
  KS/2018:305 
 DP 278 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.,  
Allväxtcenter 

 
Burlövs kommun, Skåne län 

2020-10-12 
 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 



KS/2018:305 Granskningsutlåtande – Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.,   
Allväxtcenter 

 

 2 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

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

GRANSKNING 
Planutskottet beslutade den 30 mars 2020 § 3 att gå ut på granskning med detaljplan för 
Åkarp 7:89 m.fl., Allväxtcenter.  
 
Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 8 april – 6 maj 2020 
enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 18 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 
Detaljplanen har varit utsänd för granskning till 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 i Arlöv, biblioteken i 
Arlöv och Åkarp samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar granskningssynpunkter. Remissinstanser och 
remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 

1. Lantmäteriet  
2. VA SYD, Avfallsavdelningen  
3. Räddningstjänsten Syd 
4. Eon Energilösningar 
5. Sydvatten 
6. Weum Gas AB 
7. Utbildnings- och kulturförvaltningen 
8. Götenehus 

 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder 
kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 

1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Trafikverket 
3. VA SYD, vatten 
4. Miljö- och byggnämnden 
5. Fastighetsägare Åkarp 7:156 
6. Fastighetsägare Åkarp 7:21 
7. Fastighetsägare Åkarp 7:19 
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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 
Hälsa och säkerhet – farligt gods 
Länsstyrelsen anser att det finns vissa risker förknippade med att anordna parkmark i direkt 
anslutning till E22 som är utpekad led för transporter av farligt gods. Det är inte lämpligt att 
uppmuntra till stadigvarande vistelse i närheten av större transportled. Kommunen 
behöver ta ställning till om skyddsvallen ska anordnas istället inom lämpligtvis naturmark. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för 
sitt ändamål gällande farligt gods enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för 
den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 
10 - 11 §§ PBL. 
  

Kommentar: Användningsbestämmelsen Park har använts i samrådshandling 
och granskningshandling då det tidigare är angivet för yta med bullervall i 
detaljplanen för Vallhusen som angränsar i norr och detaljplanen för 
Trädgårdbyn som angränsar i söder. I antagandehandlingen justeras 
användningsområdet närmast väg E22 ändras från Park till Natur. En 
egenskapsgräns placeras längs bullerskyddet som avgränsar yta för lek och 
rekreation till den västra delen av bullerskyddet.   

 
 

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. Trafikverket har 
i samrådsskedet yttrat följande: 
- Att bestämmelsen skydd ska preciseras. Trafikverket vill tydliggöra att vi inte kan ta 
ställning till placering och utformning av bullerskydd i med detta yttrande. 
- 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 regleras med en M bestämmelse, 
inte med en allmän "utformning av allmänna platser". 
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Trafikverket har gått igenom granskningshandlingarna och har fortsatt följande att erinra: 
- Trafikverket anser fortsatt att bestämmelsen skydd ska preciseras. Dvs. 
planbestämmelsen skydd måste preciseras. Bullerskyddet ska placeras så att 
begränsningslinje och avstånd till vägområde innehålls. Således har vår synpunkt i 
samrådsskedet inte omhändertagits. 
- Som påtalat i samrådskedet får dagvattenhantering inte anordnas så att vatten släpps ut i 
vägdike till väg E22, Trafikverkets vägdiken ska endast hantera vatten från vägen. 
Trafikverket vill här förtydliga att dagvattenhantering måste preciseras med 
planbestämmelse för att säkerställa att placering av dagvattendamm inte sker i direkt 
anslutning till väg E22. 
- Trafikverket anser att våra synpunkter på bullerutredningen har beaktats. Trafikverket ser 
positivt på att ytan norr om Norrevångsvägen numera ingår i planområdet. Dock, i 
planbeskrivningen anges att nytt bullerskydd ska byggas ihop med befintligt bullerskydd. 
Befintlig bullervall bedöms vara placerad i vägområdet. Detaljplanen ska visa på hur 
bullerskydden kan byggas ihop utanför planområdet och på sådant sätt att avstånd till 
planområde och begränsningslinje innehålls för de nya bullerskydden. 
- I enlighet med bullerutredning (se figur 10) krävs lokala bullerskärmar för att gällande 
riktvärden vid uteplatser ska innehållas. Trafikverket saknar reglering i plankartan. 
- Trafikverket önskar även förtydligande gällande område b1 med prickmark i anslutning till 
skydd3. 
- Trafikverket ser risker med planbestämmelse park i direkt anslutning till väg E22, 
Trafikverket förordar dessutom att planbestämmelsen ändras till planbestämmelse natur. 
- Trafikverket ifrågasätter om ett bullerskydd på 1,3 metet är en tillräckligt barriärför att 
förhindra personer från att ta sig ut på väg E22. Detaljplanen ska säkerställa att 
bullerskyddet inte är klättringsbart och tillräckligt högt för att omöjliggöra att man kan ta 
sig ut på andra sidan skyddet, det är av största vikt att beakta vid utformning och lutning. 
Trafikverket anser inte att det är lämpligt att uppmuntra till stadigvarig vistelse och lek intill 
väg E22. 
- I samrådsredogörelsen anges att Detaljplanen tas fram i samråd med Trafikverket för att 
säkerställa att riksintresset inte berörs. Trafikverket vill tydliggöra att det är kommunens 
ansvar att säkerställa att riksintresset inte påverkas negativt.  
 

Kommentar: Kommunen har under planarbetet hållit en löpande dialog med 
Trafikverket. Bullerskyddet kommer att anpassas till befintliga förhållanden 
och angränsande bullervallar i norr och söder om planområdet. Trafikverkets 
önskemål på begränsningslinje kan inte innehållas inom tätorten, sektionen i 
illustrationsplanen är kompletterad med den planerade bullervallens 
begränsningslinje, 1:4. En egenskapsgräns för bestämmelserna skydd1-2 läggs 
till i plankartan 2,5 meter in från E22 vägområdet, vilket innebär att både 
önskat avstånd till vägområdet och en begränsningslinje på 1:4 innehålls. 
 
Dagvatten kommer att kopplas till VA SYDS ledningar i Lundavägen. 
Egenskapsbestämmelsen för dagvatten tas bort till antagande. 
  
Ett avtal mellan exploatören och fastighetsägaren till Åkarp 7:90 finns, som 
säkerställer att aktuell bullervall kan anslutas till de två befintliga 
bullervallarna. Den nya bullervallen kommer att hålla avståndet till 
vägområdet även i den anslutande delen mot den befintliga bullervallen på 
Åkarp 7:90. Inga nya massor kommer att tillföras närmre än 1 meter från 
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vägområdet. Vägområdets utsträckning längs Åkarp 7:90 förutsätts vara 
samma som för fastigheten Åkarp 7:89. 
 
Byggnaders utformning och placering regleras inte i den grad i plankartan att 
lokala bullerskärmar kan markeras i plankartan. Lokala bullerskärmar 
regleras i bygglovsprövningen när byggnadernas utformning är fastställd. 
Framtagna ljudspridningsberäkningar visar att en god bebyggd miljö är 
möjlig att uppnå. 
 
Egenskapsbestämmelsen b1 säkerställer byggnadsfritt område inom 50 
meter från vägområdet enligt Trafikverkets riktlinjer för farligt godsled.  
 
Användningsbestämmelsen Park har använts i samrådshandling och 
granskningshandling då det är angivet för yta med bullervall i detaljplanen 
för Vallhusen som angränsar i norr och detaljplanen för Trädgårdbyn som 
angränsar i söder. I antagandehandlingen justeras användningsområdet 
närmast väg E22 ändras från Park till Natur. En egenskapsgräns placeras 
längs bullerskyddet som avgränsar yta för lek till den västra delen av 
bullerskyddet. Bullerskyddets syfte är att i huvudsak skydda mot buller men 
en positiv effekt av att placera ett plank/mur på toppen jämfört med att 
enbart bygga en vall är att det försvårar åtkomst till vägområde för E22. 
Höjden på bullerskyddet skall vara minst 1,2 meter vilket gör att mindre barn, 
under har svårt att ta sig över bullerskyddet. Utformningen av planket/muren 
skall inte uppmuntra till att ta sig över skyddet. 
 
Med ovanstående så bedöms ett genomförande av detaljplanen inte påverka 
riksintresset för E22 negativt.  
 
 

VA SYD, vatten 
Teknisk försörjning 
Det finns enbart möjlig spillvattenanslutningspunkt väster om området i korsningen 
Lundavägen/ny väg till Trädgårdsbyn. Höjdmässigt innebär det att planområdet behöver 
höjas för att det ska gå att nå anslutningspunkten för spillvatten. Vidare utredning av detta 
behövs men väldigt grovt uppskattas markhöjningen till 1 meter i den östra delen av 
planområdet. 
 
Dagvatten från delar av området ansluts idag enligt de uppgifter VA SYD har till ett 
kombinerat system genom Åkarp. I samband med byggnation av planområdet kommer 
dagvattnet kopplas bort från det kombinerade systemet och istället anslutas till ny 
dagvattenledning i Lundavägen. Detta är positivt för att minska risken för 
källaröversvämningar vid kraftiga regn i gamla Åkarp. Markhöjning av östra delen 
av planområdet är nödvändigt inte bara för att kunna ansluta till spillvattensystemet utan 
också för att kunna ansluta området till dagvattennätet. 
 
Serviser till fastigheterna kommer bara vara möjliga att få från den nya lokalgatan och inte 
från Lundavägen och Norrevångsvägen. 
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Grönstruktur 
Skyfalls/Dagvattenytan mot bullervallen kommer inte att tillhöra VA SYD eftersom det inte 
går att leda dagvatten från fastigheterna till denna yta. För att klara att ansluta 
planområdet till ledningsnätet i Lundavägen måste området luta mot Lundavägen och inte 
åt andra hållet som det verkar vara tänkt här. Det står om en brädd från dagvattenytan till 
tunneln vid skyfall men eftersom området behöver höjdsättas så att det lutar mot 
Lundavägen blir det bara vatten från bullervallen som hamnar i denna dagvattenyta. Det 
bör studeras på nytt hur denna yta eventuellt kan användas för skyfall från bullervallen när 
man tittat på en ny höjdsättning för området. 
 
Dagvattenutredningen som är framtagen är inte granskad av VA SYD. 
 
Fastighetsbildning 
Inom planområdet bygger VA SYD ut ett VA-system i kommunala gator. I denna plan 
innebär det att delar av fastigheterna kommer att behöva bilda en 
gemensamhetsanläggning för ledningar i kvartersgatan. Det står i planbeskrivningen att 
planen förutsätter inga gemensamhetsanläggningar vilket bör ändras. Alternativt kan 
kvartersgatan göras till en kommunal gata. 

 
Kommentar: Till antagande höjs delar av planområdet med cirka 1 meter för 
att kunna anslutas till VA Syds anslutningspunkt för spillvatten och till 
dagvattennätet. Underlaget har till antagandet av detaljplanen tagit fram i 
samråd med VA SYD. 
 
Efter granskningen är en ny skyfallsutredning framtagen som föreslår en 
höjdsättning som leder skyfallet både mot Norrevångsvägen och 
Lundavägen.  
 
Gemensamhetsanläggningar för VA kommer att bli nödvändigt för ledningar 
i kvartersgatan och planbeskrivningen justeras i enlighet med VA SYDs 
yttrande.    
 
 

VA SYD Avfallsavdelningen 
VA SYD är positiva till en lösning med gemensamma miljöhus, vilket skulle spara tomtyta 
och innebära minimering av tung trafik runt bostadshusen. 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 
detaljplan faller under, kan under vissa omständigheter godkännas. VA SYD bedömer att 
föreslagen detaljplan är tillräckligt flexibel för att möta kommande krav, men förslår 
fortsatt dialog kring dessa frågor under den fortsatta processen inför bygglov. 
Faktorer som är viktiga att beakta i den fortsatta planeringen av området är bland annat 
framkomlighet och angöring för tömningsfordon, samt dimensionering och utformning av 
miljörummen. 
Det är positivt att platser för delningsfunktioner nämns i planförslaget. Att anordna platser 
för delningsfunktioner är i linje med avfallsplanens mål om minskad konsumtion och 
avfallsminimering, samtidigt som det effektiviserar boende på liten yta. 
 



KS/2018:305 Granskningsutlåtande – Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.,   
Allväxtcenter 
 

7 
 

Kommentar: Yttrandet noteras.  
 
 
Miljö- och byggnämnden 
Utformning av bullervall 
Skydd1 – På plankartan anges att vallen ska utformas så att den bidrar med skydd vid olycka 
med farligt gods. Det framgår inte vidare av planbeskrivningen vad detta innebär eller hur 
man i samband med en lovprövning ska granska detta. Detta bör därför förtydligas, 
lämpligen i planbeskrivningen. 
I planbeskrivningen (s. 16) hänvisas till bilaga 2 i riskutredningen (i bifogad riskutredning 
finns endast en bilaga 1) och på sidan 17 finns en illustration för på bullervallen. Om det är 
ett ungefärligt utförande enligt illustrationen på s. 17 man menar bör detta förtydligas. 
 
Planbestämmelse om växttak på komplementbyggnader 
Bestämmelsen om att komplementbyggnader endast får ha växttak är en väldigt ingripande 
bestämmelse för den enskilde. Det framgår inte närmare av planbeskrivningen varför 
denna bestämmelse finns. Det vore lämpligt att detta förtydligas, dels för att motivera 
behovet av bestämmelsen och dels skapa förståelse för den enskilde i framtiden till varför 
takmaterial inte får vara något annat än växttak. 
 

Kommentar: Bullerskyddets föreslagna utformning bidrar med skydd mot 
olyckor med farligt gods, det finns inga ytterligare krav utöver de som ställs 
ur bullerhänseende. Trafik- och riskutredningen fastslår att den föreslagna 
utformningen av bullervall i kombination med mur/plank kan begränsa 
konsekvenserna för de flesta typer av olyckor med farligt gods som kan ske på 
väg E22. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om att växttak på 
komplementbyggnader är en del av dagvattenhanteringen inom 
planområdet.  
 

 
Utbildnings- och kulturnämnden 
Nämnden ser positivt på att en kulturmiljöutredning har utförts samt de riktlinjer som tas 
upp i denna. Förvaltningen har utifrån ett kulturmiljö- och kulturhistoriskt perspektiv 
ingenting att erinra mot förslaget om detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl., Allväxtcenter. 
 
Nämnden har utifrån ett utbildningsperspektiv ingenting att erinra mot förslaget. 
Bebyggelsens syfte är ett led i att tillgodose kommunens bostadsförsörjning. Förvaltningen 
vill vara tydlig med att i planeringen av bostäder också vara observanta på att förskolor och 
skolor behöver planeras och uppföras utifrån barns rätt till förskola och elevers rätt till en 
skola nära hemmet. Särskild hänsyn bör tas i beaktande avseende barns och ungas 
förutsättningar att transportera sig till och från förskola och skola genom att ta sig över 
Lundavägen. Det är viktigt att närliggande lekytor är tillgängliga, varierade och utmanar 
barn och unga till rörelse och kreativitet. 
 
Hänsyn vid upprättandet har tagits till barns och ungdomars intressen, i enlighet med 
barnkonventionen. 
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Kommentar: Yttrandet noteras.  
 
 

Weum Gas AB 
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Vi har ingen 
erinran då våra synpunkter beaktats i samrådsskedet. Vi vill dock påminna om att 
ledningsvisning sker via www.ledningskollen.se, som redovisar med kartunderlag och dxf-
fil. 
 
Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare Peter Niklasson redan i 
tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

 
Kommentar: Yttrandet noteras och kommuniceras till exploatör.  
 

 
E.ON 
E.ON Energilösningar AB (Värme) har tagit del av inkomna handlingar i rubricerat ärende 
och har inget att erinra mot denna detaljplan. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
Lantmäteriet  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-30) har följande noterats:  
Lantmäteriet har inga ytterligare synpunkter om planförslaget. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras.  
 
 
Räddningstjänsten Syd  
Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har inget att erinra. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
Sydvatten   
Sydvatten berörs inte av planärendet. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras. 
 
 
Götenehus 
Med anledning av att ovanstående detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl. är på granskning önskar 
Götenehus som fastighetsägare av grannfastigheter yttra sig. Götenehus utvecklar 
Fastigheten Åkarp 7:222 samt äger fastigheten Åkarp 7:90. 
 
Götenehus ser positivt på granskningsförslagets utformning och anser att det passar väl in i 
omgivningen. Den föreslagna bebyggelsen ansluter på ett naturligt sätt till de nybyggda 
bostäderna inom Åkarp 7:222. Bra också att byggrätten i förslaget är indragen en bit från 
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vår fastighet Åkarp 7:90 och fastighetsgränsen markeras med buskar. Den något högre 
byggrätten i norr mot Lundavägen skapar fin stadskaraktär till gatan och kan göra att gatan 
upplevs tryggare i och med att det skapas utblickar från bostäderna intill. 
 
Stor fördel är också att bullervallen mot E22 nu förlängs och minskar trafikbuller även för 
angränsande fastigheter. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras.  
 

 
 
Fastighetsägare Åkarp 7:156 
Vi vill härmed framföra våra synpunkter efter att ha mottagit och tagit del av detaljplan för 
Åkarp 7:89 - Allväxtcenter (DP 278 KS 2018:305). Vi har tidigare skickat in synpunkter och 
vill återigen framföra att vi är starkt emot denna detaljplan. 
 
Det vi inte anser är acceptabelt är de flerfamiljshus som planeras att byggas längs 
Lundavägen och som kommer att genera alla oss som bor mitt emot. Det är fortfarande 
alldeles för höga hus. Det kommer att ge en så pass stor insyn i vårt hus och trädgård att 
det blir en stor olägenhet för oss. 
 
Sedan anser vi inte att den bullermätning som är gjord är tillräcklig och vi önskar att ta del 
av hur den är framtagen i detalj. Det kommer att bli ett påtagligt buller in mot vår fastighet 
när husen kommer att reflektera ljudet in mot oss. Det kör bussar var tionde minut utanför 
i båda riktningar samt genomfartsled av övrig relativt tung lastbilstrafik. Vill gärna ta del av 
mätningen utifrån busstrafiken. 
 
Vi anser och önskar att ni istället väljer att byta ut dessa flerfamiljshus mot 1-plans radhus 
med trädgård mot Lundavägen. Det skulle ge ett mycket mer enhetligt och trevligt 
utseende utmed Lundavägen - bibehålla den bykänsla som Åkarp står för. Samt viktigast av 
allt -att man emotser de synpunkter och önskemål som finns hos kringliggande fastigheter. 

  
Kommentar: Till detaljplanens antagande sänks nockhöjden för byggrätter 
från 11 till 10 meter längs med Lundavägen och radhus planeras istället för 
flerfamiljsbostäder. Det innebär att byggnader i högst två våningar kan 
uppföras. Höjdmässigt samspelar byggnader i 1 och 2 våningar bra med 
bebyggelsen norr om Lundavägen.  
 
Bullerberäkningen som är utförd är baserad på trafikdata från Trafikverkets 
senaste trafikmätningar för E22 respektive Lundavägen. Mätningarna gjordes 
under 2015 men är sedan uppräknade med hänsyn till den mängd trafik som 
man prognostiserar för år 2040, även uppräkningen är gjord i enlighet med 
Trafikverkets föreskrifter. Tung trafik på Lundavägen, som inkluderar bland 
annat lastbilar och bussar, beräknas vara 8% av det totala flödet, även denna 
uppgift är hämtad från Trafikverket.  
 
Bullerberäkningarna visar att bullernivåerna för fastigheterna på andra sidan 
Lundavägen kommer att få en förbättrad bullermiljö på grund av föreslagen 
exploatering. Bullerutredningen kompletteras med bilder som visar 
beräknade bullervärden för fastigheterna på den norra sidan om Lundavägen.   
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Ingen bullermätning är utförd specifikt för bussar. Bullerutredningen har 
funnits att ta del av som en bilaga till planhandlingarna under samråd och 
granskning. Handlingarna har bland annat funnits tillgängliga på kommunens 
hemsida. 

 
 
Fastighetsägare Åkarp 7:21 
Efter att ha tagit del av förslaget till Detaljplan för Åkarp 7:89, All-växtcentret, i Åkarp (DP 
278 KS 2018:305), ställer vi oss inte positiva till detta. Det gäller främst flerfamiljshusen 
längs med Lundavägen. Dessa anser vi är för höga (11m), 2.5 våningar är alldeles för högt. 
Vi som bor mitt emot riskerar att få ökat buller från Lundavägen, samt en påtaglig insyn. Vi 
skulle vilja se en beräkning på hur våra bullervärden påverkas då Lundavägens trafikbuller 
nu kommer att reflekteras i de föreslagna 11m höga byggnaderna framför oss. Vi har bara 
tillgång till frifältsberäkningarna. 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 detaljplanens antagande sänks nockhöjden för byggrätter 
längs med Lundavägen och radhus planeras istället för flerfamiljsbostäder, se 
kommentar till föregående yttrande.   
 
Bullerutredningen har efter granskningen kompletteras med information som 
visar beräknade bullervärden för fastigheterna på den norra sidan om 
Lundavägen. Bullerutredningen visar att boende på den norra sidan av 
Lundavägen får reducerade bullervärden på grund av de bulleråtgärder som 
ska genomföras enligt detaljplanen. 
 
  

Fastighetsägare Åkarp 7:19  
Fastighetsägarens yttrande är långt och framförda synpunkter har sammanfattats nedan.  
 
Fastighetsägaren ställer sig frågande till hur kommunen ska hantera trafiksäkerheten i 
samband med genomförandet av detaljplanen för Åkarp 7:89. Fastighetsägaren befarar att 
ökat buller och avrinning av regnvatten kommer att påverka den egna fastigheten negativt.  
 

Kommentar: Trafiksäkerheten beaktas i detaljplanen. Gång- och cykelvägen 
kommer att förbättras vid planområdet och infarten från Lundavägen flyttas 
åt norr.   
 
Regnvatten, även kallat dagvatten, kommer att ledas till de nya 
dagvattenledningarna som avleder dagvattnet till dammar vid Gränsvägen.  
 
Bullerutredningen har efter granskningen kompletteras med information som 
visar beräknade bullervärden för fastigheterna på den norra sidan om 
Lundavägen. Bullerutredningen visar att boende på den norra sidan av 
Lundavägen får reducerade bullervärden på grund av de bulleråtgärder som 
ska genomföras enligt detaljplanen. 
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Fastighetsägaren anser att utbyggnaden av det nya bostadsområdet vid Lillgården har 
bidragit till nedskräpning i närområdet samt på fastighetsägarens tomt.  
 

Kommentar: Synpunkten gäller inte aktuellt förslag till detaljplan och har 
vidarebefordrats till den Tekniska avdelningen.   

 
Fastighetsägaren har tidigare rapporterat in klagomål på att vibrationer från fordon på 
Gamla Lundavägen har skadat fastighetsägaren egendom.  
 

Kommentar: Synpunkten gäller inte aktuellt förslag till detaljplan och har 
vidarebefordrats till den Tekniska avdelningen.   

 
Fastighetsägaren ifrågasätter om antalet parkeringsplatser inom planområdet kommer att 
räcka för de boende. Det är redan idag problem med parkeringen för Lillgårdens gäster och 
fastighetsägaren befarar att föreslagen exploatering kommer att förvärra 
parkeringssituationen i närområdet.  
 

Kommentar: Detaljplanen säkerställer enligt gällande parkeringsnorm att det 
finns erforderliga parkeringsytor inom planområdet, genom en kombination 
av privata och gemensamma parkeringsytor för de boende.  

 
Fastighetsägaren ställer sig skeptisk till att dimensionerade svängradier i korsningen 
lokalgatan/ Gamla Lundavägen är korrekta för tung trafik. Staket i tomtgräns antas kunna ta 
skada från fordon med en längd på 12 meter.  
  

Kommentar: Svängradie för tunga fordon är beräknad att innehållas inom 
gatan vägområde utan att närma sig fastighetsägarens staket.  

 
Fastighetsägaren anser att prognosticerad trafikmängd under rusningstrafik (kl 07-08) inte 
är realistisk och att korsningen lokalgatan/ Gamla Lundavägen kommer att bli problematisk.  
 

Kommentar: Trafikberäkningar görs inte under specifikt rusningstrafik utan 
för ett årsmedeldygn. Framtagen prognos för framtida trafikmängder sker 
genom schablonmässiga uppräkningar, som oftast ligger lite i överkant. 
Schablonuppräkningar är generella vilket innebär vissa felvärden kan uppstå, 
som ökar ju längre fram i tiden beräkningarna görs. 

 
Fastighetsägaren menar att exploateringen av Åkarp 7:89 kommer att öka problematiken 
som upplevs med råttor som tränger upp från avloppsrören och undrar vad kommunen 
kommer att göra för att för att minska antalet råttor.  
 

Kommentar: Synpunkten gäller inte aktuellt förslag till detaljplan och har 
vidarebefordrats till den Tekniska avdelningen.   
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ÄNDRINGAR 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Användningsbestämmelse PARK ändras till NATUR. 
- Yta för lek avgränsas till den västra delen av bullervallen inom NATUR.  
- En egenskapsgräns för bestämmelserna skydd1-2 läggs till i plankartan 2,5 meter in 

från E22 vägområdet, vilket innebär att avstånd till vägområdet innehålls. 
- Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om hur bullerskyddet kan 

bidra till skydd vid olycka med farligt gods.  
- Bestämmelsen skydd1 har reviderats till: Ett bullerskydd i form av vall i kombination 

med obrännbart plank eller mur ska finnas längs väg E22. Plank eller mur ska ha en 
lägsta höjd om 1,2 meter. Total höjd på skyddet ska vara 5 meter över marknivå på 
närmsta körbana på vägen. 

- Bestämmelsen gällande startbesked har reviderats till: Innan startbesked beviljas 
för byggnad ska bullervall vara uppförd. 

- Bestämmelsen dagvatten har tagits bort från plankartan efter att 
dagvattenhanteringen för området modifierats. Dagvattnet regleras istället med 
angivna plushöjder i enlighet med ny höjdsättning.   

- Bestämmelsen som anger nockhöjd för byggrätter närmast Lundavägen har sänks 
från 11 meter till 10 meter.   

- Planbeskrivningen justeras i fråga om att gemensamhetsanläggning kan behöva 
bildas för gemensam anslutning till VA beroende på hur området fastighetsbildas. 

- Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande om varför växttak på 
komplementbyggnader regleras i plankartan.  

- I plankartan korrigeras e-talet för byggrätten som gränsar mot lokalgatan i öster. 
Detta för att överensstämma med illustrationsplanen.  
 

 
MEDVERKANDE 
Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Emelie 
Edström på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även tjänstepersoner 
från den Tekniska avdelningen deltagit. 
 
 
 
 
 
Elin Tängermyr   Emelie Edström  
Tillväxtchef    Planhandläggare 
 

 
 
 
 


	GRANSKNINGSUTLÅTANDE
	SAMRÅD
	GRANSKNING
	DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE
	YTTRANDEN SOM INKOMMIT
	SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER
	ÄNDRINGAR


