXWUlGVRPI|UVWlUNHUGHQ|VWYlVWOLJD
KXYXGULNWQLQJHQVRPSUlJODURPUnGHW'HVPDODSHODUIRUPDGH
WUlGNURQRUQDJHUHQP\FNHWEHJUlQVDGVNXJJYHUNDQSnWRPW
PDUN

KDVWLJKHWVGlPSDQGH
PDWHULDO

KlFNDURFKKXVJDY
ODULWRPWJUlQV
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JU|QNDUDNWlUJHQRPERVWlGHUQDVI|UJnUGVPDUN

KlFNLQQDQI|UWRPWJUlQV
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VWDGLJYlJJLJDWXUXPPHW)|UDWWLQWHLQEMXGDWLOOQnJUDK|JUH
KDVWLJKHWHUDYEU\WVJDWRUQDDYI|UVNMXWQLQJDURFKVPnSODWV
ELOGQLQJDU

3ULQFLSNRUVQLQJ|VWYlVWOLJJDWDQRUGV\GOLJJUlQG

)|UHELOGI|UGHHQNODQRUGV\GOLJD
JUlQGHUQD%RUJPlVWDUHJnUGHQL
/XQG+lFNDULWRPWJUlQVRFKHQ
OLWHQI|UJnUGVPDUNJHUJDWRUQDHQ
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2IIHQWOLJDUXP\WRURFKP|EOHULQJ
3ODWVELOGQLQJDURFKVRSKXV
,QRPYDUMHGHOHWDSS¿QQVPLQGUHSODWVELOGQLQJDUPHGSODWV
I|UJHPHQVDPKHWVDQOlJJQLQJDUDYVHHQGHVRSKXV6RSKXV
VNDOOXWI|UDVPHGPXUDGIDVDG,VROYlQGDYlGHUVWUlFNNRP
SOHWWHUDVVRSKXVHQPHGVSDOMp
0|EOHULQJHQDYSODWVHUQDPHGSHUJRODSODQNElQNDUSDS
SHUVNRUJDURG\OXWIRUPDVLVDPNODQJPHGERVWDGVEHE\JJHO
VHQRFKVDPRUGQDVPHOODQGHROLNDNYDUWHUHQ
%HO\VQLQJ
%HO\VQLQJHQlUHQYLNWLJIDNWRUI|UXSSOHYHOVHQDYGHQ\WWUH
PLOM|Q%HO\VQLQJVNDDQSDVVDVWLOOGHROLNDSODWVHUQDYDGJlO
OHUK|MGWlWKHWPHOODQDUPDWXUHUQDRFKXWWU\FN
/lQJVHQWUpJDWRURFKSODWVHUPHGWUlGVNDEHO\VQLQJVDU
PDWXUHUSODFHUDVSnVDPPDVLGDVRPWUlGSODQWHULQJDUQD
%HO\VQLQJVDUPDWXUHUQDVVWROSDUVNDKDHQWLOOUlFNOLJK|MGI|U
DWWPHGJHSODWVI|UÀ\WWELODURFKXWU\FNQLQJVIRUGRQ/MXVNlO
ODQSODFHUDVSnHQYLQNHOVWlOOGDUPYLONHWPHGYHUNDUWLOODWW
OMXVHWlQGnXSSOHYVVRPOnJW6RPOMXVNlOODUHNRPPHQGHUDV
K|JWU\FNVQDWULXPYLONHWJHUHWWOMXVJXOWOMXV

([HPSHOSnKnUGJMRUGSODWVELOGQLQJPHGWUlGIUnQ(VSHUDQ]D/DQGVNURQD
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3ODQXWVQLWWVRPYLVDUSODWVELOGQLQJYLGI|UVNMXWQLQJL|VWYlVWOLJJDWD



%HE\JJHOVH
*DWXUXPPHQ
'HWlUYLNWLJWDWWJDWXUXPPHQInUHQVDPPDQKnOOHQNDUDN
WlU%HE\JJHOVHQVPDWHULDOIlUJVlWWQLQJRFKGHWDOMHUVND
ELGUDWLOOHQKDUPRQLVNKHOKHW
'HWlUVlUVNLOWYLNWLJWDWWJDWRUL|VWYlVWOLJULNWQLQJXWIRUPDV
VRPW\GOLJDJDWXUXPDYJUlQVDGHDYKXYXGE\JJQDGHUQDV
HQWUpIDVDGHUSnJDWDQVV|GUDVLGDRFKJDWXWUlGRFKKlFNDU
SnJDWDQVQRUUDVLGD$OODE\JJQDGHUV|GHURPJDWRUQD
VNDKDVLQKXYXGHQWUpPRWJDWDQ*DUDJHRFKFDUSRUWDU
VNDGlUHPRWGUDVWLOOEDNDIUnQJDWDQI|UDWWJDWXUXPPHQ
LQWHVNDOOGRPLQHUDVDYJDUDJHRFKELODU(QWUpHUEHO\VQLQJ
RFKYHJHWDWLRQJHURPYl[OLQJRFKEHULNDURFKI|UW\GOLJDU
JDWXUXPPHW

9DUMHWRPWJHUP|MOLJKHWWLOOXSSVWlOOQLQJDYWYnELODU
*DUDJHRFKFDUSRUWSODFHUDVLWRPWJUlQVDOWPIUnQ
WRPWJUlQVHWWVW\FNHLQGUDJHWSnWRPWHQLI|UKnOODQGHWLOO
JDWDQ

)|UHELOGI|UEHE\JJHOVHQV|GHURP|VWYlVWOLJDJDWRU
+XVHQKDUInWWHQXSSGHOQLQJLWYnYRO\PHU(QKXYXG
YRO\PDYWHJHOLSODQPRWJDWDQRFKPRWWUlGJnUGV
VLGDQHQWYnYnQLQJVYRO\PDYWUl

*DWXWUlGI|UVWlUNHUJDWXUXPPHQRFKGHQ|VWYlVWOLJDULNW
QLQJHQXWPRWGHW|SSQDODQGVNDSHW7UlGHQWLOOI|UGHVV
XWRPVN|QKHWVYlUGHQRFKVSHJODUnUVWLGVYl[OLQJDUQD
$YJUlQVQLQJLWRPWJUlQV
7RPWJUlQVHUJUlQVHQPHOODQGHWSULYDWDRFKGHWRIIHQWOLJD
PDUNHUDVW\GOLJW'lULQWHIDVDGOLJJHULWRPWJUlQVSODQWHUDV
ERNKlFNDU
'lUWRPWHUJUlQVDULQRUUWLOOODQGVNDSVUXPSODFHUDVKXVHQ
PHGVLQDJDYODUPRWSDUNVWUnNHWJlUQDLWRPWJUlQVPHQ
GnPHGEHJUlQVDGHJODVDGH|SSQLQJDUPRWGHWRIIHQWOLJD
SDUNUXPPHW
<WWUHJHVWDOWQLQJPDWHULDORFKIlUJHU
'HWlU|QVNYlUWDWWGHQQ\DEHE\JJHOVHQLNDUDNWlURFKPD
WHULDODQNQ\WHUWLOOVNnQVNE\JJQDGVWUDGLWLRQRFKWLOOGHPHUD
XUVSUXQJOLJDGHODUQDDY%RUJHE\
6WRUDGRPLQHUDQGHE\JJQDGVYRO\PHUE|UXQGYLNDV6W|UUH
KXVE|UJHVHQXSSGHOQLQJPHGHQKXYXGYRO\PPRWJDWDQ
RFKDGGHUDGHÀ\JODUSnWUlGJnUGVVLGDQ
%\JJQDGHUVKXYXGYRO\PVNDOOYDUDPXUDGRFKHOOHUSXWVDG
7HJHOVNDOOYDUDJXOWHOOHUSXWVDVLIlUJVNDODHQOLJWQHGDQ
7UlUHNRPPHQGHUDVVRPIDVDGPDWHULDOWLOOVLGRE\JJQDGHU
SnWUlGJnUGVVLGDQ
7DNVNDYDUDDYU|WWWHJHOHOOHUWHJHOIlUJDGHEHWRQJSDQ
QRU U|GD DOWHUQDWLYWVYDUWDSDSSWDN7DNOXWQLQJHQEHURU
DYKXVYRO\PHQVEUHGGRFKK|MG(QYnQLQJVYRO\PHUJHV
EUDQWDUHWDNPHOODQRFKJUDGHUPHGDQWYnYnQLQJV
YRO\PHU VRPInUXSSI|UDVSnWUlGJnUGVVLGDQLYLVVDOlJHQL

7UlGJnUGVJnQJ([HPSHOIUnQ/LQ
QpVWDGHQL/XQG

(QYnQLQJRFKHQEUDQWWDNOXWQLQJ
PRWJDWDQWYnYnQLQJDURFKHWW
ÀDFNWWDNPRWWUlGJnUGHQ



SODQHQ JHVÀDFNDWDNPHGOXWQLQJDUXSSWLOOJUDGHU
)lUJVlWWQLQJHQE|UJHQHUHOOWOLJJDQlUDQDWXUHQVIlUJ
VNDOD'HQPHUDXUVSUXQJOLJDEHE\JJHOVHQLGDJHQV
%RUJHE\lURIWDVWYLWSXWVDGHOOHUPXUDGPHGJXOWID
VDGWHJHO)|UDWWNQ\WDDQWLOOGHQQDWUDGLWLRQLGHQQ\D
E\GHOHQUHNRPPHQGHUDVWHJHOLJXODQ\DQVHUVDPWHQ
P\FNHWOMXVRFKPLOGIlUJVNDODSnSXWVDGH\WRU


)DVDGWHJHOVNDYDUDJXOW7LOOSXWVDGHIDVDGHUYlOMVPLOGDOMXVDIlUJHUVRPDQNQ\WHUWLOOGHQ
lOGUHEHE\JJHOVHQSnSODWVHQ7DNVNDYDUDDYU|WWWHJHOU|GDWHJHOIlUJDGHEHWRQJSDQQRU
HOOHUVYDUWSDSS 2YDQUHIHUHQVELOGHUIUnQVWDGVGHOHQ(JQDKHPL/DQGVNURQD


%\JJDQGHUQDVKXYXGYRO\PHUSXWVDVLOMXVDPLOGDIlUJHU


7UlSnVLGRE\JJQDGHUPnODVPHGOMXVDVODPIlUJHU
WH[YLWJUnRFNUD


3DQRUDPDPHGHWWXUYDODYEH¿QWOLJDKXVL%RUJHE\


)|QVWHUG|UUDURFKDQGUDXWYlQGLJDVQLFNHULHUWlFNPnODV



'HWDOMHU
3nPXUDGHE\JJQDGVYRO\PHUVNDVWRUDWDNXWVSUnQJ
SnJDYODUXQGYLNDV9LQGVNLYRURFKSOnWDUJHVHWWQlWW
XWI|UDQGHbYHQWDNI|WWHUVNDJHVWDOWDVRPVRUJVIXOOW
XWDQVWRUDWDNXWVSUnQJHOOHUSOnWDU3nE\JJQDGVYRO\
PHUPHGWUlIDVDGNDQGlUHPRWOLWHVW|UUHXWVSUnQJYDUD
WlQNEDUDVRPWDNIRWHOOHUJDYHOVSUnQJ
3OnWGHWDOMHURFK|YHULJDGHWDOMHUVnVRPKlQJUlQQRU
VWXSU|URFKVNlUPWDNE|UJHVHWWHQNHOWRFKQlWWXWI|
UDQGH
3ODFHULQJDYI|QVWHUQlUDIDVDGOLYUHNRPPHQGHUDV
9HUWLNDOWlFNSOnWLXWYlQGLJI|QVWHUVP\JE|UXQGYLNDV


7YnYnQLQJVYRO\PHUJHVÀDFND
WDNOXWQLQJDURFKQlWWDWDNI|WWHU

(QYnQLQJVYRO\PHUJHVEUDQWD
VDGHOWDN

([HPSHOSnE\JJQDGHUIUnQ%RUJHE\
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