
Samrådsredogörelse

Detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl 
vid Bjällerupsvägen i Kyrkheddinge, Staffanstorp

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2012-05-14  -  2012-06-11. Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset 
i Staffanstorp, på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida - http://staffanstorp.se/boende/detaljplaner/
pagaende-planer/bjallerupsvagen-kyrkheddinge/

Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och an-
dra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

Samrådsmöte avhölls den 30 maj 2012 på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge.

Kungörelse har varit införd Staffanstorpsaktuellt 2012-05-09, Lokaltidningen 2012-05-13 och Spegeln 2012-05-27.
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Inkomna yttranden utan erinran
   
E.ON Elnät Sverige AB
Swedavia, Malmö Airport
Svenska Kraftnät
Sydvatten AB
Hyresgästföreningen Region södra Skåne
Staffanstorps Kommun, Socialnämnden

Inkomna yttranden med synpunkter
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket (2 yttranden)
Skånetrafiken
E.ON Gas Sverige AB
TeliaSonera Skanova Access
Staffanstorps Energi AB
Staffanstorps Kommun, Kultur- och Fritidsnämnden
Staffanstorps Kommun, Tekniska nämnden
Höje å vattenråd
Regionmuseet Kristianstad

Marie och Henrik Brannmo, Ågården, Kyrkheddinge 3:18
Jonas och Matilda Hjelmström, Kyrkheddinge 3:14
Eva Lissborg, Bjällerupsvägen 26, Kyrkheddinge 3:15
Hans och Eva Lissborg, Bjällerupsvägen 26, Kyrkheddinge 3:15
Marcus Sollvén, Almlundavägen 23, Kyrkheddinge 8:47
Magnus Ålin, Bjällerupsvägen 25, Kyrkheddinge 3:5

Sirpa Bystedt, Gamla Dalbyvägen 131, Kyrkheddinge
Anna Hawkins, Hörngården, Kyrkheddinge

Redovisning av yttranden med synpunkter
   
Lansstyrelsen
Yttrandet redovisas i sin helhet.

”Länsstyrelsen anser att planförslaget utgör ett sådant intrång på riksintresse för trafi-
kens anläggningar att det kan anses påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap 
10-11 §§ PBL. 

Sammanfattning 
Hållbar bebyggelseutveckling 
Enligt miljömålet God bebyggd miljö och 1:1 PBL ska planeringen syfta till att, med hänsyn 
till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna 
i dagens samhälle och för kommande generationer. Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anlägg-
ningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Länsstyrelsen anser inte att föreliggande plan strävar mot det miljökvalitetsmålet samt 2 
kap. plan- och bygglagen (SFS 2010:900) då detaljplanen; 
- är beläget i ett område som inte kommer att ha tillgång till god kollektivtrafikförsörjning 
på lång sikt 
- bidrar till ökat bilberoende vilket motverkar de nationella miljömålen 
- jordbruksmark tas i anspråk 
- ingen service, varken privat eller offentlig, finns i byn vilket ökar bilberoendet 

Redogörelse för ärendet 
Planförslaget går ut på att kyrkbyn kompletteras med ny bostadsbebyggelse med 70 nya 
bostadshus. Den planerade bebyggelsen har en täthet på ca 18 bostäder/ha. 

Planområdets läge 
Planområdet är till största delen ej tidigare planlagt. Bjällerupsvägen och Ågårdsvägen 
omfattas sen tidigare av Byggnadsplan för Kyrkheddinge 8:37, 2:16, 3:18, 3:21 m fl samt 
del av Vallby 3:16 antagen 1985-10-11. 

Planförslagets överensstämmelse med ÖP 
Kommunen har avsatt mark för 230 nya bostäder i Kyrkheddinge fram till 2038. Denna 
plan är en deletapp i att uppnå översiktsplanens intentioner för byn. Länsstyrelsen har 
i fördjupning av översiktsplan samt i den kommunövergripande översiktsplanen haft in-
vändningar till den planerade utbyggnaden av Kyrkheddinge först och främst på osan-
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nolikheten kring att byn kommer att bli en stationsort längs med Simrishamnsbanans 
sträckning och i förlängningen dålig kollektivtrafikförsörjning och ökat bilberoende. De 
alternativa sträckningarna för Simrishamnsbanan redovisas i kommunens ”Fördjupning 
av översiktsplanen för Kyrkheddinge 2008” men tas ej upp i den aktuella planhandlingen. 

Råd om 2 kap PBL 
Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (ÄPBL, 1987:10) ska mark- och vattenområden an-
vändas för det ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och behov. Föreslagen bebyggelse leder till en utglesad bebyggelsestruktur med stort 
bilberoende som följd och strider därmed mot nationella mål om minskad klimatpåverkan 
och god boendemiljö. Länsstyrelsen ifrågasätter därför om föreslagen markanvändning är 
den lämpligaste på platsen. 

Utbyggnaden innebär att 3,9 ha jordbruksmark av mycket hög klass (9-10) tas i anspråk. 
Jordbruksmark som är brukningsvärd är ett nationellt intresse som 
enligt 3 kap 4 § MB endast får tas i anspråk för bostadsbebyggelse om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och intresset inte kan tillgodoses genom ianspråk-
tagande av annan mark. 

Det är angeläget att ta ansvar för god bebyggd miljö och planera med hänsyn till klimatför-
ändringar, se Miljöpropositionen Svenska miljömål. – Miljöpolitik för ett hållbart Sverige 
(prop. 1997/98:145). Detaljplanen är i strid med miljömål 1 och 2 beskrivet i miljöpropo-
sitionen och 2 kap 2§ plan- och bygglagen. Detta även med bakgrund av att ett stationsläge 
i Kyrkheddinge ej är aktuellt. Det är angeläget att kommunen i den fysiska planeringen tar 
ett större ansvar för klimatfrågan och planerar så att man begränsar bilburen pendling. 
Kollektivtrafikförsörjningen ej löst i sin helhet då byn varken har god kollektivtrafikför-
sörjning idag eller kan förväntas få det i framtiden. Busstrafiken inte är säkrad och sta-
tionsläget inte är aktuellt. Länsstyrelsen anser att det inte finns tillräckligt starka skäl till 
att bygga ut i Kyrkheddinge till den grad som avses i översiktsplanen med hänvisning till 
denna bakgrund. 

Idag finns busstrafik 600-1000 m bort som trafikeras ca en gång i timmen. Då Simris-
hamnsbanan tas i bruk kommer, enligt Skånetrafiken, dagens busslinje 174 som trafikerar 
Kyrkheddinge att dras in. Kyrkheddinge kommer på längre sikt inte att ha tillgång till kol-
lektivtrafikförsörjning. 

Utbyggnaden ger enligt Staffanstorps kommuns underlag för en hållplats i Kyrkheddinge 
för spårburen trafik längs den planerade Simrishamnsbanan. I planerna för Simrishamns-
banan ingår inget tågstopp i Kyrkheddinge bland annat då det skulle omöjliggöra en rimlig 
restid mellan Simrishamn och Malmö. 
Föreslaget stationsläge ingår inte i några planer och är inte utrett i förstudien. Länsstyrel-
sen menar att det inte kan betraktas som en planeringsförutsättning när det gäller even-
tuell ny bebyggelse i Kyrkheddinge då det inte kommer att bli verklighet inom överskådlig 

framtid. 

Byn saknar kommersiell service och har ett högt bilberoende redan idag. Den bristfälliga 
tillgången till service i Kyrkheddinge, kombinerat med bristfällig kollektivtrafikstillgäng-
lighet kommer att leda till ett ökat bilberoende.

Länsstyrelsen anser att utbyggnad inom kommunen först och främst bör koncentreras 
till Staffanstorps tätort och Hjärup som är kollektivtrafiknära och har en utbyggd service. 

Riksintressen 
Riksintresse för trafikens anläggningar 
Simrishamnsbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Det innebär att 
kommunen ej får planera bebyggelse på ett sätt som kan påtagligt försvåra tillkomst och 
utnyttjande av anläggning för den framtida Simrishamnsbanan (Miljöbalken 3 kap 8 §,). 
Riksintresset är inte begränsat till persontrafik. Därför måste man ta höjd för en eventu-
ell utveckling av godstrafik på spåret som inkluderar farligt gods. YTTRANDE 4(5) 402-
11300-12 30-B-0148 

I förstudien Simrishamnsbanan Malmö-Dalby, Banverket, maj 2006 finns två alternativa 
sträckningar UA1 och UA2 redovisade varav en går rakt igenom planområdet (UA2). För-
studien konstaterar att utredningsalternativ UA1 och UA2 i en kombination med UA3 fort-
satt är aktuella. Denna fråga kommer att utredas i en framtida järnvägsutredning. Länssty-
relsen menar att det är för tidigt att avfärda möjliga sträckningar för Simrishamnsbanan. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget utgör ett sådant intrång på riksintresse för kom-
munikationer att det kan anses påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningen. Länsstyrelsen avråder därför kommunen att gå vidare i arbetet med denna detalj-
plan innan processen enligt lagen om byggande av järnväg tydligt visat att bebyggelse i 
området inte står i konflikt med riksintresset. 

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte tillgodoser riksintresse för trafikens anlägg-
ningar, varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap 10-11 §§ 
PBL. 

Miljökvalitetsnormer 
En utbyggnad som leder till ökad bilanvändning riskerar i förlängningen att miljökvali-
tetsnormerna för luftkvalitet överskrids i Malmö och eventuellt Lund. Länsstyrelsen vill 
poängtera vikten av att planera för att minimera bilberoendet med anledning av de kon-
sekvenser bilkörning får dels i den i egna kommunen och dels i grannkommunerna i form 
av koldioxidutsläpp, buller, trängsel och dålig luft. Länsstyrelsen konstaterar att sannolik-
heten för att man väljer att åka kollektivt är liten om man har ett gångavstånd på mer än 
en kilometer till kollektivtrafik. I förlängningen kan detta bidra till att miljökvalitetsnor-
merna i såväl Malmö som Lund riskerar att överskridas. Inför eventuellt fortsatt detaljpla-
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nearbete krävs strategiska bedömningar avseende resvanor, det vill säga pendling, till och 
från arbete/bostad. I de fall planeringen kan befaras leda till att miljökvalitetsnormer för 
luftkvalitet överskrids kommer Länsstyrelsen med stöd av 11 kap plan- och bygglagen att 
kalla in berörda detaljplaner. 

Strandskydd 
Strandskyddet kommer att kvarstå även efter det att planen har vunnit laga kraft. Dis-
pens från strandskyddet krävs för anläggning av dagvattenmagasin och gångstråk.

Hälsa och säkerhet 
Radon 
All mark i kommunen betecknas som normalriskområde (10-40 kBq/m3). Länsstyrelsen 
upplyser om att bostäder inom normalriskområden ska utföras med radonskyddande 
konstruktion alternativt motsvarande åtgärder ska vidtas så att högsta tillåtna radonhalt 
inte överskrids i byggnaden. Kommunen bör därför utreda radonförekomsten inom plan-
området och, i det fall radon förekommer, införa en planbestämmelse under Byggnadstek-
nik på plankartan innan planen antas.

Kommentar:
Den planerade utbyggnaden av Kyrkheddinge överensstämmer med kommunens översikts-
plan ”Framtidens kommun- perspektiv 2038” med ”Fördjupning för Kyrkheddinge” antagen 
2009-11-30. Påståendet att Kyrkheddinge inte kommer ha tillgång till god kollektivtrafik 
på lång sikt samt att bilberoendet kommer öka, utgår från föresatsen att det inte blir någon 
spårförbindelse med hållplats i Kyrkheddinge vare sig med tåg eller spårvagn  samt  att  all 
nuvarande kollektivtrafik  upphör. Det ter sig både helt orealistiskt och djupt olyckligt om 
man på detta vis skulle isolera Kyrkheddinge från omvärlden i en av Sveriges mest tätbe-
byggda och expansiva regioner. En sådan utveckling skulle gå stick i stäv mot miljömålet och 
1:1 PBL ”...med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle...”. Att helt beröva nuvarande och framtida Kyrkheddingebor 
kollektivtrafik kan knappast vara i enlighet med en strävan mot de nationella miljömålen.
Även i framtiden bedöms Kyrkheddinge ha en fungerande kollektivtrafik i nå-
gon form. En utbyggnad ger underlag för ökad turtäthet. De närliggande tätor-
terna Staffanstorp, Lund och Dalby är helt inom cykelavstånd. Förskola och sko-
la F-5 finns i byn och en utbyggnad ökar underlaget även för kommersiell service. 
Sammantaget bedöms utbyggnaden innebära endast en mindre ökning av biltrafiken.

Den planerade utbyggnaden av Kyrkheddinge överensstämmer med kommunens översikts-
plan ”Framtidens kommun- perspektiv 2038” med ”Fördjupning för Kyrkheddinge” antagen 
2009-11-30. Angående framtida kollektivtrafik se kommentar i tidigare stycke ovan.
Planförslaget bedöms inte skada riksintresset för järnväg eftersom kommunen sedan många 
år arbetar för en trafikering av Simrishamnsbanan och i översiktsplan och fördjupning av 
översiktsplan, i samråd med länsstyrelsen, aktivt har tagit ställning för utredningsalterna-

tiv 1 enligt banverkets förstudie.  Den redovisade sträckningen av Simrishamnsbanan enligt 
förstudien (UA1 - i princip på befintlig banvall/sträckning) är den som av kommunen be-
dömts realistisk. Två alternativa dragningar redovisas i fördjupningen av översiktsplanen 
för Kyrkheddinge 2008, som underlag till översiktsplanen. Den alternativa sträckningen 
(UA2), närmre kyrkbyn och tvärs över åkermark, skulle innebära ökad störning för byn, 
innebära större ingrepp i landskapet samt ta åkermark i anspråk. Den skulle också hindra 
en utbyggnad av Kyrkheddinge i enlighet med översiktsplanen. Av länsstyrelsens yttranden 
till översiktsplanen och fördjupningen för Kyrkheddinge framgår att föreslagen utbyggnad 
inte berör något riksintresse. Simrishamnsbanan har efter antagandet av dessa dokument 
utpekats som riksintresse, 2011-11-23, men då detta har skett utan samråd med kommunen 
har heller ingen kommunal värdering av utredningsalternativens status kunnat göras.
 I översiktplanen, ”Framtidens kommun- perspektiv 2038” med ”Fördjupning för 
Kyrkheddinge” antagen 2009-11-30, har alltså kommunen, i samråd med länsstyrelsen, ta-
git ställning för spårläge enligt UA1 (i princip på befintlig banvall/sträckning) vilket såle-
des ligger till grund för detaljplanen. I plan- och genomförandebeskrivningen uppdateras 
beskrivningen av riksintresse (Tidigare ställningstaganden) och påverkan på riksintresse 
(Konsekvenser).

En utbyggnad enligt detaljplaneförslaget bedöms inte leda till överskridande av miljökva-
litets normer för luftkvalitet i Malmö och Lund. Den lokala trafikföringen i stadskärnorna 
är sannolikt av väsentligt mycket större betydelse för denna fråga än vad 70 nya bostäder i 
Kyrkheddinge kan vara.

Erforderliga ansökningar om dispens för strandskyddet kommer att sökas.
Radonutredning genomförs och eventuellt behov av planbestämmelse angående radonskydd 
utreds.

Lantmäteriet
Plan- och genomförandebeskrivning:
Del av Kyrheddinge 3:21 berörs och bör nämnas i texten. Vad för marköverföring och 
mellan vilka fastigheter är det som förutsätts för planens genomförande? Förtydligande 
konsekvensbeskrivning för respektive fastighet önskas. Under ”Fastighetsrättliga frågor” 
bör det kompletteras med att det ska ansökas om bildande av samfällighetsförening som 
förvaltar gemensamhetsanläggningen/-arna.
Det bör framgå att kommunen har möjlighet att lösa in mark som anges som allmän plats-
mark utan avtal med markägare samt har skyldighet att förvärva allmän platsmark om 
fastighetsägaren begär det.
Fastighetsägare har rätt till ersättning för rättighetsupplåtelse t ex ledningsrätt. Ekono-
miska konsekvenserna av detta bör belysas. Befintliga ledningsrätter gäller även efter att 
detaljplanen antas. U-område för befintlig ledningsrätt högspänningsledning ser ut att 
saknas. Det bör framgå vart befintlig luftledning ska grävas ned - allmän platsmark eller 
kvartersmark. 
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Plankarta och planbestämmelser:
Vissa ledningsrätter saknas i plankartan. Bör kompletteras.
Området med beteckningen ”Z2” bör eventuellt också kompletteras med ”u”. Eventuellt bör 
det även vara u-områden på flera ställen.
Får motorfordon köra på ”lokalgatan”? Det står ”gång- och cykelväg” på förklaringen.
Eventuellt kan illustrationslinjerna tas bort. Ej bindande vid lantmäteriförättning.
Vad är syftet med den administrativa gränsen?
Ett”g” bör skrivas in på kvartersmark där det ska bildas gemensamhetsanläggning.
Beteckning”g” och ”z” innebär bl a olika huvudmän. Dessa beteckningarbör inte förekom-
ma inom samma område.

Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av påverkan på Kyrkheddinge 3:21 samt 
övriga fastigheter som påverkas fastighetsrättsligt .
Skrivning rörande ansökan om bildande av samfällighetsförening införs.
Skrivning rörande rätt/skyldighet för kommunen att lösa in allmän platsmark införs.
Ledningsrätter och behov av u-områden ses över. Handlingarna kompletteras vid behov.
Lokalgatorna ska vara tillgängliga för motorfordon. Felskrivning rättas.
Illustrationslinjer är inte bindande utan endast just illustration. Ökar plankartans tydlighet
Administrativa gränsen markerar strandskyddsområdet.
Bestämmelsen ”g” - gemensamhetsanläggning ska bildas - förs in på plankartan. Bestäm-
melserna ”z1” och ”z2” tas bort. Justeringarna följs upp i beskrivningen.

Trafikverket
Planen medför ökat bilresande även om det finns hållplats för regionbussar vid väg 11. 
Hållplatsen ligger förhållandevis långt från området. Trots osäkerhet om finansiering av 
framtida järnväg är det positivt att den finns med i planeringen. Ser positivt på diskussion 
om ägandeförhållande på väg 798 (Bjällerupsvägen).

Planen kommer i konflikt med framtida järnvägsträckningar. I förstudien Simrishamns-
banan Malmö-Dalby, Banverket, maj 2006 finns två alternativa sträckningar UA1 och UA2 
redovisade varav en går rakt igenom planområdet (UA2). Förstudien kom fram till att ut-
redningsalternativ UA1 och UA2 i en kombination med UA3 fortsatt är aktuella. Denna 
fråga kommer att utredas i en framtida järnvägsutredning. 
 
Trafikverket tycker att det är viktigt att eventuella exploateringar i område skall göras ef-
ter järnvägsutredningen är framtagen, då vet vi mer exakt vilket alternativ som ska byggas

Kommentar:
Även i framtiden bedöms Kyrkheddinge ha en fungerande kollektivtrafik i någon form. En ut-
byggnad ger underlag för ökad turtäthet. De närliggande tätorterna Staffanstorp, Lund och 
Dalby är helt inom cykelavstånd. En utbyggnad ökar underlaget för service i byn. Förskola 
och skola F-5 finns i byn och med planerad utbyggnad inom närmaste tiden. 

Sammantaget bedöms utbyggnaden innebära endast en mindre ökning av biltrafiken.
Den redovisade sträckningen av Simrishamnsbanan (enligt UA1 i princip på befintlig ban-
vall/sträckning) är den som av kommunen bedömts realistisk. Två alternativa dragningar 
redovisas i fördjupningen av översiktsplanen för Kyrkheddinge 2008, som underlag till över-
siktsplanen. Den alternativa sträckningen (UA2), närmre kyrkbyn och tvärs över åkermark, 
skulle innebära ökad störning för byn, innebära större ingrepp i landskapet samt ta åker-
mark i anspråk. Den skulle också hindra en utbyggnad av Kyrkheddinge i enlighet med över-
siktsplanen.

I översiktplanen, ”Framtidens kommun- perspektiv 2038” med ”Fördjupning för Kyrkhed-
dinge” antagen 2009-11-30, har alltså komunen tagit ställning för spårläge enligt UA1 ( i 
princip på befintlig banvall/sträckning) vilket således ligger till grund för detaljplanen. 

Skånetrafiken
Den planerade Simrishamnsbanan kommer inte medge någon hållplats i mindre orter 
som Kyrkheddinge. Kompletterande lokal spårtrafik skulle kräva dubbelspår, vilket inte 
torde bli aktuellt på lång tid. En ekonomisk förutsättning för Simrishamnsbanan är att all 
parallell busstrafik längs sträckan tas bort, vilket innebär en sämre kollektivförsörjning 
av Kyrkheddinge. Innan beslut om dubbelspår finns är bostadsutbyggnad i Kyrkheddinge 
olämplig.

Kommentar:
Att, som beskrivs, helt lägga ned all kollektivtrafik till mindre tätorter längs ett i övrigt vik-
tigt regionalt stråk i en av Sveriges mest tätbebyggda och expansiva regioner ter sig både 
helt orealistiskt och djupt olyckligt. En sådan utveckling skulle gå stick i stäv mot miljömålet 
och 1:1 PBL ”...med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livs-
miljö för människorna i dagens samhälle...” . Att helt beröva nuvarande och framtida Kyrk-
heddingebor kollektivtrafik kan knappast vara i enlighet med en strävan mot de nationella 
miljömålen.
Även i framtiden bedöms Kyrkheddinge ha en fungerande kollektivtrafik i någon form. En 
utbyggnad ger underlag för ökad turtäthet. 
     
E.ON Gas Sverige AB
Ledningar för natur- och biogas finns inom området enligt bifogad karta.
E.ON informerar om regler och rekommendationer för anläggning i närheten av gasled-
ningarna.
För att tydliggöra gasledningarna rekommenderas att dessa ritas in på grundkartan.
Det förutsätts att exploatören står för eventuella kostnader för åtgärder i samband med 
gasledningen till följd av detaljplanens genomförande.
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Kommentar:
Befintliga gasledningar i området beaktas i planarbetet.
Gällande regler och rekommendationer beaktas vid anläggningsarbetena.

TeliaSonera Skanova Access
Skanova har kablel och ledningsrätt längs Bjällerupsvägen samt ytterligare kabel längs 
Ågårdsvägens norra sida. 
Följande önskas infört i genomförandebeskrivningen ”Flyttningar eller andra åtgärder 
som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av ex-
ploatören/fastighetsägaren”.

Kommentar:
Genomförandebeskrivningen förtydligas avseende exploatörens ansvar att bekosta eveven-
tuell flytt av befintliga ledningar som föranleds av exploateringen. 

Staffanstorps Energi AB
Tillräcklig hänsyn har inte tagits till befintliga högspänningsluftledningar och högspän-
ningskablar med ledningsrätt inom området.
Väsentlig förändring av befintligt elnät krävs med utbyggnad av stationer, för utbyggnaden 
med villor som troligvis uppvärms med el/värmepump.
Redovisat E-område, som idag är för telefoni och tillhör TeliaSonera, är ej tillräckligt för 
elstation.

Kommentar:
Befintlig luftledning skall dras om under jord enligt planbeskrivning.
Behov av utökat och/eller nytt E-område utreds och plankartan justeras så att behovet kan 
tillgodoses inom planområdet.
 
Staffanstorps Kommun, Kultur- och Fritidsnämnden
Förutsätter att möjlighet till rekreation - gång- och cykelleder - tillvaratas, särskilt tillgäng-
ligheten för barn och ungdomar att själv ta sig till och från området.
Spontanidrottsplatser, temalekplatser och utegym kan med fördel anläggas. Det är viktigt 
att bevara och utveckla motions- och ridslingor i området.

Kommentar:
Plats för rekreation samt gång- och cykelleder är en bärande del i planens utformning. Om-
rådet längs Höje å är lämplig för föreslagna aktiviteter.

Staffanstorps Kommun, Tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar:

att styrelse för gemensamhetsanläggningarna bildas åligger exploatören att tillse och det-
ta ska regleras i exploateringsavtalet,

att flytt av befintliga VA-ledningar bekostas av exploatören,

att servitut eller ledningsrätt för samtliga kommunala VA-ledningar åligger exploatören 
att ansöka om och detta ska regleras i exploateringsavtalet,

att u-områdena kompletteras så att samtliga ledningar är skyddade,

att alla va-ledningar skall byggas enligt kommunal standard och att detta skall regleras i 
exploateringsavtalet samt tilläggas i genomförandebeskrivningen,

att plankartan ska ange plushöjder för både kvartersmark och allmän platsmark, 

att plankartan måste ange bestämmelse om hur stor del av fastigheten som får hårdgöras, 

att Bjällerupsvägen ska kvarstå som statlig väg. Plankartan måste därför kompletteras 
med flera huvudmän för gatorna,

att båda lokalgatorna och huvudgatan måste kompletteras med utfartsförbud, inga nya 
fastigheter får ha sin utfart till dessa,

att genom att styra utfartsförbudets placering kan vändplats uteslutas om plankartan ang-
er att det är ett 9 meters fordon som ska kunna vända utan att backa inom kvartersmark, 

att det skall framgå av plankartan och illustrationskartan att den västra lokalgatan kan få 
genomfartstrafik i framtiden,

att trädraderna inte ska vara en bestämmelse på plankartan, men ska finnas med på il-
lustrationskartan,

att gång- och cykelstråket i öst-västlig riktning, som går via de båda lokalgatorna, är ett 
viktigt stråk och ska därför vara separerad från biltrafiken. Lokalgatorna ska vara 6,5 me-
ter breda och gc-vägarna ska vara 2,5 meter breda.

att sektioner för lokalgatorna ska redovisas på illustrationskartan,

att gång- och cykelpassagerna över Bjällerupsvägen måste vara trafiksäkert utformade 
och ligga i nära anslutning till en korsning,

att planen ska redovisa gång- och cykeltrafikstråken inom det nya detaljplaneområdet,

att parkremsan vid Ågården är för smal och måste vara minst 10 meter bred av trygghets-
skäl samt för att underlätta skötseln, 
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att E-området har en spetsig form och ytan måste ändras för att underlätta skötseln,

att plats för en ny återvinningsstation inom eller utom planområdet måste tas fram till 
granskningsskedet,

att avtal krävs med Trafikverket som reglerar ombyggnationen av Bjällerupsvägen samt
att samtliga åtgärder som behövs för projektets genomförande finansieras av projektet.

Kommentar:
Exploatören tillser att det bildas styrelser för gemensamhetsanläggningar. Regleras i ex-
ploateringsavtalet.

Exploatören bekostar erforderlig flyttning av VA-ledningar. Genomförandebeskrivning kom-
pletteras.

Exploatören ansöker om alla servitut och ledningsrätter som behövs för kommunala VA-le-
dingar i området. Regleras i exploateringsavtalet.

U-områden ses över så att alla ledningar skyddas.

Alla VA-ledningar skall utföras enligt kommunal standard. Krav införs i genomförandebe-
skrivning och exploateringsavtal.

Plankartan kompletteras med erforderliga krav på höjdsättning.

Bestämmelse om hur stor del av fastighet som får hårdgöras införs inte. Dagvattenutred-
ningen inte erfordrar detta eftersom god fördröjning uppnås med den föreslagna anlägg-
ningen samt att en sådan bestämmelse är mycket svår att kontrollera i efterhand.

Bjällerupsvägen blir i och med planen en gata helt inom tätbebyggelse. Utformning är av 
stor betydelse för trafiksäkerheten och karaktären i byn. Kommunen bör vara huvudman.

Huvudgatan (Bjällerupsvägen) har utfartsförbud från enskilda fastigheter, förutom de tre 
som idag har utfart här. Anslutande kvartersgator tillåts. 
Det föreligger inget behov av ytterligare utfartsförbud på lokalgatorna.

Bestämmelserna ”z1” och ”z2” tas bort. 

Lokalgatan Ågårdsvägen förses med vändmöjlighet för 9-metersfordon. I nordvästra delen 
av planområdet ersätts den tidigare illustrerade kvartersgatan med ny lokalgata.

Eventuell framtida förlängning av Ågårdsvägen västerut och mot stationsbyn redovisas re-
dan i planhandlingarna. Förtydligas.

De trädrader som redovisas på plankartan är väsentliga för utformningen. Illustrationen är 
vägledande och avsikten säkerställs i exploateringsavtal. Bestämmelsen tas bort eftersom 
det kan vara oklokt att låsa användningen för all framtid med tanke på framtida koppling 
till stationsbyn mm. 

Den öst-västliga Ågårdsvägen kommer inte att bli så trafikerad att det föreligger något be-
hov för separerad gång- och cykelväg. Illustrationsplan och sektioner justeras så att erfor-
derliga mått kan innehållas: Lokalgatorna ska vara 6,5 meter breda och gc-vägarna ska 
vara 2,5 meter breda.

Sektioner av lokalgator förs in på illustrationskartan. 

Gång- och cykelpassager skall utformas trafiksäkert i nära anslutning till korsning.

Gång- och cykelstråken redovisas i planbeskrivningen. Förklaringstexten har tyvärr dock bli-
vit felaktig. Rättas.

Passagen mellan bebyggelse och Ågården är viktig för tillgängligheten till naturmarken vid 
ån. Den ska betraktas som en gångväg, ej park i egentlig mening. Bredden ca 4m är fullt 
möjlig att underhålla. Kvarstår.

E-områdets form beror på utformningen av den kringliggande bebyggelsen och fastighe-
terna.  Staffanstorps energi önskar samtidigt större eller ytterligare E-område.
Se även yttrande från Staffanstorps energi. 

Plats för återvinningsstation inom eller utanför planområdet utreds vidare.

Avtal med trafikverket om utformning av Bjällerupsvägen behövs endast i det fall huvud-
mannaskapet inte övertas av kommunen. Utformningen kontrolleras bäst om kommunen 
övertar ansvaret fullt ut. Kvartstår.

Höje å vattenråd
Generellt ser vattenrådet väldigt positivt till planerna. En relativt stor del omvandlas från 
jordbruksmark till naturmark är positiv ur rekreationssynpunkt samt för den biologiska 
mångfalden, som i nuläget är låg.
Vattenrådet ser positivt på förslaget till dagvattenhantering. Tidigt omhändertagande av 
dagvatten i öppna lösningar ses som nödvändigt och berikar närmiljön. Tillförseln av nä-
ringsämnen till recipienterna minskar rimligen, men det finns risk för ökning av t ex olje- 
och gummirester från trafiken, vilket Höje å inte tål.
Målsättningen behöver vara att dagvatten som når Höje å ska bidra till att förbättra sta-
tusen i ån med avseende på ekologi och kemi. Kravet i vattendirektivet är att statusen i 
ån ska bli bättre för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Dagvatten från nya exploate-
ringsområden måste därför vara av bättre kvalitet än vattnet i ån.
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Miljökvalitetesnormen för Höje å är att god status ska vara uppnådd år 2027. Eftersom 
det inte finns någon direkt gällande norm för Höje å idag kan man inte anta som man gör 
i planen att ”planens genomförande förväntas inte ge upphov till överskridande av miljö-
kvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster”.
Dagvattnet från detaljplanelagt område betraktas som avloppsvatten. Omvandling från 
jordbrukmark till mark med ökad andel hårdgjorda ytor betraktar vattenrådet som be-
tydande miljöpåverkan och förutsätter att det upprättas kontrollprogram för utsläppen 
samt en skötselplan för dagvattendammarna.
Den hotade rödlistade tjockskaliga målarmusslan har idag sin enda kända lokal i ån upp-
ströms från planområdet. Innan åtgärder görs som kan påverka ån behövs en inventering 
av mussor på den aktuella sträckan.
Höje å är känsligt för höga flöden och det är extremt viktigt att fördröjning av dagvatten 
sker till normalflöden på ca 1,5 l/s ha.
Om det ligger på entreprenören att reglera och eventuellt ändra befintliga dikningsföretag 
är det helt nödvändigt att detta avtalas för att säkerställa en korrekt hantering.

Kommentar:
Dagvatten omhändertas inom planområdet genom fördröjning i flera steg. Anläggningen di-
mensioneras för att det normalt inte ska släppas ut något vatten i ån. Endast vid mycket kraf-
tigt och långvarigt regn kan dagvatten behöva bräddas ut i ån (20-årsregn och kraftigare). 
Vid sådana tillfällen kommer flödesbegränsning att tillse att ett maximalt flöde motsvarande 
0,6 liter per sekund och hektar når recipienten. Detta är ett mycket lågt flöde även jämfört 
med nuvarande markanvändning. Som jämförelse kan nämnas att normal jordbruksmark 
brukar släppa ca 1,5 lit/sek, ha. 

Målsättningen är att dagvatten som når Höje å ska bidra till att förbättra statusen i ån med 
avseende på ekologisk och kemisk status. Utgångsläget är därför att dagvattnet efter fördröj-
ning och sedimentering ska ska ha bättre kvalitet än dagens åvatten. Med naturmark istället 
för jordbruksmark längs ån minskar utsläppen av bl a näringsämnen och bekämpningsme-
del. Även med beaktande av ökad trafik och tillkommande hårda ytor, kommer mängden 
dagvatten som släpps ut i ån minska och vattenkvalitén på det som ändå släpps ut förbättras. 
Olje- och gummirester som kan komma att följa med dagvattnet bedöms kunna sedimenteras 
väl i det fördröjande diket samt efterföljande dammar och kommer inte att belasta Höje Å. 
Att detta kan ske kommer att tillses vid projekteringen av fördröjningsanläggningen. 

Kommunen har gjort bedömningen att planens genomförande inte innebär betydande mil-
jöpåverkan enligt kriterierna som anges i bilag 4 till MKB-förordningen. För motivering och 
ställningstagande - se sidan 8 i plan- och genomförandebeskrivningen.

Skötselplan kommer att upprättas i samband med projektering av dagvattenanläggningen. 
Kontrollprogram (provtagning av sedimenterande massor) kommer att inarbetas i skötsel-
planen. Ansvaret för skötseln åligger kommunen där tekniska nämnden är huvudman och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn enligt miljöbalken.

Då planens genomförande sammantaget kommer att bidra till en förbättrad vattenstatus i 
Höje Å bör det inte åligga detaljplanen eller dess genomförande att ansvara för inventering 
av  den tjockskaliga målarmusslan. Istället bör detta kunna ske i annan ordning - t ex som del 
av Höje Å-projektet?

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med skrivning avseende skyldighet för 
kommunen att ingå nytt avtal med  berört dikningsföretag (Höjeåns Vattenledningsföretag 
år 1897-98).

Regionmuseet Kristianstad
Exploatering av åkermark har blivit alltmer omdiskuterat och Länsstyrelsens råd bör be-
aktas.
Tillskapande av naturmark är positivt och ger en bättre tillgång till grönytor i ett omgi-
vande fullåkerslandskap och gynnar förutsättningarna för växt- och djurlivet. En samman-
länkning av Vesums- och Gullåkra mosse vore värdefull för den biologiska mångfalden.
Marken närmast ån bör historiskt ha brukats som äng. Regionmuseet rekommenderar att 
denna återskapas på en del av naturområdet.
  
Kommentar:
Den föreslagna utbyggnaden är i enlighet med gällande översiktsplan.
Naturmarken längs ån ges en ängslik karaktär.

Marie och Henrik Brännmo, Ågården, Kyrkheddinge 3:18
Framför invändningar mot den föreslagna lokalgatan, förlängning av Ågårdsvägen, över 
södra delen av fastigheten Kyrkheddinge 3:18. Tidigare bildat servitut innefattar inte om-
bildande till allmän lokalgata. Asfaltering av sträckan kommer ej att medges.
   
Kommentar:
Den tänkta framtida förlängningen av Ågårdsvägen med GC-koppling mot den blivande 
Almlunda förskola ändras och kommer att förläggas söder om nuvarande fastighet. Plan-
kartan ändras avseende gatusträckningen.

Jonas och Matilda Hjelmström, Kyrkheddinge 3:14
Vill att de nya fastigheterna runt deras fastighet Kyrkheddinge 3:14 samt grannfastigheten 
3:15 omfattas av en byggfri zon på 4m längs gränsen mot de aktuella fastigheterna.
   
Kommentar:
Planen kompletteras med prickmarksområde så att minsta avståndet från ny bostadsbygg-
nad till gräns mot fastighet med befintliga bostäder blir 4m. 

Eva Lissborg, Bjällerupsvägen 26, Kyrkheddinge 3:15
Vill inte att det byggs 70 hus i Kyrkheddinge med hänvisning till att det redan byggs så 
mycket i Staffanstorps kommun.  Efterlyser särskilda skäl till utbyggnaden i enlighet med 
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bl a Länsstyrelsens direktiv för ”Hushållning med åkermark”.
Ställer frågor om vilka resonemang kommunen har för användandet av åkermarken och 
skapandet av ökad biltrafik samt vilka särskilda skäl som föreligger.
Pekar på åkermarkens bevarande som riksintresse, mänskligt lokalintresse och kulturmil-
jöperspektiv.
I vilken utsträckning styr detaljplanens bestämmelser områdets och husens utformning? 
Medger detaljplanen andra utformningsalternativ än vad som redovisas i planhandling-
arna och illustrationsmodell?
Vill att detaljplanen garanterar hus i stil med övrig bebyggelse i byn, begränsad höjd och 
placering minst 4m från tomtgräns mot Kyrkheddinge 3:15.
Om planen genomförs föreslås hastighetsbegränsning 30km/tim i hela planområdet.

Övriga frågor och synpunkter redovisas i sin helhet nedan:
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Kommentar:
Den föreslagna omfattningen av utbyggnaden är i enlighet med gällande översiktsplan. 
Detaljplanen styr husens utformning främst genom de bestämmelser som redovisas på de-
taljplanekartan samt de gränser som definierar bestämmelsernas omfattning. Streckade 
illustrationslinjer på detaljplanekartan samt illustrationskarta och modell redovisar en 
möjlig utformning, men är inte tvingande. Andra utformningsalternativ inom ramen för de 
bestämmelser som anges på detaljplanekartan är möjliga.
Planen justeras så att avståndet från ny bostadsbyggnad till fastigheten Kyrkheddinge 3:15 
blir 4m.
Hastighetsgräns 30km/tim inom planområdet kan vara en rimlig hastighetsbegränsning. 
Detaljplanen får dock inte reglera denna fråga. Hastighetsbegränsningar regleras istället 
genom lokala trafikföreskrifter.

1) Datum på planbeskrivning skall vara 2012-04-25 som övriga handlingar. Rättas.
2) Illustrationen är en visionsbild från kommunens grafiska profil. Den ska inte uppfattas 

som ett förslag till bebyggelse i Kyrkheddinge. Förtydligas i beskrivningen.
3) Den framtida spårförbindelsen och vilka typer av trafik som kommer att köras är ej defi-
nitivt avgjord. 
4) Området vid väg 11 är inte en del av denna detaljplanen.
5) Utformningen av planen syftar till att bebyggelsen inordnas i landskapsbilden med öppet 
odlingslandskap mellan relativt täta byar.
6) Bebyggelsegrupperna är de som bla nämns i översiktsplanen; ”Kyrkbyn”, ”stationsbyn” och 
”trädgårdsbyn”. Mellan dessa finns öppen mark; jordbruks- eller naturmark.
7) Det finns en stor brist på bostäder i regionen. Tillgänglig mark i Staffanstorps kommun 
består till helt övervägande delen av jordbruksmark. Den föreslagna omfattningen av ut-
byggnaden är i enlighet med gällande översiktsplan.
8) Karaktären på Kyrkheddinge kommer fortsatt vara lantlig, även om det blir en något stör-
re by. Syftet är att förändringen så långt möjligt blir positiv, även för de som bor i byn idag.
9) Utveckling är en ständigt pågående process. Kyrkheddinge såg annorlunda ut förr i tiden 
och kommer att förändras in i framtiden. Betydelsen av ordet ”kompletteras” kan diskuteras. 
Kyrkheddinge är rimligtvis varken komplett nu eller efter den föreslagna utbyggnaden. 
10) I relation till andra tätorter får Kyrkheddinge nog även fortsatt betecknas som en ”min-
dre by”.
11) Ja.
12) Äldre skånska hus har ofta en brantare takvinkel än 45 grader, då halmtak kräver branta 
tak för att hålla över tid. ca 50 grader är inte ovanligt. Många av husen i Kyrkheddinge är 
från senare tid, 70-talet och framåt, med sin tids stilideal.
13) Texten i planbeskrivningen ändras till F-5.
Den planerade förskolan vid Almlunda ingår ej i denna detaljplan. 
14) Kommunen blir huvudman för naturmarken.
15) Med naturlik vegetation avses vegetation som växer på likartade strandnära naturom-
råden där jordbruk inte bedrivs. Eftersom det initialt handlar om planterad/sådd vegetation 
är den av naturliga skäl inte naturlig, utan endast naturlik.
16) Enligt inmätt grundkarta varierar vägbredden  mellan 5,5 och 6 meter inom planom-
rådet. Där vägen passerar mellan befintliga bostadsfastigheter begränsas bredden av dessa 
fastigheter, vilket minskar möjligheten till gångbana längs vägen. Där det inte finns bostads-
fastigeheter intill vägen är det uppenbart mer plats. T ex är det upp till 12m mellan Bjäl-
lerupsvägens västra kant och fastighetsgränsen till husen vid Almlundavägen. Breddning av 
körytan planeras inte, däremot gång- och cykelbana, där det är möjligt.
17) se punkt 3
18) Bedömningen om trafikmängd utgår från normala nyckeltal när det gäller bostäder.
Uppgiften 300 fordon/dygn avser hela sträckan genom byn. Rimligvis kommer boende från 
området köra ut på Bjällerupsvägen och därefter köra norrut eller söderut, vilket innebär att 
man inte kör hela sträckan varje gång.
19) Planen medger att fler parkeringsplatser får anordnas på kvartersmark. Två platser är 
ett minimum. 
20) Frågor om energiåtgång, klimat och luft kan ses i ett större sammanhang. En utbyggnad 
av Kyrkheddinge kan vara en procentuellt sett påtaglig ökning i byn, men innebär ändå en 
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mindre ökning av tarfiken i ett större perspektiv.
21) se punkt 13
22) Samfällighetsförening bildas i och med att området fastigehetsregleras och exploateras. 
Som huvudman ansvarar samfällighetsföreningen för gemensamhetsanläggningen; gator 
och gemensamma anläggningar inom kvarteret.
23) Kommunens tekniska enhet ansvar för nuvarande ledningsnät. Exploatören ansvarar för 
nya ledningar i området samt för omläggning av de befintliga ledningar som inte kan vara 
kvar till följd av exploateringen. VA-ledningsnätet i Kyrkheddinge är under utredning. 

Hans och Eva Lissborg, Bjällerupsvägen 26, Kyrkheddinge 3:15
Emotsätter sig planen och vill att den förkastas pga följande skäl:

Det saknas särskilda skäl för exploatering på åkermark i enlighet med Länsstyrelsens 
remissrapport ”Skånska åtgärder för miljömålen”.
Ny bostadsutbyggnad i Skåne skall stärka kollektivtrafiken och inte generera biltrafik 
enlig bilagan ” Hållbara transporter”.  Den nuvarande kollektivtrafiken fungerar ej bra, 
vilket kommer generera ny personbilstrafik.
En utbyggnad av bykärnan med 70 nya hus bevarar inte bykänslan.
Utsikten från den egna fastigheten mot Staffanstorp-Lund-Billebjer-Dalby kommer 
skymmas av den planerade bebyggelsen.

 
Om planen ej förkastas enligt önskemål, framförs följande synpunkter på planen:

Max taklutning 45 grader
Att samma begränsning avseende antal våningar som idag gäller öster om Bjällerupsvä-
gen även gäller i den nya bebyggelsen ( B Iv - 1 våning+vindsvåning ), för att bättre knyta 
samman områdena.
Att inte bostadsbebyggelse får placeras närmare tomtgräns än 4m. Om inte i hela områ-
det, så åtminstone runt Kyrkheddinge 3:14 och 3:15.

Två felaktigheter i planritningen påpekas:
Bostadsbyggnaden på Kyrkheddinge 3:14 är längre än redovisat.
Garaget i norra delen av 3:14 finns ej längre.

 
Övriga förslag / synpunkter:

Förslag om förändringar av befintlig bebyggelse och fastighetsgräns på fastighet norr 
om Kyrkheddinge 3:15 (?)
Önskar diskussion med kommunen om eventuell flytt av infart till egna tomten. 
Påpekar att avloppledningen på servitut över egna tomten ej håller måttet. Problem med 
översvämning av avloppsvatten i källare. Efterlyser dialog med kommunen.

Kommentar:
Den föreslagna omfattningen av utbyggnaden är i enlighet med gällande översiktsplan.
Det finns en stor brist på bostäder i regionen. Tillgänglig mark i Staffanstorps kommun be-
står till helt övervägande delen av jordbruksmark.

Syftet med planen är att karaktären på Kyrkheddinge även fortsättningsvis ska vara den 
mindre byn på landet, även om det efter utbyggnad blir en något större by. Utsikten och den 
närmaste omgivningen kommer att påverkas. Syftet är dock att förändringen så långt möj-
ligt blir positiv, även för de som bor i byn idag. 

Äldre skånska hus har ofta en brantare takvinkel än 45 grader, då halmtak kräver branta tak 
för att hålla över tid. ca 50 grader är inte ovanligt. 
Planbestämmelsen BII med maximal byggnadhöjd 4m, medger 1½-plans hus med något för-
höjd takfot, liknande det som föreskrivs i planen för det befintliga området. 

Planen justeras så att avståndet från ny bostadsbyggnad till fastigheten Kyrkheddinge 3:15 
blir 4m.

Om det finns felaktigheter i grundkartan, som ligger till grund för detaljplanen, beror det 
sannolikt på att den inte blivit helt uppdaterad efter aktuella byggnadsarbeten. Påverkar 
inte detaljplanen direkt, men uppdateras inför granskningen.

För övriga förslag / synpunkter uppmanas att kontakt tas med respektive kommunal enhet 
för vidare diskussion. 

Marcus Sollvén, Almlundavägen 23, Kyrkheddinge 8:47
Påtalar att den fina utsikten från egna fastigheten liksom från grannfastigheter norrut mot 
Lund raderas bort om den föreslagna bebyggelsen uppförs.
Föreslår kompensation för de aktuella fastigheterna (Kyrkheddinge 8:40-48) genom att 
den mark längs Ågårdsvägen södersida, som planläggs för bostadsändamål, läggs samman 
med respektive fastighet och att ersättning för marken såväl som förrättningskostnader 
bekostas av exploatören eller kommunen.

Kommentar:
Utsikten och den närmaste omgivningen kommer att påverkas av utbyggnaden. Målsätt-
ningen är dock att förändringen så långt möjligt blir positiv, även för de som bor i byn idag.
Enligt genomförandebeskrivningen ska fastighetsreglering som föranleds av detaljplanen 
bekostas av exploatören. Markpriset värderas enligt gängse värderingsprinciper.

Magnus Ålin, Bjällerupsvägen 25, Kyrkheddinge 3:5
Kan tänka sig en bebyggelse i ringa omfattning, men inte med nuvarande utseende och 
omfattning. efterlyser dialog med kommunen och ett konsensusförslag.
Menar att koncentrationen av bebyggelse är för stor för den lantliga miljön, utbyggnads-
takten för snabb samt att bördig åkermark utnyttjas i för hög grad.
Påtalar att den nya gatan söder om den egna fastigheten innebär bullerstörningar och ris-
ker.
Den egna fastigheten blir kringbyggd av den nya bebyggelsen som kommer att skymma 
den idag vackra utsikten över slätten. 
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Påtalar att den egna fastighetens värde påverkas negativt av den föreslagna detaljplanen.
Ifrågasätter om det finns någon behov av den nya bebyggelsen och varför man i så fall går 
emot stora delar av byn i denna fråga.

Kommentar:
Den föreslagna omfattningen av utbyggnaden är i enlighet med gällande översiktsplan.
Syftet med planen är att karaktären på Kyrkheddinge även fortsättningsvis ska vara den 
mindre byn på landet, även om det efter utbyggnad blir en något större by. Utsikten och den 
närmaste omgivningen kommer att påverkas. Syftet är dock att förändringen så långt möj-
ligt blir positiv, även för de som bor i byn idag. 
Den nya lokalgatan söder om fastigheten innebär att en måttlig trafikmängd passerar till de 
närmaste husen. Befarade störningar och risker är högst begränsade.

Sirpa Bystedt, Gamla Dalbyvägen 131
Enligt planen kommer det att byggas 73 småhus på åkermark klass 10, vilket framhålls 
som en ökning med 146% av bykärnan.
Med dagens utbud av kollektivtrafik förutsätts utbyggnaden orsaka en kraftig ökning av 
biltrafiken, i konflikt med länsstyrelsens miljömål.
Menar att det är vilseledande att tala om framtida spårförbindelse, då det enligt banverket 
inte blir någon hållplats i Kyrkheddinge.
De som bor i byn idag drabbas negativt - förlorar sin hembygd och livsoas.
Trakten är rik på fornlämningar.
Påpekar att marken ägs av Svenska kyrkan och inte Staffanstorps kommun.
Ifrågasätter skrivningen om att naturmarken vid behov kan brukas för jordbruk, med hän-
visning till besprutning och spridande av gödning.
Ifrågasätter att tidigare detaljplanerat område vid Ågården inte skulle omfattas av strand-
skydd.
Pekar på att andra större projekt i kommunen planeras och ifrågasätter om det finns till-
räcklig efterfrågan på bostäder.
Menar att länsstyrelsens nollvision för exploatering av åkermark ska respekteras.

Kommentar:
Den föreslagna omfattningen av utbyggnaden är i enlighet med gällande översiktsplan. 
Med nuvarande kollektivtrafik och cykelavstånd till närliggande tätorter bedöms antalet bil-
resor som orsakas av utbyggnaden som måttligt. 
Den framtida spårförbindelsen och vilka typer av trafik som kommer att köras är ej definitivt 
avgjord. 
Fornlämningar kan finnas, vilket framgår av planbeskrivningen.
Svenska kyrkan äger större delen av marken inom planområdet, vilket framgår av planbe-
skrivningen.
Om marken åter behöver brukas kan det ske småskaligt med ekologisk odling. Närheten till 
bostäder och markens begränsade storlek gör det olämpligt med storskaligt konventionellt 
jordbruk.

Tidigare detaljplanelagt område omfattas ej av strandskyddet.
Samhällsplanering syftar till att möta och planera för en framtida utveckling. Efterfrågan 
på bostäder i regionen är stort. Exploatören känner marknaden och vad som efterfrågas 
väl.

Anna Hawkins, Hörngården, Kyrkheddinge
Ifrågasätter varför det måste möjliggöras för ny bostadsbebyggelse och tillskapas natur-
mark på högklassig jordbruksmark samt efterlyser de särskilda skäl som anges i Länssty-
relsens remissrapport ”Skånska åtgärder för miljömålen”.
Undrar på vilket sätt bymiljön stärks när antalet hus ökar i bykärnan, hur det blir bättre 
kontakt med ån och naturen när nya hus hindrar utsikten samt varför Bjällerupsvägen 
måste bli en bygata.
Menar att det ”lantliga boendet i den lilla byn” upphör i och med utbyggnaden av ca 70 hus 
och  i stället blir ett ”boende i en betydligt större tätort”.
Önskar ett möte i samband med granskningen av detaljplanen, med hänvisning till den 
stora uppslutningen vid samrådsmötet.
   
Kommentar:
Den föreslagna omfattningen av utbyggnaden är i enlighet med gällande översiktsplan. 
Bymiljön stärks bl a genom att Bjällerupsvägens karaktär av landsväg med alltför höga has-
tigheter ändras till en mer intim bygata. En väl utformad och anpassad bebyggelse kring vä-
gen bidrar till detta. Ett ökat antal boende i byn förstärker underlaget för service t ex förskola 
och skola. Med allemansrättsligt tillgänglig naturmark längs Höje å blir denna tillgänglig 
och attraktivare ur rekreationssynpunkt.
Karaktären på Kyrkheddinge kommer fortsatt vara lantlig. ”Betydligt större tätort” är knap-
past något som kommer förknippas med byn.
Ett extra informationsmöte kommer att hållas i samband med utställningen av planförslaget.
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Ändringar/Justeringar efter samråd
Följande justeringar av planhandlingar har gjorts för att tillmötesgå synpunkter
som har kommit in under samrådet:

Plankartan/illustrationskartan:

- korsningen Bjällerupsvägen/Ågårdsvägen omarbetas för förbättrad sikt o framkomlighet.

- Bestämmelsen ”g” (gemensamhetsanläggning ska bildas) förs in på plankartan. Bestäm-
melserna ”z1” och ”z2” tas bort.

- U-områden ses över och kompletteras vid behov.

- Felskrivning avseende ”Lokalgata” rättas (ska vara tillgängliga för motorfordon).

- Två lägen för små nätstationer anges. Redovisas på illustrationen samt som bestämmelse 
på plankartan.

- Plankarta kompletteras med erforderliga bestämmelser avseende höjdsättning i enlighet 
med dagvattenutredning utförd av MPB Syd AB 2012-10-26. Min +FG 19,50 för hela området 
samt min 0,25 meter ovan gata.

- Bestämmelsen om trädrader tas bort.

- Lokalgatan Ågårdsvägen förses med vändmöjlighet för 9-metersfordon. I norvästra de-
len av planområdet ersätts den tidigare illustrerade kvartersgatan med ny lokalgata. 

- Illustrationsplan och sektioner justeras så att erforderliga mått kan innehållas: Lokalga-
torna ska vara 6,5 meter breda och gc-vägarna ska vara 2,5 meter breda.

- Sektioner av lokalgator förs in på illustrationskartan. 

- Den tänkta framtida förlängningen av Ågårdsvägen med GC-koppling mot den blivande 
Almlunda förskola ändras och kommer att förläggas söder om nuvarande fastighet. Plan-
kartan ändras avseende gatusträckningen.

- Planen kompletteras med prickmarksområde så att minsta avståndet från ny bostadsbygg-
nad till gräns mot fastighet med befintliga bostäder blir 4m.

Plan- och genomförandebeskrivningen:

- Texten om teknisk försörjning uppdateras i enlighet med dagvattenutredning utförd av 
MPB Syd AB 2012-10-26.

- Karta som redovisar väg- och GC-nät rättas/förtydligas.

- Skrivningen om miljökvalitetsnormer för vatten kompletteras avseende sedimentering mm

- Beskrivningen av riksintresse (Tidigare ställningstaganden) och påverkan på riksintresse 
(Konsekvenser) uppdateras.

- Kompletteras med beskrivning av påverkan på Kyrkheddinge 3:21 samt övriga fastigheter 
som påverkas fastighetsrättsligt.

- Skrivning rörande ansökan om bildande av samfällighetsförening införs.

- Skrivning rörande rätt/skyldighet för kommunen att lösa in allmän platsmark införs.

- kompletteras med skrivning avseende skyldighet för kommunen att ingå nytt avtal med  
berört dikningsföretag (Höjeåns Vattenledningsföretag år 1897-98).

- Förtydligas avseende exploatörens ansvar att bekosta eveventuell flytt av befintliga led-
ningar som föranleds av exploateringen.

- Datum på planbeskrivning rättas. 

- Texten om service/skola rättas - ändras till F-5.
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Kvarstående synpunkter på detaljplanen
De berörda myndigheter, intressenter och sakägare som inte fått alla sina synpunkter 
tillgodosedda är:

Länsstyrelsen
Trafikverket
Skånetrafiken
Hans och Eva Lissborg, Bjällerupsvägen 26, Kyrkheddinge 3:15
Marcus Sollvén, Almlundavägen 23, Kyrkheddinge 8:47

Övriga som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda är:

Sirpa Bystedt, Gamla Dalbyvägen 131
Anna Hawkins, Hörngården, Kyrkheddinge

Staffanstorp 2012-12-12

Thomas Lexén
Staffanstorps kommun


