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REDOGÖRELSE EFTER SAMRÅD 

SAMRÅD 

På uppdrag av kommunstyrelsen beslutade planchefen den 11 september 2019 att gå ut på 
samråd med Detaljplan för Åkarp 7:89.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 16 september – 14 oktober 
2019 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 

Kungörelse om samrådet har införts i ortspressen. Detaljplanen har varit utsänd för samråd 
med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra 
som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  
 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i Medborgarhuset och biblioteken i Arlöv 
och Åkarp samt på kommunens hemsida.  
 
Samrådsmöte hölls den 23 september, 2019 klockan 18.30 i Stora sessionssalen i 
Medborgarhuset i Arlöv. 
 
Följande sammanställning redovisar samrådssynpunkter. Remissinstanser och remissvaren i 
sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 

Under samrådstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Region Skåne 
2. E.ON Energidistribution AB 
3. E.ON Energilösningar AB 
4. Swedegas 
5. Svenska kraftnät 
6. Götenehus 

 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder 
kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 
 
1. Länsstyrelsen Skåne 8. Räddningstjänsten Syd 
2. Lantmäteriet 9. Hyresgästföreningen 
3. Trafikverket  10. Vallgårdens golfklubb 
4. Avfallsavdelningen VA SYD AB 11. Fastighetsägare Åkarp 7:156  
5. VA SYD AB 12. Fastighetsägare Åkarp 7:21 
6. Miljö- och byggnämnden  13. Fastighetsägare Åkarp 7:56 
7. Weum Gas  
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SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 

Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
 
Länsstyrelsen 
 

Länsstyrelsens formella synpunkter 
Risk för översvämning / Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala dagvattennätet. Det framkommer i 
planhandlingarna att Norrevångsvägens tunnel under E22 är en lågpunkt inom 
planområdet. Planbeskrivningen behöver kompletteras gällande hur dagvatten kommer att 
hanteras inom planområdet för att förhindra en eventuell översvämning av 
Norrevångsvägens tunnel. 
Länsstyrelsen efterfrågar också ett resonemang i planhandlingarna om recipienten som är 
Alnarpsån och hur dess ekologiska status kommer att påverkas av planförslaget. 
 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Länsstyrelsen gör tolkningen utifrån planhandlingarna att en kombination av en bullervall 
samt ett bullerplank ovanpå vallen längs med väg E22 kommer att fungera som ett skydd 
för buller från vägen. Det råder dock otydlighet kring hur hög en bullervall och ett 
bullerskydd kommer att vara längs med väg E22. Denna uppgift saknas också i 
bullerutredningen som kommunen låtit genomföra. Plankartan saknar också reglering om 
skyddets höjd, vilket är en förutsättning för att kunna bedöma markens lämplighet till 
föreslaget ändamål. Vidare gör Länsstyrelsen bedömningen att planbestämmelsen Skydd 
bör preciseras gällande vilket typ av skydd som avses, d.v.s. att en kombination av bullervall 
och bullerplank. Bestämmelsen bör utformas som en m- bestämmelse istället för en 
bestämmelse för utformning av allmänna platser. 
 
Vägledning för hur planbestämmelser ska användas läs mer på Boverkets webbplats: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar- 
detaljplan/buller-vid-detaljplanering/reglering-i-detaljplan/. 
 
Länsstyrelsen noterar att utifrån planbeskrivningen samt från Trafikverkets yttrande i 
ärendet att delar av bullerskyddet kommer att placeras på Trafikverkets vägbro vid väg E22. 
Länsstyrelsen gör tolkningen att denna del av bullerskyddet är en förutsättning för att 
planen ska kunna vara genomförbar utifrån människors hälsa och säkerhet vad gäller buller. 
En sådan lösning behöver godkännande vad gäller placering och utformning av Trafikverket. 
Länsstyrelsen noterar även att den juridisk bindande plankartan inte reglerar ett sådant 
skydd, vilket behöver kompletteras i det fall ett bullerskydd placeras inom planområdet. 
Om ett bullerskydd ska placeras utanför planområdet behöver det vara säkerställt att ett 
sådant kan uppföras innan planen antas, eftersom det är en förutsättning för markens 
lämplighet för bostäder i planförslaget. Länsstyrelsen vill därför betona att kommunen 
behöver visa i kommande planhandlingar att bullerskyddet på vägbron är möjligt att 
uppföra. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att tillsammans med 
Trafikverket utreder placeringen av bullerskyddet och övriga förutsättningar för det. 
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Länsstyrelsen vill och betona att tillsynsmyndighetens, det vill säga kommunens, möjlighet 
att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren har förändrats i och med införandet av 
den nya bullerförordningen. 
 

  
Markföroreningar 
Av planhandlingarna framgår att kompletterande utredningar behöver göras av gällande 
markföroreningar i plan och djup. Länsstyrelsen förutsätter att detta görs i det fortsatta 
arbetet, då det är en del av bedömningen av markens lämplighet, och att förekomsten av 
eventuella föroreningar hanteras i detaljplanen. Om marken visar sig vara förorenad ska 
kommunen bedöma om någon efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa att marken blir 
lämplig för det föreslagna ändamålet. Länsstyrelsen notera dock att markens lämplighet 
säkerställts i plankartan genom att avhjälpandeåtgärder genomförs genom villkorat bygglov 
enligt PBL 4 kap. 14§. 
 
Risker – farligt gods 
Väg E22 är utpekad led för transporter av farligt gods. Det är därför av vikt att planförslaget 
anpassas på ett sådant sätt att transporter av farligt gods ska kunna ske även i 
fortsättningen efter att planen är antagen. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma 
markens lämplighet med hänsyn till risker förknippade med farligt gods behöver 
planhandlingarna förtydligas. Enligt planhandlingarna är en skyddsvall nödvändig för att 
skydda de planerade bostäderna från olyckor där farligt gods är inblandat. 
 
I nuläget reglerar plankartan ingen höjd för skyddsvallen, vilket Länsstyrelsen anser behöver 
kompletteras. Länsstyrelsen menar också i övrigt att reglering av skyddsvallen i plankartan 
ska förtydligas enligt ovan under Länsstyrelsen synpunkter angående buller. Det är därför 
viktigt att kommande planhandlingar tar också ställning till hur och om en planerade 
bullerplank vid vägbron ska fungera också som ett skydd mot risker förknippade med farligt 
gods. 
 
Planbeskrivningen bör också utvecklas gällande resonemang kring risker och 
ställningstagande kring farligt gods. Det därför lämpligt att man i planhandlingarna 
beskriver och redovisar relevanta delar av de utredningar och avvägningar som legat till 
grund för planeringen. 
Länsstyrelsen menar att det inte ska vara nödvändigt att läsa en separat utredning för att 
förstå planhandlingarna (4 kap. 33 § PBL).  
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Information om biotopskydd 
Av planhandlingarna framgår att det inom föreslaget detaljplaneområde finns en allé som 
omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna samt att man avser ta ner befintliga 
träd och ersätta dessa med nya träd. 
 
Länsstyrelsen vill erinra om att en dispensansökning bör göras tidigt i processen eftersom 
utfallet kan påverka detaljplanens utformning. 
 
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken får verksamheter inte utföras och åtgärder inte vidtas som kan 
skada naturmiljön inom små mark- eller vattenområden (biotoper) som på grund av sina 
särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda. De särskilt skyddsvärda biotoperna anges i bilaga 1 till 5 § 
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Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. Till de särskilt 
skyddsvärda biotoperna hör bland annat alléer. 
 
Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge undantag från 
förbudet. Om särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan kompensationsåtgärder som 
innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån utgöra ersättning för den biotop som skadas 
av åtgärden. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna kan länsstyrelsen komma att kalla in 
planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan ytterligare kompletteringar 
och förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet gällande MKN vatten, 
buller, markföroreningar och farligt gods. 
 

Kommentar:  

Miljökvalitetsnormer 
Dagvattenutredningen och planbeskrivningen uppdateras med information 
om att dagvatten inte kommer ledas till Norrevångsvägen.  
Planbeskrivningen uppdateras med ett utvecklat resonemang kring 
planförslagets påverkan på Alnarpsåns ekologiska status. 
 
 
Buller 
Frågan om bullerskyddets utformning har utretts efter samrådet. I 
granskningshandlingarna kommer en möjlig utformning med 
höjdbestämmelser att redovisas.  

 
Marken som bullerskyddet ska ingå i ska i samband med planens 
genomförande övergå till allmän platsmark varför egenskapsbestämmelse för 
bullerskydd placeras inom användningen PARK. Planbestämmelserna kommer 
att kvarstå i granskningshandlingen. Bestämmelsen Skydd preciseras i 
plankartan.  

 
Under hösten 2019 har avtal träffats för att driva arbetet med bullerskyddet 
vid väg E22 vidare, både mellan kommunen och Trafikverket och mellan 
kommunen och exploatören. Exploatören har tillsammans med kommunen en 
kontinuerlig dialog med Trafikverket som är en aktiv part i utformningen av 
bullerskyddet. I granskningshandlingarna kommer bullerskyddet att placeras 
utanför Trafikverkets vägområde. 

 
 
Markföroreningar 
Kompletterande utredningar gällande markföroreningar i plan och djup 
kommer att utföras i den fortsatta exploateringen. Markutredningen och 
planbeskrivningen förtydligas i fråga om när vidare utredningar behöver 
göras och att det är möjligt att genomföra marksanering.  
Den administrativa bestämmelsen preciseras så att sanering av 
markföroreningar riktas till områden för bostäder och park.    
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Risker- Farligt gods 
En ny riskutredning tas fram till granskningsskedet och resonemang om risk 
och farligt gods utvecklas i planbeskrivningen. Bullerskyddet som även utgör 
skydd mot farligt gods kommer att utgöras av en kombination av vall och 
plank/mur.    
 
Biotopskydd 
Planhandlingarna uppdateras med information om att päronallén inte längre 
finns, en dispensansökan behövs därför inte.  

 
 
 
Lantmäteriet 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-09-11) har följande noterats: 
 
Plankarta 
Lantmäteriet noterar att kvartersgata som egenskapsbestämmelse utlagts på kvartersmark. 
En bestämmelse som denna saknar betydelse eftersom en sådan bestämmelse bara 
innebär att en kvartergata får anläggas på platsen. Bestämmelsen innebär alltså inget krav 
på att en kvartersgata ska uppföras. 
 
Planbestämmelser om utnyttjandegrad kan relateras till olika områden. Det bör tydligt 
framgå vilket område bestämmelsen relateras till. Om inget område anges relateras 
bestämmelsen till egenskapsområdet. En bestämmelse som endast relateras till 
egenskapsområdet är endast användbar om hela egenskapsområdet ska höra till en och 
samma fastighet. Reglerna i fastighetsbildningslagen hindrar att ett område med en sådan 
bestämmelse delas i flera fastigheter eftersom en byggrätt inte kan garanteras för fler än 
en fastighet. 
 
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är 
något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att 
det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen. 
Detaljplanegränsen i planbestämmelserna ser heldragen ut och överensstämmer således 
inte med den i plankartan. 
 
 
Planbeskrivning 
I planbeskrivning s. 14 under rubrik ”Allmänna platser” skrivs följande: ”Norrevångsvägen 
planläggs som lokalgata för att på sikt eventuellt kunna övergå till kommunalt 
huvudmannaskap”. Lantmäteriet vill påpeka att Norrevångsvägen enligt planförslaget är 
utlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen leder således till 
att det är kommunen som ansvarar för drift och underhåll. Idag finns på vägen en inrättad 
gemensamhetsanläggning Kabbarp ga:3. I samband med utförande av detaljplanen behöver 
denna gemensamhetsanläggning omprövas för att minska i upplåtet utrymme motsvarade 
det som utlagts som allmän plats. Detta bör framgå tydligt ur planbeskrivningen. Enligt 40 a 
§ anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en 
gemensamhetsanläggning betala ersättning till de fastigheter som deltar i 
gemensamhetsanläggningen om det uppkommer en skada. I planbeskrivningen nämns 
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inget om dessa regler som inte är dispositiva och numera gäller när en 
gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 
 
 
I planbeskrivningen s. 16-17 under rubrik ”Fastighetsrättsliga frågor” skrivs att Lundavägen 
ligger på kommunal fastighet inom planområdet. Lantmäteret vill upplysa om att 
Lundavägen, inom planområdet ligger på en samfällighet, Åkarp s:3, samfälld för Åkarps bys 
skifteslag. 
 
 

Kommentar:  
Plankarta 
 Egenskapsbestämmelsen ”kvartersgata” tas bort från plankartan. 
 
 Planbestämmelsen om utnyttjandegrad ändras till ”Största byggnadsarea i % 
av fastighetsarean inom egenskapsområdet”.  
 
Grundkartan uppdateras till granskning. Gränslinjer i plankartan ses över.  
 
Planbeskrivning 
Den delen av Norrevångsvägen som stäcker sig från Lundavägen till tunneln 
under E22 planeras bli en allmän gata med kommunalt huvudmannaskap. En 
ansökan om omprövning av gemensamhetsanläggningen Kabbarp ga:3 
kommer göras när detaljplanen vunnit laga kraft på Burlövs kommuns 
initiativ och bekostnad. Ersättning enligt Anläggningslagens § 40 a kommer 
betalas ut om skada för föreningen uppstår som följd av omprövningen. 
Kostnaden erläggs i sådant fall av markägaren, dvs Burlövs kommun.  
Planbeskrivningen uppdateras med information konsekvenserna av 
detaljplanens genomförande för samfälligheten Åkarp s:3. 

 
 
 
Trafikverket 
Vägar 
Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg E22, vilken är av riksintresse. 
Planbeskrivningen anger att riksintresse för kommunikationer inte påverkas negativt av 
detaljplanen, Trafikverket anser inte att frågan är utredd och saknar underlag som stödjer 
detta kommunens ställningstagande. Kommunen skriver dessutom att väg E22 har ett 
skyddsavstånd om 70 meter. För väg E22 gäller byggnadsfritt avstånd om 50 meter. 
 
Plankartan anger att område PARK ska bestå av skydd utan att precisera hur skyddet ska se 
ut eller dess placering/utbredning. Planbeskrivningen anger att ”Utformning av 
bullerskyddet utreds i samråd med Trafikverket. När planen går till granskning kommer en 
höjd att preciseras och regleras i detaljplanen.”. Trafikverket vill tydliggöra att vi inte kan ta 
ställning till placering och utformning av bullerskydd i detta skede. 
För väg E22 gäller utökat byggnadsfritt avstånd på 50 meter och inom detta område ska 
inga byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 
placeras. Trafikverket anser att plankartan ska kompletteras med prickmark motsvarande 
det byggnadsfria avståndets utbredning, oavsett befintlig bebyggelse. Trafikverket vill även 
påminna om att oeftergivliga föremål inte får placeras inom vägens säkerhetszon.  
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Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten släpps ut i vägdike till väg E22. 
Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 
 
 
Risker 
Trafikverket vill framhålla att väg farligt gods kan transporteras på väg E22. Hänsyn till 
farligt gods ska beaktas för exploatering enligt de rekommendationer länsstyrelsen i Skåne 
anger. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder 
som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller på 
Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 
  
 
Buller 
Trafikverket har blivit remitterad i ett MB-ärende (TRV 2019/92706) gällande anmälan om 
uppförande av bullervall på fastigheten Åkarp 7:89. Åtgärden kräver även marklov vilket 
inte kommit på remiss till Trafikverket än. Det saknas uppgifter i bullerutredningen 
(Soundcon 2019-06-12) om vall och skärms höjd ut med väg E22. Detta borde framgå i 
förutsättningarna eller i resultatbilagorna. Det måste klargöras vilken indata gällande 
utformning, höjd och placering av bullerskydd som bullerutredningen bygger på. 
Delar av bullerskyddet placeras på Trafikverket vägbro väg E22, vilket kräver gemensam 
utredning av kommun och Trafikverket samt slutgiltigt godkännande av placering och 
utformning av Trafikverket. Det är i dagsläget inte utrett av kommunen och Trafikverket om 
placering och utformning är möjlig. 
Trafikverket anser att frågan behöver utredas vidare innan planområdets lämplighet för 
bostäder kan säkerställas. 
Trafikverket ser att bullerutredningen utgått från en annan bebyggelsestruktur än den som 
plankartan reglerar, det har därför inte klargjorts om gällande riktvärden för buller 
innehålls. Trafikverket anser att bullerskydd (vall och skärm) bör reglerar med en M 
bestämmelse, inte med en allmän "utformning av allmänna platser". 
 
Detaljplanen reglerar endast att bullerskydd skall finnas över Norrevångsvägen och söder 
om denna. Bullerutredningen förutsätter dock bullerskydd norr om Norrevångsvägen. Då 
området inte ingår i denna detaljplan kan det inte regleras och därför inte heller ses som en 
förutsättning i bullerutredningen. Se Boverkets vägledning om reglering av buller i 
detaljplan: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-
detaljplan/buller-vid- detaljplanering/reglering-i-detaljplan/. 
  
 
Sikt / Vegetation 
Av plankarta och planbeskrivning framgår att växtlighet ska finnas inom området PARK, 
Trafikverket vill påminna om att träd och andra siktskymmande föremål ska placeras så att 
kravet på fri sikt uppfylls i anslutningarna till allmän väg.  
 
  
Sammanfattning 
Inför granskning av planförslaget anser/förutsätter Trafikverket: 

- Att bestämmelsen skydd ska preciseras. Trafikverket vill tydliggöra att vi inte kan ta 
ställning till placering och utformning av bullerskydd i med detta yttrande. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-%20detaljplanering/reglering-i-detaljplan/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-%20detaljplanering/reglering-i-detaljplan/
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- Att bullerutredningen kompletteras med uppgifter om vall och skärms höjd ut med 
väg E22. Det måste klargöras vilken indata gällande utformning, höjd och placering 
av bullerskydd som bullerutredningen bygger på. 

  
- Att planens lämplighet för bostäder utifrån bullersituationen inte är säkerställd. För 

att säkerställa möjligheterna att placera bullerskydd på Trafikverket vägbro väg E22 
krävs gemensam utredning av kommun och Trafikverket samt slutgiltigt 
godkännande av placering och utformning av Trafikverket. Det är i dagsläget inte 
utrett av kommun och Trafikverket om placering och utformning är möjlig. 
Kommunen ansvarar för att kontakta Trafikverket för vidare hantering av frågan. 

- Att bullerutredningen inte förutsätter bullerskydd norr om Norrevångsvägen, då 
området inte ingår i denna detaljplan och därför inte heller ses som en 
förutsättning i bullerutredningen. 

- Att bullerutredningen utgått från en annan bebyggelsestruktur än den som 
plankartan reglerar, det har därför inte klargjorts om gällande riktvärden för buller 
innehålls. Trafikverket anser att bullerskydd (vall och skärm) bör reglerar med en M 
bestämmelse, inte med en allmän "utformning av allmänna platser". 

 
 

Kommentar:  
Vägar 
Detaljplanen tas fram i samråd med Trafikverket för att säkerställa att 
riksintresset inte berörs. Planbeskrivningen förtydligas angående påverkan på 
riksintresset. Planbeskrivningen revideras till att beskriva att väg E22 har ett 
byggnadsfritt avstånd om 50 meter.  
 
Bullerskyddets utformning utreds inför granskningsskedet.  
Prickmark införs på kvartersmarken som föreslås inom 50 meter från väg E22.  
 
Riskutredningen uppdateras. Resonemang om risk och farligt gods utvecklas i 
planbeskrivningen.    
 
Buller 
 Den ansökan som skickades in under hösten 2019 är inte längre aktuell. En ny 
ansökan om marklov kommer att skickas in och Trafikverket kommer då att 
bli remitterade för ett nytt MB-ärende. 
 
Efter samrådet har bullerskyddets utformning vid Norrevångsvägen studerats 
i samråd med Trafikverket. I granskningshandlingarna kommer bullerskyddet 
att placeras utanför Trafikverkets vägområde.  
  
 Bullerutredningen och planbeskrivningen uppdateras med information om 
bullerskyddets utformning och höjd.  

   
Marken som bullerskyddet ska ingå i ska i samband med planens 
genomförande övergå till allmän platsmark varför egenskapsbestämmelse för 
bullerskydd placeras inom användningen PARK. Planbestämmelserna kommer 
att kvarstå i granskningshandlingen. Bestämmelsen Skydd preciseras i 
plankartan.  
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Planområdet utökas till att omfatta del av den kommunala fastigheten Åkarp 
7:22 norr om Norrevångsvägen som utgör en del av bullerskyddet för denna 
detaljplan.  
 
Sikt/ vegetation 
Kommentaren beaktas i den kommande exploateringen.  
 
 

Avfallsavdelningen VA SYD 
VA SYD ser mycket positivt på gemensamma miljöhus. Dock råder det för närvarande 
osäkerhet kring vad de nya förordningarna om producentansvar för förpackningar 
(2018:1462) och returpapper (2018:1463) i praktiken kommer att innebära för krav på 
avfallshanteringen vid planering av nya områden. Bostadsnära insamling är 
huvudalternativet i den nya lagstiftningen och kvartersnära, som förslaget i denna Dp faller 
under, kan under vissa omständigheter godkännas. VA SYD föreslår fortsatt dialog kring 
dessa frågor under den fortsatta processen inför bygglov. 
 

Kommentar:  
Avfallshanteringen ska ske enligt VA SYDs riktlinjer.  
 

 
VA SYD (Vatten) 
Dagvatten 
Texten ” I närområdet finns en fördröjningsdamm för dagvatten inom området Vallhusen, 
norr om planområdet” kan tas bort då denna damm endast fördröjer dagvatten inne på 
Vallhusens område. 
 
Det stämmer att VA SYD anlagt en dagvattendamm vid Gränsvägen som är dimensionerad 
för att kunna fördröja dagvatten från detaljplanelagt område. Dock kommer dagvattnet att 
ledas in i det kommunala dagvattennätet innan det når dammen vilket gör att texten i 
planbeskrivningen blir felaktig. 
 
Det är viktigt att fördröja dagvattnet inne på området även om dagvattnet kommer att 
fördröjas längre ner i systemet. Anlägg gärna genomsläppliga ytor där det är möjligt. 
 
 

Kommentar:  
Text om fördröjningsdamm inom området Vallhusen plockas ut ur 
planbeskrivningen.  
 
Texten om dagvatten förtydligas om att dagvattnet leds genom det 
kommunala dagvattennätet innan det når dammen vid Gränsvägen.  
 
Plankartan kompletteras med en planbestämmelse om markens 
hårdgöringsgrad för att reglera andel infiltrerbar mark. 

 
 
Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggavdelningen lämnar följande synpunkter: 
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Buller  
Generellt bör en högre ambitionsnivå med bättre ljudkvalitet än de riktvärden som 
trafikbullerförordningen anger eftersträvas där detta är möjligt. Miljö- och byggnämnden 
handlägger just nu ett flertal bullerklagomål där det handlar om lägre maximala och 
ekvivalenta ljudnivåer än vad bostäder enligt denna detaljplan kommer utsättas för. 
 
Enligt 4 kap 33 a § PBL ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med 
hänsyn till bullersituationen, innehålla en innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad, och vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Då området kommer utsättas för höga bullernivåer 
bör det inte anses obehövligt. 
 
Uteplatser bör markeras i illustrationskarta. 
 
Då utredning visar att minst hälften av bostadsrummen i vissa lägenheter behöver 
orienteras åt en sida som uppfyller riktvärdena för skyddad sida, ska lägenhetslösningar 
redovisas i utredningen och/eller planbeskrivningen. 
 
I bullerutredningen ska samtliga skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga för projektets 
genomförande beskrivas, inklusive effekten av sådana åtgärder. T.ex. framgår det inte hur 
högt det totala bullerskyddet längs med E22 behöver vara. Vidare framgår det att ”På några 
av de mer utsatta delarna kan det behöva kompletteras med lokala bullerskyddskärmar vid 
uteplatserna.”. Om det är nödvändigt att komplettera med dessa skärmar ska dessa 
beskrivas i bullerutredningen. Vidare behöver detta säkerställas genom plankartan 
kompletteras med bestämmelser som reglerar detta, både att bullerskydd längs E22:an 
uppförs innan bostäderna och att uteplatser kompletteras med skärmar där det behövs. 
 
Det är viktigt att fönster och eventuella friskluftsdon dimensioneras så att 
folkhälsomyndighetens riktvärden för inomhusbuller klaras. 
  
 
Förorenad mark  
Översiktlig miljöteknisk undersökning (2011-05-31) inom fastigheten Åkarp 7:89, Burlövs 
kommun behöver också beaktas vid avhjälpandeåtgärd. I denna undersökning påträffas 
föroreningar på en plats som inte undersökts i den undersökningen som genomförts 2018-
05-15. 
 
Så som planbestämmelsen ser ut i detaljplaneförslaget kan det tolkas som att startbesked 
inte får ges förrän markföroreningar inom hela planområdet är avhjälpta. 
 
I samband med exploatering bör även mark under byggnader eller andra konstruktioner 
undersökas. 
  
Planbestämmelser  
Kommentarer till planbestämmelser:   
 
Korsmark - Bestämmelsen bör formuleras enligt Boverkets rekommendationer, dvs ”endast 
komplementbyggnader och plank får placeras”. Ordet bebyggas bör undvikas då ordet fick 
en utökad innebörd i och med lagändringen 2011 och även omfattar anläggningar (t.ex. 
trädäck på mark eller liknande) som inte är lovpliktiga. 
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Parkeringsbestämmelsen på prickmark - Nämnden vill påtala att prickmarken, såsom 
bestämmelsen är formulerad, även medger parkering på andra ställen är den som specifikt 
är utpekat som parkering på plankartan, men ser inget hinder med bestämmelsen som 
sådan då den tydliggör syftet med det aktuella området. 
 
N1 – Det saknas stöd i plan- och bygglagen för tvinga fram detta i lovskedet eller i samband 
med tillsyn. Miljö- och byggnämnden saknar därmed befogenhet att se till att detta är 
utfört, vill man säkerställa att det kommer till stånd behöver det regleras i 
exploateringsavtalet. 
 
Gemensamma byggrätter – Miljö- och byggnämnden bedömer generellt att gemensamma 
byggrätter kan skapa problem vid bygglovsprövning när området väl är utbyggt, speciellt 
om området har styckats av i separat fastigheter. I första hand bör byggrätten anges som 
en andel av fastighetens area. Om man ändå anser att detta är det lämpligaste sättet att 
reglera byggrätten bör skälen för detta beskrivas i planbeskrivningen. 
 
Nockhöjd – byggnadshöjd. Både höjderna finns angivna inom området. I första hand bör 
nockhöjd används då det blir tydliggöra för omgivningen den faktiska höjden på byggnaden. 
Begreppet byggnadshöjd innebär även tolkningssvårigheter vid bygglovsprövning om 
byggnaden förses med t.ex. takkupor. 
 
Höjdsättningen – Redovisade höjder kan medge 3 våningar samt inredd vind mot 
Lundavägen. Om detta är avsikten bör det förtydligas i planbeskrivningen, då man där 
endast pratar om 2-3 våningar. 
 
Fasadmaterial ska vara puts eller tegel med inslag av andra material – Det bör motiveras 
varför fasader ska ha inslag av andra material än tegel, då detta blir en ganska inlåsande 
bestämmelse. Enligt nämndens erfarenhet går det uppnå ett gott resultat endast genom att 
ha tegel eller putsfasade på småhus och mindre flerbostadshus – markering av entréer kan 
ske genom t.ex. annat färgval. Vill man tillåta inslag av andra fasadmaterial bör 
bestämmelsen utformas annorlunda. 
 
Komplementbyggnaders fasadmaterial får vara träpanel eller skivmaterial som är anpassat 
till huvudbyggnadens gestaltning. Tak ska vara växttak – Bestämmelsen om fasadmaterial 
på komplementbyggnaden är otydlig. Den kan tolkas som att endast träpanel eller 
skivmaterial är tillåtet, inte puts eller tegel. Vidare bör man överväga att även tillåta andra 
takmaterial på komplementbyggnader än växttak – vill man endast ha växttak behöver det 
tydligt motiveras varför och knytas till planens syfte – man bör hålla i minnet att en 
detaljplan inte får vara mer detaljerad än vad som behövs för att planens syfte ska uppnås. 

  
 
 
Kommentar: 
Buller 
Beräknade värden vid fasader och uteplatser kommer att redovisas i 
bullerutredningen som uppdateras till granskningsskedet. Uteplatser 
markeras på illustrationsplanen och i bullerutredningen.  
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Exempel på planlösning för lägenheter vid Lundavägen läggs till i 
bullerutredningen och i planbeskrivningen. 
 
 Bullerutredningen kompletteras med utformning och total höjd på 
bullerskyddet. Förslag på placering av lokala skärmar preciseras i 
bullerutredningen. Bullerskärmar vid uteplatser kommer inte att regleras i 
plankartan då det utesluter andra möjliga utformningar av bebyggelsen.  
 
En administrativ bestämmelse med villkor för startbesked införs i plankartan 
som reglerar att bullerskyddet ska vara uppfört innan startbesked kan 
erhållas för bostadsbebyggelse.  
 
Förorenad mark 
Planbeskrivningen uppdateras med information om att resultatet i Översiktlig 
miljöteknisk undersökning (2011-05-31) ska beaktas. Planbeskrivningen 
förtydligas med information om att vidare markundersökningar kommer att 
genomföras inför exploateringen.  
 
Den administrativa bestämmelsen förtydligas och omformuleras till att 
endast gälla mark för bostäder och park.  
 
Kommentaren om att mark under byggnader eller andra konstruktioner ska 
saneras noteras. 
 
Planbestämmelser 
Planbestämmelsen om korsmark omformuleras i enlighet med Boverkets 
rekommendation.  
 
Kommentar om parkeringsbestämmelsen på prickmark noteras. Parkeringen 
kommer att regleras med parkeringsförbud på ytor där den inte är tillåten i 
plankartan. 
 
Lägsta höjden för häck tas bort i planbestämmelse n1. Utformning av 
grönytor, vegetation och allmänna ytor kommer att regleras i 
exploateringsavtalet.   
 
 Gemensamma byggrätter- planbestämmelsen för exploateringsgraden 
ändras till ”Största byggnadsarea i % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet.”  
 
 Planbestämmelse om byggnadshöjd förtydligas i fråga om att frontespiser 
och takkupor inte ska medräknas i byggnadshöjden.   
 
Nockhöjden för bebyggelse mot Lundavägen sänks från 12 meter till 11 meter 
med syftet att säkerställa våningsantalet till maximalt 2 våningar med 
möjlighet att inreda vinden. 
 
Planbestämmelse om fasadmaterial omformuleras.  
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Planbestämmelse om komplementbyggnaders fasad- och takmaterial 
omformuleras.  
 
  

Weum Gas 
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande 
synpunkter. Inom planområdet har Weum Gas en servisledning för natur- och biogas i 
enligt med planbeskrivningen. 
 
Vår servisledning är utmärkt i plankartan med -G- och är till övervägande del placerad inom 
gatumark, som inte ska bebyggas. Vi har förståelse för att våra anläggningar sannolikt 
måste flyttas eller byggas om inom kvartersmark i samband med att en ny plan för 
bebyggelse antas. 
 
Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger 
minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste 
gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 
 
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag 
och dxf-fil. 
 
Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande 
såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, 
vilket framgår av genomförandebeskrivningen. 
 
Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare Peter Niklasson redan i 
tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. Weum Gas 
har gärna en dialog med Burlövs kommun och exploatör om möjlig försörjning med gas 
inom planområdet. 
 
 

Kommentar: 
En dialog förs med Weum angående gasledningen inom kvartersmark.  

 
 
Räddningstjänsten Syd 
Riskhänsyn  
Farligt gods  
Räddningstjänstens grundinställning är att riskutredningar ska göras enligt Länsstyrelsen i 
Skånes dokument RIKTSAM Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – 
Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods (utgiven 2007). 
Bebyggelsen i det planerade området ligger i gränsfallet mellan att klassas som 
småhusbebyggelse och flerbostadshus, och därför även i gränsfallet mellan om en 
riskutredning behöver göras eller ej. I PM:et från Trivector (2019-08-20) framgår det inte 
tydligt vad syftet med riskutredningen är och det förs ingen diskussion om avstånd kopplat 
till risker och olika typer av bebyggelse. 
 
I PM:et från Trivector (2019-08-20) hänvisas till en äldre riskutredning som också är 
upprättad av Trivector (2011-11-28). Räddningstjänsten noterar att referenserna som  

http://www.ledningskollen.se/
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Trivector använder i sin riskutredning är från 1995 respektive 1998 och vill lyfta fram att det 
skett stor utveckling av metoderna inom riskhantering sedan dess. Räddningstjänsten anser 
vidare att riskutredningen från Trivector inte är tydlig med hur de har kommit fram till att 
risknivån är acceptabel med vallen som skyddsåtgärd. De visar endast begränsade 
beräkningar och antaganden om förhållandena vid planområdet vilket gör det svårt för 
räddningstjänsten att värdera underlaget. Trafikberäkningen bygger dessutom på en 
rapport som är 15 år gammal (SIKARapport 2005:9, Prognoser för godstransporter år 2020) 
och borde minst ha jämförts med aktuella siffror för sträckan förbi planområdet. Det som 
normalt visas i riskutredningar för transport av farligt gods och som saknas i Trivectors 
utredning är: 
 

- Tänkbara olycksscenarier. De lokala förutsättningarna har stor inverkan, t.ex. 
persontäthet, typ av bebyggelse, områdets topografi, antal transporter typ av 
farligt gods som transporteras.  

- Olika säkerhetshöjande åtgärder där för- och nackdelar presenteras. Det är vanligt 
att det framgår vilka konsekvenser som åtgärden minskar.  

- Räddningstjänstens ställningstagande är att mindre hänsyn ska tas till sannolikhet 
och mer hänsyn ska tas till att minska konsekvenserna om en olycka sker. Trivectors 
slutsatser i avsnitt 5.4. är därmed missvisande. Att det finns bebyggelse på 
olämpliga ställen i andra delar av landet rättfärdigar inte att man inte tar hänsyn till 
riskerna vid ny bebyggelseplanering. Inte heller spelar det någon roll att det är 
vanligare med olyckor som drabbar naturen. Hänsyn måste ändå tas till den 
godstrafik som sker i området och åtgärder som får ner risknivån till en acceptabel 
nivå behöver beaktas. 

 
Räddningstjänsten har dock erfarenhet av ett stort antal andra riskanalyser i längs E22 och 
kan konstatera att den vall som föreslås i riskutredningen är en möjlig åtgärd. 
Planbestämmelsen skydd behöver kompletteras med en skrivelse där det framgår att vallen 
också utgör ett skydd mot olyckor med farligt gods. Räddningstjänsten anser också att 
planbeskrivningen ska specificera vilken höjd, bredd och material den ska vara gjord av för 
att uppfylla syftet. Om det är så att vallen kompletteras med ett bullerskydd ska det kunna 
visas att bullerskyddet också skyddar mot olyckor med farligt gods t.ex. i utförande av 
obrännbart material. Detta ska i så fall också skrivas in i planbestämmelserna. 
  
Naturgas 
Planområdet ligger inom 200 m från Weums naturgasledning och området inom 200 m från 
en sådan gasledning delas in i olika zoner. Zonerna avgör vilka skyddskrav som ställs och 
beror bland annat på den typ av bebyggelse och befolkningstäthet som finns i området. Då 
ny bebyggelse planeras inom 200 m från Weums gasledning finns en risk att gasledningen 
inte uppfyller de krav som de nya förutsättningarna i området ger upphov till. 
Räddningstjänsten ser att Weum gas AB finns med på sändlistan och har därmed inget mer 
att tillägga kring riskerna med naturgasledningen i dagsläget. 
 
Brandvattenförsörjning  
Precis som det framgår i planbeskrivningen så behöver brandvatten ordnas i området.  
Avstånd mellan brandposterna bör vara maximalt cirka 150 meter. Avståndet avser inte 
"fågelvägen" utan det ska vara faktisk slangdragning där hänsyn tas till byggnader, buskage 
etc. Avståndet mellan brandpost och eventuell uppställningsplats för släckbil bör inte 
överstiga 75 meter. Uppställningsplatsen ska vara placerad maximalt 50 meter från 
byggnadernas entréer/ angreppsvägar, vilket ger ett totalt avstånd om cirka 125 meter från 
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brandpost. Om uppställningsplatsen är placerad nära angreppsvägarna kan avstånd mellan 
uppställningsplats och brandpost förlängas under förutsättning att det maximala avståndet 
om cirka 125 meter bibehålls. Observera att detta är ungefärliga avstånd och ska ses som 
storleksordningar. Minst lika viktigt som avstånd är logisk placering.  
 
Flödet i brandposterna skall dimensioneras enligt VAV-normen P-83.   
 
Insatstid  
Området ligger inom normal insatstid.  
 
Räddningstjänstens tillgänglighet  
Observera att Räddningstjänsten Syds fordon är 12 m långa. I PM:et från Trivector (2019-
08-20) framgår det i avsnitt 2.4. att ett typfordon är 10 m långt och att området inklusive 
svängradier dimensioneras för 10 m långa fordon. Detta behöver alltså justeras så att det är 
12 m som är dimensionerande för framkomligheten i planområdet så att 
räddningstjänstens fordon kommer fram. 
 
De mått som räddningstjänsten behöver ha för framkomlighet i området finns i våra Råd 
och anvisningar- utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd som bifogas detta 
remissvar.  
 
 

Kommentar: 
Riskhänsyn farligt gods 
Riskutredningen uppdateras i enlighet med Räddningstjänstens yttrande 
avseende risk kopplat till transporter av farligt gods på väg E22.  
 
Naturgas 
Weums naturgasledning påverkas inte av planförslaget.  
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning och avstånd mellan brandposter ska följa 
Räddningstjänstens riktlinjer. 

 
 Räddningstjänstens tillgänglighet 

Planhandlingarna tydliggör att gatorna är anpassade till 12 meter långa 
fordon.   

 
 
Hyresgästföreningen 
Vi är väldigt glada att se att det planeras för fler bostäder i vår kommun. Just i Åkarp är det 
skralt med hyresrätter. Hyresrätten, som är en flexibel boendeform, är eftertraktad för 
många grupper; unga som riktigt gamla, par som vill flytta ihop eller isär osv. Det finns 
utrymme att satsa på flerfamiljshus som kan berika Åkarps utbud. Vi finns i en expansiv 
region och i en kommun som växer.   
 
Vi vill även lyfta upp behovet av att bygga levande bostadsområden som sträcker sig över 
hela dygnet. Det behövs lokaler som kan erbjuda plats till verksamheter som lockar till 
besök och rörelse. Vi vill lyfta upp vikten av att det offentliga rummet ät tillgängligt för alla, 
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yngre som äldre. Offentliga mötesplatser och verksamheter av olika slag där människor kan 
träffas kan ytterligare förstärka gemenskapen och tryggheten.   
 
Eftersom fler människor ska samsar på de offentliga ytorna inser vi att det är viktigt att 
ordentligt fundera kring utformningen av grönytorna och hur maximera utemiljöernas 
miljönytta. 
 

Kommentar: 
Detaljplanen styr inte bostädernas upplåtelseform. 
 
Översiktsplanens intention är att Lundavägen ska utformas stadsmässigt och 
att det därmed bland annat ska finnas lokaler i bottenvåningarna. 
Flerfamiljshusen vid Lundavägen planeras därför med möjligheten till 
Centrumverksamhet ifall det en dag skulle bli aktuellt.   
 
 Ambitionen med parkytan i den östra delen av planområdet är att skapa en 
yta för lek och bidra till mer grönyta som är tillgänglig för allmänheten.   
 
 

 
Vallgårdens golfklubb 
 

Vallgårdens golfklubb som finns på andra sidan motor vägen ( E22 ) mitt i mot Åkarp 7:89 
har sedan 2010 bedrivit föreningsverksamhet. 
I dag är vi en växande klubb med mycket verksamhet för ungdomar och 65 
plussare. Vi har ca 75 st ungdomar som är medlemmar och ca 150 st 65 plussare, 
tot är vi ca 600 st aktiva medlemmar. Under sommarloven har vi speciella 
sommarträningar för ungdomar och kan bli ca 50 st till under vissa perioder. 
 
Vårt stora problem idag och det kommer bli värre, är sanitära. Vi har idag EN toalett 
som är kopplad till en 5 m2 seppti tank, detta löser vi tillfälligt med `byggtoaletter ` 
Som hyrs in men dom är inte uppskattade av förståliga själ och inte en långsiktig lösning. 
 
Det jag/vi vill är att nu när VA planeras på Åkarp 7:89 så skulle det även dras VA till 
golfklubben så att riktiga toaletter med kallt och varmt vatten i kranarna kan erbjudas 
året om. 
Jo där är verksamhet då studion erbjuder lektioner inomhus året om. 
 
Vi räknar att vi kommer öka till ca 900 medlemmar inom fem år med den 
byggintensiteten som är i kommunen och runt omkring och måste lösa det sanitära 
snarast därför vore det bra och planera in detta när Åkarp 7:89 VA byggs. 
 
Vid ett flertal tillfällen så läser man vid husförsäljning, beskrivningar och liknade 
information om Åkarp och dess fördelar om att flytta hit. Inte sällan nämns Vallgårdens 
Golfklubb då som en liten genuin golfbana där du inte bara kan spela golf utan bara 
vandra i det gröna och detta bara runt knuten, så jag tror/vet att Golfklubben är till 
fördel för kommunen och hoppas på snar återkoppling så vi kan diskutera möjligheten. 
 

 
 



Samrådsredogörelse – Detaljplan för Åkarp 7:89,   KS/2018:305 
Allväxtcentret 
 

2020-03-30 18 (21) 

Kommentar:  
Detaljplaneområdet kommer att ansluta via Lundavägen. Det kommunala 
verksamhetsområdet för VA är inte en fråga som hanteras genom denna 
detaljplaneprocess. För att utöka VA-nätet uppmanas golfklubben att kontakta 
VA-huvudmannen VA SYD.  

 
 
 
Fastighetsägare Byvägen 45 
Härmed vill vi lämna in synpunkter/protestera till den detaljplan för Åkarp 7:89 All-
växtcentret i Åkarp. 
 
 
Vi anser att detta ställer till en enorm olägenhet för oss som är boende tvärs över 
gatan/Lundavägen. Att placera ett 3 vånings flerfamiljehus så pass nära vårt/våra hus och 
tomtgränser är inte acceptabelt. Huset kommer att placeras i söderläge och skymma 
enormt för både sol och ljus. Samtidigt som det blir en enorm insyn direkt in i vårt hus i alla 
fönsterpartier som vetter mot Lundavägen. Avståndet för denna insyn blir allt för nära. 
Insynen till vår trädgård kommer även den bli allt för påtaglig och generande. Man vill helt 
enkelt inte sitta och äta middag i sin trädgård eller bada i bubbelpoolen med 5-6 familjer 
som iakttar 10 meter därifrån och kan följa alla steg vi gör i vårt hem och trädgård. Det är 
skrämmande att ens tänka tanken! 
 
Ljudbarriären med ökat buller från vägen som kommer att skapas utav att placera ett så 
pass stort hus mitt framför en väldigt trafikerad väg bör även beaktas och kontrolleras 
enligt gällande lagar och regler innan en sådan detaljplan ens kommer på tal. Det får inte 
medföra olägenheter i så pass allvarlig grad som detta kommer att bidra med för vår 
fastighet. I detaljplanen har man endast tagit hänsyn till ljudnivå för Åkarp 7:89 och inte 
kringliggande fastigheter som kommer att påverkas. 
 
Det hade istället varit önskvärt att överväga liknande småhus/radhus i stil med övriga 
nybyggen i området som passar mer in i Åkarps bykänsla och som därmed behåller glada 
och nöjda grannar/medborgare. 
  
Emotser ett skriftligt svar på att ni har mottagit detta mail och att detta tas upp i 
förhandling. 
 
 

Kommentar:  
Detaljplanen följer översiktsplanens intention med en möjlighet till en 
stadsmässig karaktär längs med Lundavägen.   

 
Till granskningsskedet sänks nockhöjden på bostadshusen vid Lundavägen 
med en meter och takvinkeln justeras till 30- 45 grader för att begränsa 
byggrätten till två våningar med möjlighet till inredd vind.  
 
 Gällande bullerförordning kommer att följas. Bullerutredningen uppdateras 
så att även fastigheter norr om Lundavägen är inkluderade i utredning.  
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 Det planerade bullerskyddet längs väg E22 och den nya bebyggelsen på 
fastigheten Åkarp 7:89 kommer att bidra med att sänka bullret från väg E22 
för boende även på den västra sidan om Lundavägen.  

 
 

Fastighetsägare Åkarp 7:21 
Efter att ha tagit del av förslaget till Detaljplan för Åkarp 7:89, All-växtcentret, i Åkarp 
(Diarienummer KS/2018:305-217) ,ställer vi oss inte positiva till detta. Det gäller främst 
flerfamiljshusen längs med Lundavägen. Dessa anser vi är för höga, tre våningar är alldeles 
för högt. Vi som bor mitt emot riskerar att få ökat buller från vägen, mindre solljus samt en 
påtaglig insyn. Det hade varit önskvärt att husen längs med Lundavägen är i stil och höjd 
med det nya området nära Vallgården. Det hade blivit mer enhetligt och trevligare utmed 
Lundavägen, fortsatt bykänsla istället för stadskänsla. 
 

Kommentar: 
Till granskningsskedet sänks nockhöjden på bostadshusen vid Lundavägen 
med en meter och takvinkeln justeras till 30- 45 grader för att begränsa 
byggrätten till två våningar med möjlighet till inredd vind.  
 
Till granskningsskedet har även en solstudie utförts som visar att 
omkringliggande fastigheter inte skuggas av den planerade bebyggelsen.  
 
Detaljplanen följer översiktsplanens intention med en möjlighet till en 
stadsmässig karaktär längs med Lundavägen. 

 
 
Fastighetsägare Åkarp 7:56 

Vi vill härmed framföra våra åsikter angående ovanstående detaljplan. 
 
Planerna på att bygga treplanshus längs med Lundavägen mitt emot våra småhus anser vi 
inte vara speciellt genomtänkt. 
 

Ett treplanshus med fönster mot Lundavägen betyder att man därifrån har fri insyn 
ner i våra trädgårdar och även in i vår bostad, det skulle även innebära 
skymd utsikt för oss och kanske även skymma solen samt öka bullret från 
Lundavägen. 

 
Det hade passat betydligt bättre in i miljön om man istället byggde småhus 
även där och ställt till med betydligt mindre olägenhet för oss som bor här. 

 
 

Kommentar: 
Till granskningsskedet sänks nockhöjden på bostadshusen vid Lundavägen 
med en meter och takvinkeln justeras till 30- 45 grader för att begränsa 
byggrätten till två våningar med möjlighet till inredd vind.  
 
Till granskningsskedet har även en solstudie utförts som visar att 
omkringliggande fastigheter inte skuggas av den planerade bebyggelsen.  
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Detaljplanen följer översiktsplanens intention med en möjlighet till en 
stadsmässig karaktär längs med Lundavägen. 

ÄNDRINGAR 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 
 
Plankarta och bestämmelser 

• Höjdbestämmelser på bullerskyddet införs på plankartan 

• Egenskapsbestämmelsen Skydd preciseras 

• En ny administrativ bestämmelse om villkor för startbesked kopplat till uppförande 
av bullerskydd införs 

• Den administrativa bestämmelsen om förorenad mark omformuleras 

• Prickmark införs inom 50 meter från väg E22 

• Planområdet utökas till att omfatta del av Åkarp 7:22  

• Planbestämmelse om markens hårdgöringsgrad införs på plankartan 

• Planbestämmelser för markhöjder införs på allmän gata inom planområdet 

• Planbestämmelse för fördröjningsyta för dagvatten läggs till inom parkmark  

• Planbestämmelse om korsmark omformuleras 

• Planbestämmelse n1 justeras 

• Höjd på byggrätter mot Lundavägen sänks 

• Planbestämmelse om fasadmaterial omformuleras 

• För byggrätt närmast E22 införs planbestämmelse om att fasadmaterial får 
utformas i ljuddämpande material 

• Planbestämmelse om komplementbyggnader omformuleras 

• Varsamhetsbestämmelse för befintligt bostadshus införs 
 
Planbeskrivning 

• Planförslagets påverkan på Alnarpsån förtydligas 

• Bullerskyddets utformning redovisas 

• Förslag på åtgärder vid uteplatser förtydligas 

• Förtydligade om när markundersökningar ska göras 

• Resonemang om risk och farligt gods på väg E22 utvecklas 

• Förtydligade om att det inte finns någon allé inom planområdet 

• Förtydligande angående planförslagets påverkan på riksintresset för 
kommunikationer  

• Revidering av skrivning om byggnadsfritt avstånd om 50 meter 

• Text om dagvattenhantering förtydligas 
 
Övrigt 

• Dagvattenutredningen uppdateras 

• Bullerutredningen uppdateras 

• Riskutredning uppdateras 
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MEDVERKANDE 

Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Emelie 
Edström på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott.  
 
 
 
Bengt Gullstrand   Emelie Edström 
Planchef    Planhandläggare 
 
 


