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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslutning till kyrkbyn 
samt att tillskapa naturmark mellan byn och Höje å, som rekreationsområde och viktig del 
i regionalt natur- och rekreationsstråk längs ån. 

Planen handläggs med normalt planförfarande.

Vy mot norr  västra delen

Livsoas,  illustration från Framtidens kommun

Höje å
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Kyrkheddinge i Framtidens kommun!
Framtidens kommun
Framtidens kommun - perspektiv 2038 är ett visionsdokument, som också utgör kommu-
nens översiktsplan. Arbetet har till stor del handlat om att bygga en identitet och grundar 
sig på fem identitetsbärare - hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspiration. En 
ansvarsfull och hållbar tillväxt är medlet för att nå målen. Markanvändningen styrs framfö-
rallt av närheten till spårburen kollektivtra ik och stationsnärheten ska utnyttjas eff ektivt. 
De be intliga tätorterna utvecklas kraftigt. På landsbygden ges utrymme för karaktärsom-
råden, där landsbygdsnäringarna kan utvecklas. Odlingslandskapets kvaliteter bibehålls 
och utvecklas med förbättrad tillgänglighet och målpunkter för rekreation. I samband med 
arbetet med Framtidens kommun bedömdes de stora miljöfrågorna (såväl ekologiska som 
sociala) främst handla om påverkan på odlingslandskap och landskapsbild, energiåtgång 
och klimat, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. 
Det kan därför vara bra att vara extra uppmärksam när det gäller just dessa frågor även i 
samband med detaljplaneläggning. 

I fördjupningen för Kyrkheddinge beskrivs nuvarande förhållanden och den planerade 
framtiden:
   Kyrkheddinge är beläget i anslutning till Höje å och samhället omges i huvudsak av ett 
öppet jordbrukslandskap. Karakteristiskt för landskapet är de storslagna vyerna över slät-
ten mot omgivande höjdpartierna vid Dalby och Romeleåsen. Gårdarna och byarna som 
ligger solitärt i landskapet är kringbyggda och vegetationsomgärdade för att vara anpas-
sade till det vindutsatta landskapet. Den äldre byn, kyrkbyn, ligger väl samlad kring Gamla 
Dalbyvägen.
   Utvecklingen av Kyrkheddinge koncentreras norr om Gamla Dalbyvägen. Kyrkheddinges 
lantliga karaktär med olika bebyggelsegrupper bibehålls. Jordbruksmarken mellan grup-
perna ska fortsättningsvis kunna brukas.
   Tätare bebyggelse med gruppbyggda hus föreslås i anslutning till kyrkbyn.

Uppföljning av frågor från Framtidens kommun
I den särskilda sammanställning som gjordes som en utvärdering och uppföljning av 
Framtidens kommuns konsekvensbeskrivning föreslogs ett antal åtgärder som kontinuer-
ligt ska följas upp. Några av dessa åtgärder är kopplade till detaljplaneprocessen och ska 
därför, när det är relevant, behandlas i samband med upprättandet av detaljplanen.

I samband med detaljplaneläggning av jordbruksmark ska exploateringsgrad och konse-
kvenser för jordbruket dokumenteras.

I denna detaljplan tas 3,9 ha jordbruksmark i anspråk för ny kvartersmark för bostadsän-
damål. Exploateringsgraden på kvartersmark enligt redovisad illustration är 18 hus/ha. 
Se vidare under Så ser Kyrkheddinge ut i framtiden!

I denna detaljplan ställs krav på energieff ektiva lösningar som lägst skall uppfylla Bover-
kets normer.  Se vidare under Så ser Kyrkheddinge ut i framtiden!

Identitetsbärare
För denna detaljplan är det framförallt identitetsbärarna Hembygd och Livsoas som på-
verkas. 
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Så ser Kyrkheddinge ut i framtiden!
Planförslaget i korthet
Den gamla kyrkbyn kompletteras med ny bostadsbebyggelse mot väster och norr. Bostä-
derna planeras som en relativt tät bebyggelse med gruppbyggda friliggande hus, parhus 
och radhus. Planen är lexibel med avseende på bebyggelsetyp med beaktande av angivna 
begränsningar av våningsantal, byggnadshöjd och exploateringsgrad.
   Bebyggelsen anpassas till och förstärker Kyrkheddinges lantliga karaktär av äldre skånsk 
kyrkby i det öppna landskapet. Bebyggelsen utformas för att ge god kontakt och utblickar i 
det vidsträckta åkerlandskapet. Kontakten med och tillgängligheten till Höje å och det pla-
nerade regionala natur- och rekreationsstråket förbättras. Attraktiv naturmark tillskapas 
mellan bebyggelsen och ån.

Människan i fokus
Kyrkheddinge som boendemiljö innebär en tydlig identitet; den mindre kyrkbyn på lan-
det. Den ger en trygg, lantlig och naturnära livsmiljö för såväl barn som äldre. I den mindre 
byn blir möjligheten till kulturliv och service begränsat, men närheten till Staff anstorp, 
Lund och Malmö ger ändå god tillgång till detta inom relativt kort avstånd.

Bebyggelse och kulturmiljö
Bebyggelse
De nya bostäderna uppförs som en relativt tät bebyggelse med enbostadshus av varie-
rande typ. Byggnadernas utformning ansluter till den äldre kyrkbyn med en lantlig skånsk 
karaktär. 
   En stor del av bostäderna utformas för den större familjen, men även mindre bostäder 
byggs, beroende på efterfrågan. 
   Längs Bjällerupsvägen ligger husen relativt tätt och bildar en tydlig bygata. Tvärgående 
lokal- och kvartersgator leder in i området och öppnar sig mot den omgivande vidsträckta 
slätten. De tvärgående lokal- och kvartersgatorna länkas ihop av en vindlande gata som 
bryts av, för att ge rumslighet och samtidigt begränsa hastigheten för biltra iken. Utform-
ningen av bebyggelsen syftar till att ge god kontakt och utsikt mot landskapet från de 
lesta bostäderna.

Gestaltning
De nya byggnadernas utformning ansluter till den äldre kyrkbyn med en lantlig skånsk 
karaktär. Enkla husvolymer med branta sadeltak eftersträvas. Möjlighet till förhöjd takfot 
ger goda förutsättningar för tvåplanslösningar. Takkupor och frontespiser i rimlig omfatt-
ning tillåts.  Fasader utförs huvudsakligen av puts eller tegel.

       
Exempel på bebyggelse

Service
Inom det aktuella detaljplaneområdet planereras inte för någon service. I byn inns för-
skola och grundskola. Utbyggnad av skola och förskola planeras vid Almlunda intill om-
rådet.

Grönstruktur och platser
Landskap och grönområden
En zon närmast bebyggelsen i väster och nordväst ombildas från jordbruksmark till na-
turmark, främst för omhändertagande av dagvattnet. Jordbruksmarken utanför området 
odlas som tidigare.
   Norr om bebyggelsen ner mot Höje å ombildas jordbruksmarken till naturmark. Här 
omhändertas områdets dagvatten och leds i stråk ned till ett dagvattenmagsin. Naturmar-
ken görs tillgänglig från bebyggelsen ned mot ån och ansluter till det planerade regionala 
natur- och rekreationsstråket längs Höje å. Naturen och ån blir en mycket viktig tillgång 
för de boende samt för skolan och förskolans verksamhet.
   Strandkanter kring dagvattenstråk och dammar utformas med lacka slänter för god 
säkerhet.

Vegetation
Trädrader planteras längs gator och ut i landskapet, för att ge vindskydd och för att för-
stärka riktningarna och utsikten ut i det öppna landskapet.
   I naturmarken och längs ån planteras naturlik vegetation av ängskaraktär som på sikt 
utvecklas till en för platsen naturlig lora.

Rekreation, lek och aktiviteter
Naturmarken söder om ån ger god möjlighet för rekreation. 

Mötesplatser
Den småskaliga bebyggelsestrukturen med naturmarken väl integrerad ger goda möjlig-
heter för spontana möten. 
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Trafi k
Utformning av gator
Bjällerupsvägen är huvudgatan i den nya bebyggelsen. Den utformas för god säkerhet och 
låga hastigheter, men ska ändå kunna rymma de större jordbruksmaskiner som passerar 
genom byn. Bjällerupsvägens nuvarande karaktär av ”landsväg rakt in i byn” skall omfor-
mas till en tydlig karaktär av ”bygata”; lätt vindlande med bebyggelsen relativt nära gatan 
för att skapa ett tydligt gaturum.  Kommunen bör överta huvudmannaskapet för den del 
av Bjällerupsvägen som ligger inom detaljplanelagt område.
   Bjällerupsvägens nuvarande vägbredd 5,5 - 6m behålls inom bebyggelsen. Den be intliga 
bebyggelsen vid korsningen mot Gamla Dalbyvägen och vid korsningen med Ågårdsvägen 
begränsar vägbredden ytterligare, vilket kan utnyttjas för att exempelvis göra hastighets-
dämpande förträngningar.  I dessa punkter passerar viktiga gång- och cykelstråk, vilket 
gör det lämpligt med hastighetsåtgärder just här. 
    Möjlighet till framtida dragning av Bjällerupsvägen under den kommande spårförbin-
delsen har utretts av Tyréns under 2010. I detaljplanen breddas gaturummet i norra delen 
för att ge utrymme åt en sådan framtida vägdragning. Förprojekteringens förslag 8, 2010-
09-09 illustrerats på plankartan. Utfarten från Stationsvägen samt från de båda husen ös-
ter om Bjällerupsvägen behöver ändras om dragningen under spåret genomförs. Bebyg-
gelsen vid Stationsvägen kan då nås via lokalgatan i Ågårdsvägens förlängning västerut. 
De båda husen öster om Bjällerupsvägen ansluts med ny utfart till Bjällerupsvägen längre 
söderut.
  Anslutningen av lokal- och kvartersgatorna till Bjällerupsvägen i den norra delen påver-
kas i liten grad av en framtida vägdragning under spåret. Enligt Tyréns förprojektering 
ändras Bjällerupsvägens plushöjd endast obetydligt i denna delen.
   Be intlig trädrad på östra sidan av Bjällerupsvägen bevaras. Ny trädrad föreslås plante-
ras på västra sidan i den norra delen. 
   Den be intliga Ågårdsvägen förbättras och förses med ny beläggning. Vändzon anordnas 
vid Ågården på del av naturmarken som utformas för att medge detta.  
   Gator på kvartersmark utformas relativt smala och vindlande med tydlig bykaraktär, för 
att inbjuda till låga hastigheter och hög säkerhet. Möjlighet för bilar och nyttotra ik att 
köra genom området eftersträvas, vilket gör att vändzoner kan undvikas. Utblickar från 
gaturummet ut i landskapet eftersträvas.
   
Kollektivtra ik
I väntan på den framtida spårförbindelsen i försörjs Kyrkheddinge med regionbusstra ik 
på väg 11. 

Vägar, gator, gång- och cykelvägar

Gång- och cykeltra ik
Ett inmaskigt nät av gång- och cykelvägar och lokal- och kvartersgator genomkorsar 
Kyrkheddinge och ansluter till de viktigaste stråken; mot väster - Staff anstorp, mot öster 
- skolan och Dalby, mot norr - Lund samt mot nordväst - den planerade gång- och cykel-
stråket mot trädgårdsbyn. 
  Viktiga målpunkter i byn är skola och förskola - såväl be intlig som planerade utbygg-
nader vid Almlunda. För att säkert ta sig från den västra delen av planområdet till skola/
förskola föreslås två tra iksäkra passager över Bjällerupsvägen i anslutning till be intliga 
och planerade gång- och cykelvägar.
  Det planerade regionala natur- och rekreationsstråket längs Höje å, på sikt ända från 
Häckeberga ut till havet, passerar och ansluts till naturmarken längs ån. 
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Biltra ik
Bjällerupsvägen är huvudgata i området. Härifrån leds biltra iken in i området på mindre 
lokal- och kvartersgator som utformas för hög säkerhet och låga hastigheter.
Tra iken bedöms bli begränsad med en mindre andel tung tra ik och jordbruksmaskiner. 
Bjällerupsvägen tra ikeras idag med ca 440 fordon/dygn enligt Tra ikverkets tra ik lö-
deskarta. Med de nya bostäderna bedöms tra iken öka med ca 300 fordon/dygn till ca 
740 fordon/dygn.  

Parkering, varumottagning och sophämtning
Parkering till bostäderna anordnas på egen tomtmark. Plats för två bilar per bostad bör 
innas.

   Kvartersgatorna i området utformas för att möjliggöra tra ik med sopbil och annan nyt-
totra ik.  Med möjlighet att köra genom området, kan gatorna göras smala och vändzoner 
undvikas, utan att därmed hindra tra iken.

Tillgänglighet
Planen ger förutsättningar för god tillgänglighet. Vid exploatering skall gällande normer 
och riktlinjer beaktas.

Trygghet
Planen syftar till att skapa goda levnadsförhållanden och trygghet. Vid genomförandet 
skall trygghetsaspekten beaktas.

Teknisk försörjning
Energieffektiva lösningar
Energieff ektiva lösningar för ny bebyggelse skall eftersträvas. Energieff ektiviteten skall 
som lägst uppfylla Boverkets normer.

Va
Vatten och avlopp ansluts till kommunalt VA-nät. 
Delar av be intligt nät väster om Bjällerupsvägen behöver lyttas för att ge plats åt be-
byggelsen. Nord-sydlig ledning förläggs till Bjällerupsvägen. Ledning från Bjällerupsvägen 
västerut mot Staff anstorp lyttas till u-område i områdets södra kant.

Dagvattenutredning för området daterad 2012-10-26 har utförts av Markprojekterings-
byrån Syd AB, parallellt med planarbetet. Resultatet har inarbetats planutformningen.
Dagvatten fördröjs inom planområdet i ett trögt system med öppna diken och fördröj-
ningsdamm, vilket ger möjlighet till både närsalt- och kvävereducering. Överskott samt 
vatten från be intlig dräneringar i jordbruksmarken leds till ett dagvattenmagasin i områ-
dets norra del vid banvallen och Höje å. Diken och fördröjningsdamm utformas med låga 
vattenhastigheter som ger goda möjligheter till sedimentering.

Befintligt VA-nät - Staffanstorps Kommun                    planerad bebyggelse redovisas med gråton
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Avfall
Staff anstorps kommun ansvarar för sophämtning. Gatunät utformas med hänsyn till fram-
komlighet för sopbil. 

El
Bebyggelsen ansluts till be intligt elnät. Be intlig nätstation inns vid Bjällerupsvägen cen-
tralt i området. Kompletterande nätstationer placeras inom kvartersmark. 

Befintligt elnät - Staffanstorps Energi AB                      planerad bebyggelse redovisas med gråton

Värme
Området saknar för närvarande järrvärme. Anläggande av ett lokalt mindre järrvärme-
nät är möjligt och bör utredas.

Gas
Gasnät inns i området. Anslutning av bebyggelsen är möjlig.

Be intliga gasledningar är huvudsakligen förlagda längs vägar/gator och bedöms inte på-
verkas av detaljplanens utformning.

Befintligt gasnät - E.ON Gas Sverige AB                      planerad bebyggelse redovisas med gråton
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Vilka blir konsekvenserna?
Identitetsbärare
Hembygd
Bymiljön i Kyrkheddinge förstärks av den nya bebyggelsen. Byns möte med landskapet 
ges en tydligare utformning med bättre kontakt med ån och naturen. Bjällerupsvägen blir 
en tydlig bygata genom bebyggelsen, istället för en landsväg som stryker längs med byns 
kant. 

Livsoas
De nya området erbjuder ett naturnära lantligt boende i den ”lilla byn”, samtidigt som man 
har närheten till de omgivande städernas utbud och puls. I byns lilla skala är det lätt att 
känna trygghet och närhet för såväl barn som äldre.

Bedömning av miljöpåverkan
För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 § mil-
jöbalken. Denna s.k. behovsbedömning ska göras med hjälp av de kriterier som anges i 
bilaga 4 till MKB-förordningen.

Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa 
eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex överskridande av miljö-
kvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.

Utbyggnaden av Kyrkheddinge överensstämmer väl med översiktplanen Framtidens kom-
mun med fördjupning för Kyrkheddinge. I sammanfattningen av betydande miljöpåverkan 
görs bedömningen att främst följande frågor kan innebära risk för betydande miljöpåver-
kan:

Påverkan på odlingslandskapet och landskapsbilden
Det nya planområdet omfattar ett område med bostadsbebyggelse i anslutning till be int-
lig sammanhållen bebyggelse och består idag huvudsakligen av odlad jordbruksmark. 
   Den planerade bebyggelsen har en för småhus relativt hög täthet, ca 18 bostäder/ha, för 
ett eff ektivt markutnyttjande. 
   Genom att bebyggelsen ansluts till den be intliga kyrkbyn minskas inverkan på land-
skapsbilden. Den planerade bebyggelsens gräns ut mot landskapet gestaltas för att ge ett 
mer sammanhållet intryck från omgivande landskap.
   I den norra delen av planområdet omvandlas åkermarken till naturmark med åtgärder 
för omhändertagande av dagvatten. Denna del kan, om framtiden utvisar att det behövs, 
åter brukas som jordbruksmark.

Påverkan på energiåtgång och klimat
Den nya bebyggelsen skall utformas med energieff ektiva lösningar.
   I väntan på planerad spårtra ik inns kollektivtra ik med regionbuss på väg 11 att tillgå. 
Biltra iken kommer att öka något till följd av planen. Ett väl fungerande gång- och cykelväg-
nät etableras och ger god kontakt med omgivande tätorter; Staff anstorp, Dalby och Lund.
 
Sammanfattning av miljöpåverkan
Enligt ovan bedömer kommunen att kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen inte upp-
fylls och att ett genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning ej görs.

Natur- och kulturvård 
Riksintressen
Området påverkas av riksintresse för järnväg.  
Planförslaget bedöms inte skada riksintresset för järnväg. Enligt Tra ikverkets beslut 
2015-03-02 är det enda lokaliseringsalternativet för riksintresset Simrishamnsbanan en 
korridor längs med be intlig banvall i norra kanten av planområdet. Avstånd från föresla-
gen bostadsbebyggelse till banvallen är ca 66m.

Hushållning med naturresurser
Planen innebär att jordbruksmark används för bl a bebyggelse och naturmark. 3,9 ha jord-
bruksmark tas i anspråk för ny kvartersmark för bostadsändamål. Naturmarken kan vid 
behov åter odlas upp.

Strandskydd
Längs Höje å gäller strandskydd 100m från strandlinjen. Den planerade bebyggelsen an-
passas till strandskyddet. Inom strandskyddsområdet planeras för naturmark med för-
dröjningsmagasin för dagvatten. Dispens för magasinet skall sökas.
   Ågården, Kyrkheddinge 3:18 och 3:21 är sen tidigare detaljplanerat och omfattas inte av 
strandskyddet.   
   Fri passage till strandskyddsområdet säkras i detaljplanen. Längs med ån inns fri pas-
sage sen tidigare; i sydost från grönområdet mellan Ågården och ån och i nordväst över 
banvallen vidare längs ån. Naturområdet ansluter till Bjällerupsvägen och ger fri passage 
därifrån, vidare anvisas fria passager in i bebyggelsen samt vid Ågården ett stråk ned mot 
Ågårdsvägen och vidare mot skolan och förskolan.
   Tillgången till ån är i dagsläget starkt begränsad. Marken är odlad och endast tillgänglig 
utanför odlingssäsongen. Endast en mycket smal remsa längs ån är idag tillgänglig året 
runt och då endast om man rör sig längs ån. Såväl tillgången till strandområdet genom al-
lemansrätten som  livsvillkoren för växt- och djurliv gynnas av föreslagna åtgärder.
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Hälsa och säkerhet
Buller
Följande riktvärden antagna av riksdagen (1996/97:53) för tra ikbuller bör normalt inte 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsent-
lig ombyggnad av tra ikinfrastruktur:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Tra iken inom området bedöms bli begränsad med en mindre andel tung tra ik och jord-
bruksmaskiner. Bjällerupsvägen genom området tra ikeras idag med ca 440 fordon/dygn 
enligt Tra ikverkets tra ik lödeskarta. Med de nya bostäderna bedöms tra iken öka med 
ca 300 fordon/dygn till ca 740 fordon/dygn.  Inom detaljplaneområdet begränsas tillåten 
hastighet till max 50km/tim.
   Bullerutredning har inte ansetts nödvändig med de mycket låga tra ikmängder som för-
väntas i området.  De nya bostäderna i området skall utformas så att gällande riktvärden 
för tra ikbuller inte överskrids.
   

Miljökvalitetsnormer
Luft
Planens genomförande bedöms ge en mindre ökning av biltra iken. De nya bostäderna 
bedöms innebära en ökning med ca 300 fordon/dygn. Vid framtida etablering av spårbun-
den tra ik med station/hållplats i Kyrkheddinge kommer sannolikt biltra iken minska. 
   Konsekvenserna förväntas inte ge upphov till överskridande av miljökvalitetsnormer-
na.

Vatten
Konsekvenserna av planens genomförande förväntas inte ge upphov till överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenförekomster.
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 för-
dröjning och sedimentering ska ska ha bättre kvalitet än dagens åvatten. Med naturmark 
istället för jordbruksmark längs ån minskar utsläppen av bl a näringsämnen och bekämp-
ningsmedel. Även med beaktande av ökad tra ik 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 fördröj-
ningsanläggningen.

 
Markradon
All mark i kommunen betecknas som normalriskområde (10-40 kBq/m3). Exploatören 
ska vid bygganmälan redovisa radonmätningar för området. Byggnader ska sedan uppfö-
ras med erfoderligt skydd.

Översvämning
Översiktlig översvämningsutredning för Kyrkheddinge är upprättad av SWECO VIAK 
2008-02-27. Enligt utredningen bör inte området riskera att översvämmas vid högvatten.
Ett naturanpassat dagvattensystem rekommenderas.
   Dagvattenutredning för området daterad 2012-10-26 har utförts av Markprojekterings-
byrån Syd AB, parallellt med planarbetet. Ny bebyggelse skall placeras på en nivå som 
säkerställer att det inte blir problem vid kraftig nederbörd, vilket innebär lägsta tillåtna 
höjd på färdigt golv +19,5 samt minst 0,25m över närliggande gata.

Farligt gods
Avståndet från bebyggelsen till väg 11 är ca 360m, varför det inte bedöms vara någon risk 
med farligt godstransporter.

Skyddsavstånd

Sydfrys AB har en kylanläggning som använder ammoniak som kylmedium. Be intlig bo-
stadstomt vid Ågården ligger på ett avstånd av ca 140m från kylanläggningen. Avståndet 
till den nya bostadsbebyggelsen vid Ågården är ca 200m. En riskanalys som har tagits fram 
av Atkins 2012-04-10 visar på att riskerna för bostadsbebyggelse på det avståndet är helt 
acceptabla. 
   Strandskydd omfattar 100m på båda sidor om Höje å, förutom vid tidigare detaljplane-
lagt område vid Ågården.
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Så ser Kyrkheddinge ut i dag!
Plandata
Planområdet är beläget väster och norr om kyrkbyn och omfattar ca 9,4 ha. 

Större delen av området, Kyrkheddinge 3:2 och 8:2 ägs av Svenska Kyrkan. Tre bostadsfas-
tigheter, Kyrkheddinge 3:5, 3:14, 3:15 och 3:18 är i enskild ägo. Parkmark och gatumark, 
Kyrkheddinge 8:38 samt Kyrkheddinge 3:21 ägs av Staff anstorp Kommun. Södra delen av 
Bjällerupsvägen är en samfällighet S:4.

Livet i dag!
Kyrkheddinge är huvudsakligen en plats där man bor. Ca 250 personer bor i byn. Det inns 
förskola och grundskola, men det saknas platser för att täcka behovet i byn. 
   Det inns begränsat med arbetsplatser i byn. De lesta pendlar till arbetet i de närlig-
gande tätorterna och städerna.

Bebyggelse och kulturmiljö
Bostäder
Bebyggelsen i Kyrkheddinge utgörs huvudsakligen av bostäder. Det inns totalt ett 80-tal 
småhus. Bebyggelsen har kommit till under olika tidsperioder. 

Bebyggelse i anslutning till planområdet

1.  I planområdets östra del rinner Höje å. Här ligger Ågården, som är den nordligaste i ett 
band av gamla gårdar i nord-sydlig riktning. De fyra största gårdarna inns med på kartor 
från 1800-talets början. Byggnaderna är idag huvudsakligen i tegel eller puts och är kultur-
historiskt värdefulla och intressanta som avtryck av det gamla kulturlandskapet i den nya 
bebyggelsen. Från planområdet har man utsikt ut över slättlandskapet med sina fritt pla-
cerade gårdar. För att klara det vindutsatta läget är gårdarna omgärdade av vegetation.  

         
Ågården                                Almlunda                             Hörngården                          Hemvärnsgården

2.  Längs med Bjällerupsvägen och Gamla Dalbyvägen karaktäriseras området främst av 
äldre bebyggelse i 1-1,5 plan. Tegel och puts med sadeltak dominerar. Bjällerupsvägen 
kröker sig sakta genom landskapet och de äldre husen ligger glest placerade.   
Längs med Gamla Dalbyvägen är miljön mer parkliknande. Här ligger lera ina gamla bo-
stadshus i varierande ålder. Tomterna i de äldre delarna har uppväxt vegetation och av-
gränsas av antingen häckar eller låga trästaket.
           

         
Tegelhus, Bjällerupsv.          Bjällerupsvägen norrut         Gamla Dalbyvägen              Bjällerupsvägen söder

3.  Längs med Bjällerupsvägens östra sida angränsande till planområdet ligger ett moder-
nare småhusområde med bebyggelse från 1970- talet och framåt. Här inns inslag av både 
tegel, puts och trähus. 

         
Hus längs Ågårdsvägen      Hus vid Almlundav.              Bjällerupsv./Almlundav.        Bjällerupsvägen söderut
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4.  Vid stationen inns sekelskifteshus som byggdes i anslutning till järnvägen som anlades 
1893.

      
Stationsgatan                      Stationsbyn                          Bebyggelse vid järnvägen   Stationsbyn, Tornhill

5.  Söder om Gamla Dalbyvägen ligger Kyrkheddinge kyrka med anor från 1100-talet. Här 
inns också skolan, ett par sekelskiftesbyggnader i in tegelarkitektur samt prästgården 

och hemvärnsgården; två karaktärsfulla byggnader i byn. Området är inbäddat i grönska 
och har en parkliknande miljö med gångstigar.

      
Kyrkan                                 Skolan       Prästgården                        Gamla Dalbyvägen

         
Verksamheter och arbetsplatser
Skolan, förskolan, Sydfrys lager, kyrkan och enskilda jordbruk är i huvudsak de verksam-
heter som inns inom byn.

Handel
Det saknas handel i byn. Närmaste livsmedelsbutik inns i östra kanten av Staff anstorp, ca 
2,5km bort.

Kulturmiljö
Kyrkheddinge är en gammal by med anor från 1000-talet och det var runt kyrkan som den 
första bebyggelsen uppstod. Gårdarna, kyrkbyn och den äldre bebyggelsen längs Gamla 
Dalbyvägen har under senare år kompletterats med huvudsakligen bostäder till den ut-
sträckning som byn har idag.
   Området söder om Gamla Dalbyvägen med kyrkan, skolan, prästgården och hemvärns-
gården med sin uppvuxna parkliknade struktur är viktigt som byns identitet och ansikte 
utåt.
   Bjällerupsvägen är klassad som ”vägsträckning med höga kulturhistoriska värden”.

Natur och grönstruktur
Landskap och vegetation
Planområdet består huvudsakligen av ett svagt böljande åkerlandskap. Området sluttar 
sakta från Bjällerupsvägen, ner mot Höje å med stora natur- och kulturvärden. Ån ringlar 
sig fram i landskapet och bildar med sin vegetation en tydlig gräns mot öster. 
   Från Bjällerupsvägen, som löper längs en svag höjdrygg, sluttar området svagt ner mot 
bebyggelsen och jordbruksmarken i väster. Trädholmar och trädridåer bildar tillsammans 
med be intlig bebyggelse rumsligheter i det  annars öppna landskapet och förstärker den 
mjuka topogra in. Landskapet erbjuder under de olika årstider en magni ik och skiftande 
vy ut över slätten och dess gårdar, med utsikt mot bla Dalby, Dalby Hage, Bjällerup, Staf-
fanstorp och Lund. 

Vyer ut över slättlandskapet
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Utsikt mot norr

Natur, mark, vegetation

       
Vy mot öster / Höje å                                                Höje å

       
Vy mot norr / gamla banvallen                                  Vy mot öster / Staffanstorp

Höje ås vindlande dalgång öster om planområdet
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Höje å har sitt ursprung vid Romelåsen och Häckebergasjön och sitt utlopp i Lomma. Ån 
omfattas av ett strandskydd på 100m vid normalt medelvattenstånd. Höje å är ett natur-
område med högsta natur- och rekreationsvärde, klass 1 i Naturvårdsplanen och utgör en 
stark ekologisk korridor. Höje å och dess dalgång ska skyddas enligt rekommendationerna 
i Naturvårdsplanen (1995). 
   Höje ås dalgång inns även med i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram för Malmöhus län 
och är i översiktsplanen utpekat som ett område av större geologiskt/geogra iskt intresse. 
Genom Höje å-projektet har åns viktiga ekologiska egenskaper som spridningskälla och 
spridningskorridor utvecklats och förstärkts.

Banvallen är ett mycket viktigt element såväl kulturhistoriskt som rumsligt, med höga na-
tur- och rekreationsvärden och utgör ett mycket känsligt område, klass 2 i Naturvårdspla-
nen.  Den gamla järnvägsbanken bildar en tydlig visuell gräns i det nordöstra hörnet av 
området.

Banvallen norr om planområdet, mot Dalby

Landskap och rumslighet
Trädholmar och trädridåer bildar tillsammans med bebyggelsen rumsligheter i det annars öppna landskapet.

Några tydliga rum i landskapet kan urskiljas:

1.  Svagt sluttande åkerlandskap. Marken är som högst vid Gamla Dalbyvägen och Bjäl-
lerupsvägen. Vegetationen tillsammans med bebyggelsen bildar ett tydligt landskapsrum. 
Två större öppningar ut mot slätten i söder och väster, medger en milsvid utblick i landska-
pet men öppnar upp för den förhärskande vinden från sydväst. I norr avgränsas åkern av 
stationsområdet med sina uppvuxna trädgårdar och stora träd. I söder gränsar åkern till 
Gamla Dalbyvägen och några äldre bostadshus med trädgårdar. En trädridå bildar gräns 
mot bebyggelsen i väster. I öster löper Bjällerupsvägen som är kulturhistoriskt viktig i 
landskapet i svaga böjar.                                                                                                                               

2.  Svagt sluttande åkerlandskap, från väster och söder ner mot Höje å (ca 3m). Trädridåer 
och övrig vegetation tillsammans med be intlig bebyggelse, Höje å och den gamla banval-
len bildar gränser till det tydligaste och ett av de mest vindskyddade rummen i planom-
rådet. Höje å med sin vindlande, fuktiga dalgång och små träddungar utgör en av de vik-
tigaste förutsättningarna för områdets gestaltning och dagvattenhantering. Höje å omges 
av ett strandskydd på 100 m. Eftersom åns dalsänka ligger betydligt lägre än resten av 
området, får man ina utblickar mot både Lund och Dalby och nära kontakt med det övriga 
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slättlandskapet och dess gårdar. Den gamla banvallen i norr och Höje å utgör ekologiska 
korridorer och är även kulturhistoriskt mycket viktiga. Landskapsrummet gränsar i väster 
till Bjällerupsvägen och ett par gamla bostäder med uppvuxna trädgårdar. I sydöst inns en 
liten platå i anslutning till en tydlig trädridå som inhägnar Ågården.    
 
3.  Öppen grönyta, före detta fortbollsplan. Marken är plan och ligger högt i förhållande 
till Höje å. I nivå med Sydfrys lager sluttar marken sakta ner mot den fuktiga dalsänkan  i 
öster. Landskapsrummet är vindskyddat genom be intlig vegetationsomgärdad bostads-
bebyggelse i väster och söder och en tydlig trädridå i norr. I sydost bildar Sydfrys stora 
lagerbyggnad gräns och i nordost inns en öppning ner mot Höje å. Härifrån har man utsikt 
ut över slätten mot Dalby.                            
                                                
4.  Landskapsrummet karaktäriseras av Höje ås fuktiga dalsänka. Rummet har inte lika 
tydliga gränser som de övriga, men tydligast är gränsen i öster, Höje ås dalgång. Vegeta-
tionsstråk vid Ågården och Sydfrys lager i väster utgör gränser i väster. Området är lämp-
ligt för rekreationsstråk längs med Höje å och har mellan träddungarna fria utblickar i 
landskapet. 

      
1.  Vy från Gamla Dalbyvägen                                 2.  Vy från banvallen

      
3.  Öppen grönyta                                                   4.  Låglänt fuktigt område vid Höje å

Mark
Marken består huvudsakligen av åkermark klass 9-10, enligt Åker- och skogsmarksklas-
si iceringen upprättad av Länsstyrelsen 1974. 

Geoteknik 
Jordarten består huvudsakligen av moränlera enligt jordartskartan. Svämsediment före-
kommer i låglänta partier längs med Höje å enligt den översiktliga översvämningsutred-
ningen av Sweco Viak.
   Mer noggranna undersökningar av de geotekniska förhållandena utförs vid exploate-
ring. 

Fornlämningar 
Planområdet är beläget i en trakt som är rik på fornlämningar. Sydöstra delen av området 
ingår i ett sammanhängande fornlämningsområde (Kyrkheddinge 6:1). Det är rester av 
en medeltida by och lämningar från senare delen av stenåldern. Fornminnesområdet är 
skyddat genom bestämmelserna i kulturminneslagen 2 kapitlet. Det innebär att samtliga 
markingrepp kräver länsstyrelsens tillstånd.
   Riksantikvarieämbetet har under år 2007/08 genomfört en arkeologisk utredning (steg 
1) för Kyrkheddinge (UV-Syd Rapport 2008-3).
   Rapporten anger att inom fasta fornlämningar föreslås arkeologisk utredning eller för-
undersökning.

A     fasta fornlämningar, samt områden som ansluter till fasta fornlämningar.
A2  Kyrkheddinge gamla tomt (Kyrkheddinge RAÄ 6)

Inom fasta fornlämningar föreslås arkeologisk utredning eller förundersökning. Inom öv-
riga A-områden föreslås arkeologisk utredning.

B    Områden som ur antikvarisk synpunkt bedöms vara intressanta. 
B5  Yta med gynnsamt läge, delvis närhet till bytomt och delvis kraftigt förhöjd fosfathalt.

Inom B-områden föreslås besiktning med ytinventering.
   Gemensamt för A och B är att begränsningarna inte är exakta.

Om dolda fornlämningar påträff as under grävning och schaktning skall arbetet avbrytas 
och Länsstyrelsen kontaktas i enlighet med 2 kap 5§ KML.
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Sydöstra delen av området i ett sammanhängande fornlämningsområde (Kyrkheddinge 6:1).

Fornlämningar inom området enl Riksantikvarieämbetets utredning (UV-Syd Rapport 2008-3)

Rekreation och lek
Den gamla järnvägsbanken tjänar idag både som ridväg och vandringsled mot Dalby och 
Staff anstorp. Härifrån når man ut i det Skånska slättlandskapet och banvallen är ett mycket 
viktigt element i området såväl kulturhistoriskt som rumsligt. 
   Höje å är ett betydelsefullt natur- och rekreationsstråk men är idag bitvis svårtillgäng-
ligt.
   Dalgången kantas av trädridåer och utgör naturliga lekområden för barnen i området. Ett 
par lekplatser och bollplaner inns i be intligt bostadsområde. 

Kultur- och miljövärden
Områdets viktigaste miljövärden kan sammanfattas plus- respektive minus-värden.

+ Läget i en expansiv och attraktiv region
+  Det vackra landskapet kring Kyrkheddinge med vidsträckt utsikt över slätten. 
+ Närhet till Höje å som slingrar sig fram i landskapet och bildar en korridor med stora  
 rekreations- och naturvärden och som länkar till andra naturområden
+  Närhet till den gamla banvallen som har sin sträckning mellan bl a Staff anstorp och  
 Dalby och vidare ut i landskapet. Banvallen används som vandringsled och ridstig    
        och utgör en viktig ekologisk korridor.
+ Närhet till planerad framtida station/hållplats på Simrishamnsbanan 
+ Närhet till skola och förskola i Kyrkheddinge.
+ Närhet med gång- och cykelväg till verksamhetsområden med handel och arbets-
 platser i Staff anstorp.
+ Relativt goda bussförbindelser 
+ Närhet till det regionala vägnätet och riksväg 11, för pendling till bl a Lund, Malmö  
 och Köpenhamn. 

- Vindutsatt läge på slätten.
- Buller från framtida järnväg/spårväg.
- Ingen service i närområdet.
- Mycket begränsat med arbetsplatser i byn
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Trafi k
 
Kyrkheddinge har ett strategiskt läge i regionen med närhet till bl a Staff anstorp, Lund, 
Malmö och Köpenhamn.

 
Övergripande vägnät i Kyrkheddinge (ur Underlag till F.K -38; FÖP för Kyrkheddinge)

Kollektivtra ik
Busshållsplatser för regionbussar inns idag vid väg 11, (linjerna 174, 175 och 176) för 
pendling till bl a Sjöbo, Veberöd, Södra Sandby, Dalby, Staff anstorp och Malmö. 
   Med en planerad hållplats i Kyrkheddinge i samband med Simrishamnsbanans utbygg-
nad kommer det nya området att kunna få ett strategiskt läge för pendling med spårbun-
den kollektivtra ik. Spårbunden kollektivtra ik ger en mindre miljöbelastning än busstra-
ik och kan bi av stor betydelse för Kyrkheddinges utveckling i regionen.  

Gång- och cykeltra ik
Ett relativt väl utbyggt gång- och cykelnät inns i anslutning till detaljplaneområdet. Be-
intligt cykelnät kopplar Kyrkheddinge till både Staff anstorp och Dalby. Cykelvägen längs 

Gamla Dalbyvägen är bitvis osammanhängande. Gång- och cykelvägar inom be intliga vil-
lakvarter kopplar området till skola och förskolor.

Biltra ik
Kyrkheddinge är ursprungligen uppbyggt längs Gamla Dalbyvägen, den gamla landsvägen 
mellan Staff anstorp och Dalby. Numera är genomfartstra iken på väg 11 lyttad söder om 
byn och Gamla Dalbyvägen tra ikeras främst av lokal tra ik. Bjällerupsvägen leder norrut 
över åkrarna till Bjällerup och Lund. Tra ik lödet är ca 440 fordon/dygn enligt Tra ikver-
kets tra ik lödeskarta.
   Tra iken genom och inom byn är begränsad. Lastbilstra ik till Sydfrys lager och jord-
bruksmaskiner på väg genom byn passerar bl a skolan och uppfattas som ett problem. 

Vägar, gång- och cykelvägar

Service
Service inns endast i begränsad omfattning i byn.
   Förskola och grundskola inns i byn. Det inns ett stort behov av ytterliga platser på för-
skolan. 
   Det saknas i huvudsak kommersiell service. 
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Störningar och risker
Väg 11 söder om Kyrkheddinge är ca 360m från aktuellt planområde, varför det inte be-
döms vara någon risk med farligt godstransporter eller tra ikbuller. 
Sydfrys AB har en kylanläggning som använder ammoniak som kylmedium. Be intlig bo-
stadstomt vid Ågården ligger på ett avstånd av ca 140m från kylanläggningen. Avståndet 
till den nya bostadsbebyggelsen vid Ågården är ca 200m. En riskanalys som har tagits fram 
av Atkins 2012-04-10 visar på att riskerna för bostadsbebyggelse på det avståndet är helt 
acceptabla.

Tidigare ställningstagande
Riksintressen
Kyrkheddinge berörs av riksintresse för järnväg.
Enligt Tra ikverkets beslut 2015-03-02 är lokaliseringsalternativet för riksintresset Sim-
rishamnsbanan en korridor längs med be intlig banvall i norra kanten av planområdet. 
Avstånd från föreslagen bostadsbebyggelse till banvallen är ca 66m.

Strandskydd
Strandskydd gäller inom 100m från Höje å.

Översiktsplan/Framtidens kommun
Kommunens översiktsplan Framtidens kommun Perspektiv 2038, antagen 2009-11-30.
 
Fördjupade översiktsplaner
Fördjupning för Kyrkheddinge i Framtidens kommun Perspektiv 2038, antagen 2009-11-
30

Tillväxt 7000
Planområdet omfattas av kommunens tillväxtprogram Tillväxt 7000.

Landskapsvårdsplan
Höje å landskapsvårdsplan 2007, upprättad av Ekologgruppen på uppdrag av Lomma, 
Lunds och Staff anstorps kommuner omfattar det regionala naturstråket längs Höje å.

Detaljplaner
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 l samt del 
av Vallby 3:16 antagen 1985-10-11.  

Så genomförs detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 
m fl 
Organisatoriska frågor

Tidplan

samråd
maj 2012

utställning 1
mars 2013 

utställning 2
april 2015

Detaljplanen är för närvarande i utställningskedet, utställning 2.

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för utbyggnaden av denna.  
Kommunen övertar huvudmannaskapet för Bjällerupsvägen inom detaljplanelagt område 
från Tra ikverket som idag är väghållare.
Exploatören har ansvaret för all utbyggnad inom kvartersmark. Samfällighetsförening 
skall vara huvudman för gator och gemensamma anläggningar inom kvartersmark.
Exploatören initierar och bekostar bildandet av gemensamhetsanläggningar och samfäl-
lighetsföreningar.

Fastighetsrättsliga frågor

Berörda fastigheter
Flera fastigheter berörs av detaljplanen:
KYRKHEDDINGE 3:2
KYRKHEDDINGE 3:5
KYRKHEDDINGE 3:14
KYRKHEDDINGE 3:15 
KYRKHEDDINGE 3:18
KYRKHEDDINGE 3:21
KYRKHEDDINGE 8:2
KYRKHEDDINGE 8:40

antagande
sept 2015
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KYRKHEDDINGE 8:41
KYRKHEDDINGE 8:42
KYRKHEDDINGE 8:43
KYRKHEDDINGE 8:44
KYRKHEDDINGE 8:45
KYRKHEDDINGE 8:46
KYRKHEDDINGE 8:47
KYRKHEDDINGE 8:48

Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen förutsätter lera fastighetsbildningsåtgärder. Dessa skall 
ske enligt detaljplanen.

För mark inom Kyrkheddinge 3:2 och Kyrkheddinge 8:2 som är utlagd till allmän plats-
mark ska på begäran av kommunen eller annan, lösas in av kommunen. Mark som i detalj-
planen är utlagd som allmän plats ska genom fastighetsreglering föras till av kommunen 
ägd fastighet Kyrkheddinge 8:38 eller till den fastighet som beslutas av lantmäterimyndig-
heten i förrättning. Fastighetsägaren eller Exploatören ska bekosta fastighetsbildningen. 

För mark inom fastigheten Kyrkheddinge 3:5 som är utlagd till allmän plats ska på begä-
ran av kommunen eller fastighetsägaren, lösas in av kommunen till syfte för att säkerställa 
tra iksäkerheten i korsningen mellan Ågårdsvägen och Bjällerupsvägen. 
Exploatören ska bekosta fastighetsbildningen. Det inns möjlighet att genom beslut i lant-
mäteriförrättning ansluta till framtida gemensamhetsanläggning för dagvatten.
    
För mark inom fastigheten Kyrkheddinge 3:2 och Kyrkheddinge 8:2 som är utlagd till 
kvartersmark för bostäder ska fastighetsägaren eller exploatören ansöka och bekosta er-
forderlig fastighetsbildning för bildande av fastigheter, gemensamhetsanläggningar, ser-
vitut, ledningsrätter m.m. i enlighet med detaljplanen. Fastighetsägaren eller exploatören 
ska även ansöka om och bekosta övriga fastighetsbildningsåtgärder som uppstår inom 
planområdet som är en konsekvens av utbyggnaden av nya bostäder.  

För mark inom fastigheten Kyrkheddinge 3:21 som är utlagd till kvartersmark för bostä-
der ska genom fastighetsreglering föras till Kyrkheddinge 3:18 enligt avtal mellan fastig-
hetsägarna. Kommunen ansöker och bekostar fastighetsbildningen.

För mark inom fastigheten Kyrkheddinge 8:38 som är utlagd till kvartersmark för bostä-
der ska genom överenskommelse om fastighetsreglering föras till fastigheterna Kyrkhed-
dinge 8:40-8:48 som det visas i detaljplanen. Det innebär möjlighet för fastighetsägarna 
till Kyrkheddinge 8:40-8:48 att av kommunen förvärva mark i anslutning till egna fastig-
heten, Överenskommelse om fastighetsreglering ska ersätta tidigare upprättat nyttjande-
rättsavtal från 1990-05-29.  

Fastigheten Kyrkheddinge 3:14 omfattas av detaljplanens bestämmelser men det krävs 
inga fastighetsbildningsåtgärder för genomförande av detaljplanenen. Det inns möjlighet 
att genom beslut i lantmäteriförrättning ansluta till framtida gemensamhetsanläggning 
för dagvatten.

För mark inom fastigheten Kyrkheddinge 3:2 som är utlagd till kvartersmark för tekniska 
anläggningar ska genom avstyckning eller på annat sätt säkerställas så att marken an-
vänds i enighet med detaljplanenen.        

Ekonomi  Juridiska frågor

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och utför utbyggnaden av denna.
Kommunen är huvudman och Tra ikverket väghållare för Bjällerupsvägen inom detaljpla-
nelagt område.

Exploatören utför och bekostar all utbyggnad inom kvartersmark. Samfällighetsförening
skall vara huvudman för gator och gemensamma anläggningar inom kvartersmark

Föravtal till exploateringsavtal 
Föravtal till exploateringsavtal är upprättat mellan Kommunen och Exploatören som 
bland annat reglerar kostnader och åtaganden för arbetet med detaljplanen. Arbetet med 
detaljplanen har föregåtts av Exploatörens begäran om planläggning.  

Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen vinner 
laga kraft. Exploateringsavtalet reglerar kostnader och åtaganden inom planområdet för 
tiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Bland annat så hanteras de poster som 
beskrivs nedan under ”Ekonomi Tekniska frågor” i exploateringsavtalet.

Ekonomi  Tekniska frågor

Vatten- och spillvattenledningar
Exploatören utför och bekostar utbyggnaden och erforderliga vatten- och spillvattenled-
ningar inom kvartersmark samt lyttning och omläggning av be intliga ledningar till följd 
av exploateringen. Vatten- och spillvattenledningar ska anslutas till det kommunala nätet 
via anslutningspunkter. För anslutning erläggs en anläggningsavgift enligt gällande VA-
taxa. Exploatören ska även bekosta lytt och omläggning av be intliga vatten- och spillvat-
tenledningar inom planområdet. 
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Dagvatten
För mark inom Kyrkheddinge 3:2 och Kyrkheddinge 8:2 som är utlagd till kvartersmark 
utför och bekostar Exploatören erforderliga dagvattenledningar enligt överenskommelse 
i exploateringsavtal. Exploatören bekostar även erforderliga ledningar och anläggningar 
för dagvatten samt lyttning och omläggning av be intliga ledningar till följd av exploate-
ringen inom planområdet i övrigt. Kostnaden kvittas mot anläggningsavgiften. Kommu-
nen utför genomförandet av ledningar och anläggningar. 

Fastigheterna Kyrkheddinge 3:14, Kyrkheddinge 3:15 och Kyrkheddinge 3:5 ska behålla 
be intlig dagvattenlösning. Det inns möjlighet att genom beslut i lantmäteriförrättning 
ansluta till framtida gemensamhetsanläggning för dagvatten. Kostnaden för anslutning 
och anläggningar hanteras genom överenskommelse med Exploatören.
 
Fastigheterna Kyrkheddinge 8:40-8:48 ska behålla be intlig dagvattenlösning.    

Exploatören utför och bekostar reglering och eventuell ändring av be intliga dikningsfö-
retag inom planområdet. Kommunen ska tillsammans med Exploatören ingå avtal med 
dikningsföretag (Höjeåns Vattenledningsföretag år 1897-98) avseende omräkning av an-
delstal mm.

Övrig allmän plats
Exploatören bekostar del av allmänna anläggningar som tex GC-vägar, lokalgata, huvud-
gata, naturområde. Kommunen utför anläggande av allmän plats.
 
Bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt gällande taxa.

El
Exploatören reglerar genom överenskommelse med Staff anstorps Energi AB om- och ut-
byggnad av elnätet inom området.  Flyttning och omläggning av ledningar till följd av ex-
ploateringen bekostas av Exploatören.

Tele, TV och bredband
Exploatören bekostar utbyggnad och anslutning av tele, TV och bredband inom området 
samt lyttning och omläggning av be intliga ledningar till följd av exploateringen. Detta 
regleras genom överenskommelse med respektive nätoperatör.

Gas
Exploatören reglerar genom överenskommelse med E.ON Gasnät Sverige AB eventuell ut-
byggnad av och anslutning till gasnätet. Flyttning och omläggning av gasledning till följd 
av exploateringen bekostas av exploatören.

Geoteknik
Exploatören står för och bekostar geotekniska undersökningar vid exploateringen.

Räddningstjänst
Tillgängligheten för räddningstjänsten samt brandvattenförsörjningen skall beaktas vid 
detaljprojekteringen av bebyggelsen.

Renhållning
Tillgänglighet för sophämtning skall beaktas vid detaljprojekteringen av bebyggelsen.

Arkeologi
Exploatören står för och bekostar erforderliga arkeologiska undersökningar och utred-
ningar.

Medverkande tjänstemän och konsulter

Zoom Arkitekter AB   Staff anstorps kommun    

Niklas Emgård,  arkitekt   Thomas Lexén,  stadsarkitekt 
Gunilla Emgård,  arkitekt    Anna Fogelberg, planarkitekt
Joanna Lewis-Jonsson,  arkitekt  Joel Sandler,  samhällsbyggnadsingenjör
     Brittmarie Ohlsson,  VA-ingenjör
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