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Granskningsutlåtande

detaljplan för Hjärup 8:230 och del av 4:2, 
Klockaregårdsvägen
Hjärup, Staffanstorps kommun

Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2016-03-07 -- 2016-04-03. 
Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i Staf-
fanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida.

Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till länsstyrelsen, berörda nämnder, stat-
liga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av för-
slaget.

Kungörelse har varit införd i Sydsvenskan 2016-03-05 samt i StaffanstorpsAktuellt 2016-
03-11/12.
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Skanovas ledningsnät

Inkomna yttranden utan erinran

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafi kverket
Region Skåne
Tele 2 (inga ledningar inom området)
Svenska kraftnät (inga ledningar inom området)
E.ON Gas Sverige AB
Tekniska nämnden

Inkomna yttranden med synpunkter

Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd Segeå-projekten
Skanova

Jenny & Karl Holtås, Hjärup 8:120
Göran Sandén, Hjärup 8:254
Jan Landgren, Hjärup 8:260
Inger Falck Vestvik & Bengt Falck, Hjärup 8:247
Ann-Christin Lundgren, Hjärup 8:260
Bethlehem Kidane & Brook Abraha Hjärup 8:246
Alessia Bommarco & Kenfu Kefl ai, Hjärup 8:257
Bengt Danielsson, Hjärup 8:249

Johanna Kjäll och Peter Mijdema, Hjärup 8:275

Redovisning av yttranden med synpunkter

Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:

Länsstyrelsen
”Länsstyrelsen har inget att erinra.”

Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd Segeå-projekten
”Mängden hårdgjord yta kommer att öka avsevärt inom området. Två större ekar kom-
mer att sparas men övriga träd och buskar tas bort. Den ena eken står på tomtmark 
och den andra på gemensamt ägd mark. Ur bevarandesynpunkt för eken på tomtmark 
kan det vara svårt särskilt när tomten är så liten att den enlig illustrationer kommer 
att skugga större delen av tomten. För att kunna säkra ekens fortlevnad skulle antalet 
radhus behöva minskas till 7. Så en gemensam grönremsa i stället skulle löpt i kanten 
på den del där eken växer. En mindre grönremsa på några 100 kvm är alltid positiv i ett 
bostadsområde den kan användas till kubbspel, bollspel för mindre barn mm. Förutom 
att den ger ett trevligt intryck med grönska mellan fastigheter.

Åtminstone komplementbyggnader och carportar/garage bör förses med gröna tak för 
att kompensera en del av de hårdgjorda ytor som uppkommer. Gröna tak kan också 
kompensera delar av den minskning av träd och buskar som tidigare tagit hand om 
mycket dagvatten från området men säkert även från närliggande partier.

Dagvatten behöver renas och fördröjas innan det når ut i Alnarpsdiket som redan är 
ganska hårt belastat under vissa perioder och som kommer att påverkas ytterligare av det 
planerade 4 spårområdet Malmö-Lund.”

Skanova
”TeliaSonera Skanova Access AB (nedan Skanova) har telekabel i närområdet till plan-
område.

Behöver telekabeln fl yttas vid genomförandet av 
detaljplanen önskar Skanova kallas till samord-
ningsmöte i god tid innan åtgärderna måste vid-
tas.

I övrigt har Skanova inget att erinra.”
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Inkomna yttranden från sakägare

Jenny & Karl Holtås, Hjärup 8:120
”Vi protesterar mot bygget på Klockaregårdsvägen. Vi vill bevara de få grönområden 
som fi nns kvar.”

Göran Sandén, Hjärup 8:254
”Jag protesterar mot att Hjärup 8:230 bebyggs”

Jan Landgren, Hjärup 8:260
”Efter att ha tagit del av kommunens granskning av förslag till detaljplan för Hjärup 
8:230 fi nner jag att kommunen väljer att ignorera alla sakägarnas argument. Stor affär 
gör man av att exploateringsgraden sänkts från 50% till 45%, en sänkning med 10%. 
Dokumentet präglas av samma vaghet som tidigare: Översvämningarna av Blomster-
gården ”kan eventuellt bero på tillfällig igensättning…” ordet ”bedöms” används fyra 
gånger i texten utan att bedömningsgrunderna redovisas. ”Med största sannolikhet”, 
”mest sannolika” och ”Kommunen ser inte” är ytterligare exempel på de gissningslekar 
kommunen fortfarande ägnar sig åt. Därför vill jag påminna om att min grundinställ-
ning vad gäller Hjärup 8:230 är att den inte skall bebyggas alls. Mina skäl är samma 
som tidigare:
• Gröna ytor upptar vatten, medan hårdgjorda ytor inte gör det.
• Gröna ytor i omedelbar närhet är nödvändigt för mänskligt välbefi nnande, vilket 

styrks av omfattande forskning på området både i SLU/Alnarp och vid Göteborgs 
Universitet såväl som utomlands. Under senare år har man tvingats omvärdera mil-
jonprogrammets betongghetton och ”förmänskliga” dem med mera grönt. Domen 
föll hård över dem som stod bakom på 60-talet. Idag vet vi alltså bättre, och det är 
märkligt att kommunen vill agera mot bättre vetande…

• Den av Staffanstorps kommun så mångomsjungna parken i nordost är idag bara en 
idé som kanske liknar en park om femtio år.

• Åtta sjuttiofemåriga ekar, två lika gamla lärkträd och ett tjugotal granar är värde-
fulla också för djurlivet i Hjärup. Så gamla träd fi nns inte i sådan mängd någon 
annanstans i Hjärup. Ugglor, fl addermöss, ekorrar och småfåglar fi nner sin tillfl ykt 
här. Det är orimligt att skövla detta för att bygga hus i ett Hjärup som växer så det 
knakar i alla riktningar. Behovet kan helt enkelt inte fi nnas.

Slutligen undrar jag om det går att få ta del av upphandlingsförfarandet när fastigheten 
utlovades till exploatören?”

Inger Falck Vestvik & Bengt Falck, Hjärup 8:247
”Staffanstorps kommun har föreslagit en ändring av detaljplanen  Hjärup 8:230 för att 

möjliggöra en förtätning med ca åtta radhus inom denna fastighet. Undertecknade har, 
i egenskap av sakägare, 2015-11-22 lämnat synpunkter på förslaget. Hänvisande till 
denna skrivelse vill vi härmed återigen protestera mot detta förslag. Vi fi nner att inga av 
våra framförda synpunkter har beaktats. Om kommunen fattar beslutet att ändra de-
taljplanen så kommer vi att överklaga till Länsstyrelsen med detaljerade motiveringar.”

Ann-Christin Lundgren, Hjärup 8:260
”Sydsvenskan 25 januari 2016 innehåller en artikel med rubriken ”Värdet av en grön 
plätt i stan” om miljöforskaren Michael Johansson. Han ägnar sig dagligen åt värdet 
av det ovärderliga, frågor om vad ett grönområde kommer att vara värt om femtio år, 
och ska inventera alla Sveriges kommuners översiktsplaner: ”I sin forskning tittar han 
på värdet av det som naturen ger oss gratis - som grönytor som är mötesplatser och tar 
hand om regnvattnet, bin som pollinerar fruktträden och växter som fi ltrerar luften från 
smutspartiklar. det som på forskarspråk heter ekosystemtjänster.”

När man på andra platser är med sin tur och rättar till gamla misstag vill ni ställa till det 
och göra nya. 

Listan på yttrandena från sakägare är lång och tar upp många starka tekniska, praktiska  
och estetiska argument mot att skövla 8:230. Jag har inga ytterligare ess i rockärmen 
utan vill sätta allt ljus på naturens betydelse för människans välbefi nnande. Vi är många 
som är djupt olyckliga över kommunens planer, inte bara vi som är sakägare.  Bloms-
tergården är en populär genväg till och från busshållplatsen på Lundavägen och ett lika 
uppskattat promenadstråk för fotgängare och hundägare. Alla njuter vi av den grönska 
som landskapsarkitekten lät vara kvar när plantskolan avvecklades.

Blomstergården är tänkt som en enhet och om man tar bort det fi na i kråksången, näm-
ligen vår gröna plätt, blir resultatet platt. Tar man sedan fram skohornet och pressar in 
åtta radhus blir resultatet en styggelse. De kan omöjligt smälta in i befi ntlig bebyggelse. 
Detta innebär inte att jag är positivt inställd till 3-4 hus. Jag accepterar inte några hus 
alls. Den gröna plätten ska vara kvar, djuren ska sitta i orubbat bo och inte ett grässtrå 
ska krökas på gräsmattan för några hus.

Hjärupspolitikern Björn Magnusson menade att man inte kan ta hänsyn till minsta gräss-
strå, men bygga på det kan man tydligen tänka sig. I politikens ögon är plätten som ska 
sågas ned och rivas upp obetydlig, men när den ska bebyggas är den plötsligt anmärk-
ningsvärd stor. Man argumenterar för sin sjuka moster och vänder kappan efter vinden.

När jag har läst genom tillsända handlingar i ärendet känns det som att allt redan är 
bestämt och att min demokratiska rätt att yttra mig bara är ett spel för gallerierna. Det 
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känns som att jag har betalat skatt i Staffanstorp i 30 år utan att ha någonting att säga 
till om. Det känns som blå dunster i ögonen, rökridåer och hyckleri.

Ni politiker har nu er stora chans att förvåna mig, göra om och göra rätt. Låt inte detta 
bli en prestigesak utan tjäna invånarna i Hjärup. Det skulle innebära enorm goodwill, 
som ni väl behöver, för Staffanstorps kommun.” 

Bethlehem Kidane & Brook Abraha Hjärup 8:246
”Inledning
Perspektivet som har präglat detaljplanens utformning har utgått från att tre befi ntliga 
fastigheter på Klockaregårdsvägen skall ersättas med radhus. Utgångsläget bör dock ha 
varit att man använt Blomstergården som grund vid utformandet av förslaget för detalj-
planen. Detta eftersom den befi ntliga tomten har fungerat som grönområde för husen 
på Blomstergården och kringliggande fastigheter. Grönområdet på Blomstergården (inte 
markerat som det i detaljplanen, men fungerat som det för de boende), ersätts av radhus 
på Blomstergården.

Sammanfattningsvis:
Större delen av grönytorna i Hjärup, med några undantag, är smala och upplevs mer som 
stråk än som parker.

Det är svårt att plantera stora träd som inte kommer att skugga intilliggande bebyggelse.
Det saknas en tydlig centrumbildning med tillhörande offentlig miljö.
Strategier för att utveckla parkmarken i Hjärup bör vara:
- att nya parker skapas med goda förutsättningar för vistelse och god rumslighet.
- att nya parker ger god möjlighet att plantera stora träd för att öka grönskan i Hjärup
- att befi ntliga grönstråk utvecklas till stadsdelsparker med vistelseytor och fi na ”stanna 
kvar värden”.

Med bakgrund av att kommunens egna grönplan konstaterar bristen på breda ytor och 
på stora träd, kan man fråga sig varför man då ska hugga ner de få stora träd som fi nns i
Hjärup? Omvandla därför nuvarande plats till en mindre park istället genom att riva 
befi ntlig bebyggelse, plantera ytterligare träd och utforma detta så att det blir ett grön-
område som skapar stanna kvar värden.

Under stycket om Livsoas i samrådshandlingarna, står det:
Livsoas - Planförslaget innebär att fl er människor ges möjlighet att bosätta sig i Hjärup, 
med nära till bland annat kommunal service, god kollektivtrafi k och gröna miljöer.

Det byggs mycket i Hjärup just nu, vilket generellt sett är bra, men det utökade antalet 
bostäder på denna lilla tomt måste vägas mot andra värden som t.ex. tillgång till gröna 
miljöer.

Illustrationskarta överensstämmer ej med plankartan
Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §, står det:
Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå pla-
nen.

Men illustrationskartan visar ej vad som är möjligt att bygga och som sedan blir juri-
diskt bindande enligt föreslagna detaljplan, vilket vi hävdar gör det samrådshandling-
arna missvisande. 

Varierad boendemiljö
I uppdraget att utforma förslag till ny detaljplan, hänvisas det till beslut kring översikts-
planen (http://staffanstorp.se/mos/fi les/2014/10/MOS-2014-10-29.pdf)

Därför har man inte tagit följande i beaktning vad 
gäller förändringen av detaljplanen för Hjärup 
8:230:
• Konsekvenserna av att kvarterets enda gemen-

samma grönområdet försvinner.
• Var blir de naturliga lekplatserna för spontan 

lek och annat för barn i området som inte vill 
leka på en lekplats eller gå iväg till fotbollspla-
nen (eller är för unga för det)?

• Tillgång till grönområden med rimligt avstånd 
utanför de befi ntliga/planerade parkerna?

• Tomten har fungerat som grönområde för de 
boende på Blomstergården och därför bör 
samtliga boende på Blomstergården betraktas 
som sakägare

• Generellt förhållningssätt för planförslaget vad gäller dess implikationer på Bloms-
tergården

• Planen avser en förändring på två tomter, 8:230 och 4:2, men detta återspeglas ej i 
detaljplanens namnsättning.

I Grönplan för Staffanstorp och Hjärup 2010, står det på sidan 33:
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Tidigare beslut
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun - perspektiv 2038, antagen av kom-
munfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, anges att området ska ut-
vecklas som en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder per hektar.

I granskningshandlingarna står det:
Planområdet i sig är alltför litet för att det ska anses rimligt att kräva ett blandat bostads-
bestånd inom själva området. I sammanhanget kan noteras att varken antalet bostäder 
eller bostadstyp styrs av bestämmelserna i detaljplanens plankarta.

Om man skulle ta hänsyn till omkringliggande hus i värderingen, samt storleken på 
tomten, bör detta gjorts vid klassifi ceringstillfället gällande typ av bebyggelse som del 
av arbetet med översiktsplanen (det var ju känt vilken bebyggelser som redan fanns runt 
omkring tomten). Därför strider den föreslagna detaljplanen mot översiktsplanen.

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §. Skall det redovisas att detaljplanen av-
viker från översiktsplanen och skälen till detta, vilket inte har gjorts.

Kommentar efter redogörelser efter samråd
Inga reala motiveringar till varför man valt att frångå byggnadstätheten i översiktsplanen 
har gjorts inför granskningsstadiet.

Enligt översiktsplanen är tomten avsedd för 3-6 bostäder, förslaget i detaljplanen på åtta
I uppdraget att utforma förslag till en ny detaljplan, hänvisas det till följande beslut gäl-
lande översiktsplanen (http://staffanstorp.se/mos/fi les/2014/10/MOS-2014-10-29.pdf)

Tidigare beslut
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun - perspektiv 2038, antagen av kom-
munfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, anges att området ska ut-
vecklas som en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder per hektar.

I granskningshandlingarna står det:
Inom området föreslås ca åtta radhus i två plan kunna uppföras. Radhusen placeras 
liksom husen söder om området centralt på respektive fastighet/tomt och får sin tillfart 
från Blomstergården i väster.

Detta strider mot översiktsplanen som pekar på 3-6 hus (15-30 bostäder/hektar). Detta 
har inte motiverats i vare sig detaljplanen eller samrådshandlingarna.

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §. Skall det redovisas att detaljplanen av-
viker från översiktsplanen och skälen till detta, vilket inte har gjorts.

Vidare så stämmer inte beskrivningen att husen skall placeras centralt på respektive fast-
ighet med det som regleras genom plankartan enligt nuvarande förslag!

Kommentar efter redogörelser efter samråd
Argumentet att den angivna platsen skall ses mot omgivande befi ntlig bebyggelse för 
att bortse från uppdraget, är enligt min mening inte rimlig. I uppdraget som är väldigt 
tydligt:
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun - perspektiv 2038, antagen av kom-
munfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, anges att området ska ut-
vecklas som en varierad boendemiljö med 15-30 bostäder per hektar.

Att borde bortse från att ha varierad bebyggelse på en så liten yta låter rimligt, men att 
öka tätheten känns inte rimligt, framförallt med argumentet att man kan bygga det på 
tätheten i omgivande bebyggelse. Då skulle man ju kunna sätta upp ett fl ervåningshus 
med 30 bostäder och fördelat på den omgivande bebyggelsen hävda att snitttätheten 
forfarande var oförändrad.

Vidare så står det i granskningshandlingarna följande:
”I sammanhanget kan noteras att varken antalet bostäder eller bostadstyp styrs av be-
stämmelserna i detaljplanens plankarta.”

Återigen, i uppdraget beskrivet från protokollet (http://staffanstorp.se/mos/fi les/
2014/10/MOS-2014-10-29.pdf) hänvisas det att
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att uppdra åt stadsbyggnadskon-
toret att upprätta förslag till detaljplan för Hjärup 8:230,
Klockaregårdsvägen, i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).

Och enligt kap 5 skall
En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvud-
sakliga ändamålet med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som 
berörs.
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av 
byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Vilket jag tolkar som att materialet som är framtaget inte uppfyller. Som sakägare måste 
vi ju kunna ge synpunkter utifrån en beskrivning om byggnadsverkets karaktär, det in-
grepp det eventuellt kommer att göra om vårt närområde, avstånd från befi ntlig bebyg-
gelse m.m.
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Parkering
I granskningshandlingarna står följande:
I norra delen av planområdet föreslås en gemensam parkering med plats för sex bilar. För 
varje bostad ska dock anordnas två bilplatser, alternativt minst 1,5 bilplatser per bostad 
om all parkering anordnas som samlad parkering. Den gemensamma parkeringen ska 
därför kompletteras med bilplatser inom respektive bostadsfastighet, alternativt utökas 
till att täcka hela parkeringsbehovet.

Vi menar att texten ovan och illustrationskartan ej överensstämmer med plankartan.
Huvuddelen av texten ovan beskriver en samlad parkering. Illustrationen pekar på en-
bart ett förslag om plats för sex bilar.

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 33 §, står det:
Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för att förstå pla-
nen.

Enligt den plankartan, behöver det inte fi nnas någon parkering överhuvudtaget i anslut-
ning till bostäderna. Detta kan t.ex. regleras genom att enbart tillåta kompletterings-
byggnader från västra sidan, vilket igen är ett tecken på att utgångsläget har varit en 
förändring på Klockaregårdsvägen och ej Blomstergården. 

Då det inte får plats 12-16 (1.5-2 bilar)bilar på den utpekade parkeringsytan, rekom-
menderas det då att bilar skall parkeras på gatumark? Därtill har inte gästparkering 
tagits i beaktande. Vad händer då med framkomligheten för den eventuellt i framtiden 
större sopbilen?

Kommentar efter redogörelser efter samråd
Granskningshandlingarna har visserligen förtydligat i förslaget med två platser för två av 
fastigheterna (enligt illustrationskartan). Kvarstår gör dock stycket
Den gemensamma parkeringen ska därför kompletteras med bilplatser inom respektive 
bostadsfastighet, alternativt utökas till att täcka hela parkeringsbehovet.

Enligt planförslaget fi nns inget som styr att parkering måste läggas i anslutning till varje 
bostadsfastighet. Det skulle t.ex. kunna se ut så här vilket innebär ingen parkering i 
anslutning till fastigheten utan all parkering kommer att göras som samlad parkering i 
den norra delen av området. Då detta inte rymmer plats för att täcka parkeringsbehovet, 
kommer bilar att behöva stå på gatumark.

Detta kan regleras mycket enkelt. Gör plusmark av den delen som ansluts från Blomster-
gården fram till den där bostäder skall förläggas (centralt och i linje med befi ntliga fastig-

heter på blomstergården). Minska antalet bostä-
der till det som var i uppdraget. Då behövs inte 
den gemensamma parkeringen, man kan behålla 
återvändsgränden och återvinningsstationen!

Mark och Geoteknik
I granskningshandlingarna beskrivs följande:
En geoteknisk utredning har genomförts inom 
området (GeoSyd, 2014-12-30).Vid provtag-
ningen konstaterades att marken överst normalt 
består av 0,6 - 1,1 m matjord och fyllnadslager 
av sand och lermorän. Lokalt nära befi ntlig 
dagvattenledning noterades fyllnadslager till 1,6 
m:s djup. Under matjords- och fyllnadslagren 
består marken till borrat djup av 3,1 m av mer 
eller mindre lerig, sandig siltig morän i vilken 
linser av siltig fi nsand noterats. Undersöknings-
resultatet innebär att området bedöms som väl 
lämpat för tänkt användning.

Enligt undersökningen gjord av GEOSYD, framgår följande:
Denna undersökning är av översiktlig karaktär och lämnade rekommendationer skall 
beaktas som preliminära. Detaljundersökning bör utföras för varje byggnadsobjekt.

Har det planerats in fl er undersökningar eller utgår man från det preliminära resultatet?

Placering av föreslagna radhus
I handlingarna för granskning står det att:
Radhusen placeras liksom husen söder om området centralt på respektive fastighet/tomt 
och får sin tillfart från Blomstergården i väster.

Detta regleras inte heller av detaljplanen. Enligt den, får bebyggelse av bostäder ske 2,5 
meter från tomtgräns på fastighetens västra sida. Det är viktigt att illustrationer och text 
som man framför till sakägare stämmer med förslaget som blir juridiskt bindande! Mao, 
bör det på plankartan markeras att bebyggelse av bostäder från västra sidan (Bloms-
tergården) enbart får ske för kompletteringsbyggnader (Korsmark), 16 meter in från 
vägkanten från Blomstergården (i enlighet med det första huset söder ifrån i anslutning 
med nuvarande bebyggelse som framgår av illustrationskartan). Vi hävdar därmed att 
illustrationskartans utformande, strider mot Plan- och bygglagen (2010:900) vad gäller 
illustrationsmaterialets syfte att förklara planen.
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Man bör även utföra en skuggutredningen för att se detaljplanens implikationer på nu-
varande bebyggelse.

Kommentar efter redogörelser efter samråd
I kommentarerna på synpunkterna står följande:
Även om bebyggelsen skulle uppföras i två plan med en byggnadshöjd av 6,0 meter i 
byggrättsgränsen 2,5 meter från Blomstergården skulle skuggpåverkan på fastigheterna 
mitt emot vara begränsad – vädersträcket innebär att skuggor från de nya husen bara når 
in på grannfastigheterna på morgonen, och främst vår/höst/vinter. Eftersom del av par-
keringsbehovet med största sannolikhet kommer att lösas på respektive tomt (rimligen i 
direkt anslutning till Blomstergården eftersom det är mot denna gata utfart kommer att 
ske), samt eftersom uteplats ska anordnas mot tyst sida (bort från Klockaregårdsvägen) 
som också är den med mest gynnsamt solläge, blir det dock naturligt att bebyggelsen dras 
in längre in på tomten. Frågan om uteplats mot tyst sida prövas i bygglovsskedet oavsett 
om det står omnämnt i plankartan eller inte, men plankartan förtydligas ändå med att 
uteplats ska anordnas mot tyst sida.

byggnaderna placeras minst åtta meter från fastighetsgränsen mot Klockaregårdsvägen. 
Uteplatser måste anordnas på den tysta sidan av husen, mot väster.
och
Riktvärden för maximalnivåer (70 dB vid uteplats) överskrids upp till 14 meter från 
körbanan.

Vad har uttryck som ”Uteplats måste anordnas på den tysta sidan av huset” för bäring 
om detta inte regleras av detaljplanen? Det som framgår av texten skall regleras, annars 
har det ingen bäring.

Med anledningen av bullervärdena, skall det enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 4 
kap 14 § fi nnas 
5. åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits. Lag 
(2014:902)

Detta tillgodoses ej i detaljplanen vad gäller reglering av uteplats på östra sidan. Därför 
anser vi att planförslaget strider mot Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 14 §.

Kommentar efter redogörelser efter samråd
I svaret till Trafi kverket står följande:
Till detaljplanen har kommunen låtit ta fram en bullerutredning som visar att riktvär-
dena överskrids sju (plan ett) respektive åtta (plan två) meter från Klockaregårdsvägen.
Byggrättens gräns har anpassats efter detta.

Det framgår ingenstans i handlingar att en specifi k bullerutredning gjorts för arbete med 
just denna detaljplan? Var det inte bullerutredning som gjordes för Åttevägens utbygg-
nad? Om hänvisningar till bullerutredningar görs i handlingar, skall referenser till vilken 
utredning den bygger på tydligt framgå. Annars underbygger utredningen och materialet 
på fakta som ej går att verifi era. Detta menar vi gör att det fi nns brister i hur faststäl-
landet av minimumavstånd för bebyggelse är framtaget då det inte går att verifi era vart 
dessa uppgifter kommer ifrån.

Därför går det ej att bekräfta eller dementera om avståndet till bebyggelse från Klocka-
regårdsvägen överensstämmer nuvarande normer.

Avfallsstation
Nuvarande avfallsstation kommer att fl yttas enligt samrådshandlingarna, men inte vart 
och när.

Med följande beskrivning, en illustra-
tionskarta som visar bostäder i centralt 
på tomten, blir jag inte klok på varför 
ni inte gör plusmark för den delen där 
uteplats och parkering enligt den text-
beskrivning hänvisar till? Gör plusmark 
till samma linje som befi ntlig bebyggelse 
fi nns på samma sida av Blomstergården 
för att säkra att den symmetrin blir en-
hetlig, vilket också säkerställer att ute-
plats anordnas mot väster och att det 
(genom förre bostäder, i enlighet med 
översiktsplanen) fi nns plats för 2 bilar 
per hushåll (likt de andra husen på sam-
ma sida av gata på blomstergården).

Illustrationen ovan ämnar att visa att fl ytta gränsen för byggrätt till att symmetrisk över-
ensstämma med kringliggande fastigheter. Ytan mellan den röda och svarta strecket sett 
från Blomstergården blir då plusmark, där begränsas användningsområdet för ytan till 
parkering, uteplats m.m.

Störningsskydd
I granskningshandlingarna står det följande i avsnittet kring Störningsskydd:
För att gällande riktvärden för buller inte ska överskridas vid bostäderna ska huvud-
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Det känns inte rimligt att Hjärup skall ha en återvinningsstation om denna försvinner, 
varför alternativ plats för återvinningsstation måste hittas innan detta överhuvudtaget 
går vidare. Denna bör placeras med gångavstånd för nuvarande brukare eller majorite-
ten av framtida brukare av den, för att inte öka bilkörningen ytterligare för just detta 
ändamål.

Kommentar efter redogörelser efter samråd
Ingen åtgärd har presenterats i redogörelserna som visar på konkreta återvinningsstatio-
ner.

Dagvattenutredning
Gröna ytor tar väl hand om regnvatten. Hårdgjorda ytor gör det inte. År 2007 var det 
kraftiga översvämningar på Blomstergården. Hjärup lutar mot söder vilket gör att regn-
vatten samlas i Hjärups södra delar. Ju fl er områden norröver i samhället som hårdgöras 
för bebyggelse desto värre kommer naturligtvis situationen att bli. Därför bör en Dag-
vattenutredning utföras innan man tillför mer hårdgjorda ytor.

Kommentar efter redogörelser efter samråd
Här är kommentarerna mycket bristfälliga. Om invånarna visar tecken på brister i nuva-
rande system, bortagning av befi ntliga träd med dess upptagningsförmåga, känns det lite 
väl reaktivt att förslå detta som den enda åtgärden:
Skulle detta problem uppkomma igen fi nns möjlighet att genomföra en fi lmning av 
brunnen för att undersöka eventuell igensättning vidare.

Barnkonsekvensanalys
I samrådshandlingarna under stycket Natur & kulturvård skrivs:
I övrigt bedöms området inte ha ett så stort värde ur upplevelse-och rekreationssynpunkt 
att det motiverar ytterligare skyddsbestämmelser i detaljplanen eller att en exploatering 
helt uteblir. Vad grundar sig detta påstående på? Har enkäter eller liknande utförts inom
Blomstergården och kringliggande fastigheter? Har man gjort en barnkonsekvensanalys 
som styrker detta? Om man inte har underbyggda argument för ett sådant påstående, så 
kräver vi att man faktiskt gör en undersökning innan man går vidare.

Trafi k
Byggbuller
Det har inte gjort en samlad bullerutredning, där man beaktat den samlade inverkan av 
förändringarna på Klockaregårdsvägen och tillhörande kvarter. Det kommer att fi nnas 
3-4 pågående byggprojekt inom en radie om ca 2-300 meter från givna platsen. Hur på-
verkar det bullernivåerna, framkomligheten, trafi ktätheten?

Utfart från Blomstergården till Klockaregårdsvägen
I granskningshandlingarna står det:
Den befi ntliga vändplatsen i änden av Blomstergården föreslås ersättas av en förlängning 
av gatan norr om planområdet, med anslutning till Klockaregårdsvägen i nordost. Det 
främsta syftet med förlängningen är att underlätta framkomligheten för sopbilar, efter-
som det framöver kan bli aktuellt med införande av större sopbilar som inte kommer 
att kunna vända på den lilla vändplatsen. Förlängningen innebär också att trafi ken från 
bostäderna längs Blomstergården kan fördelas mot norr respektive söder.
och
De nya bostäderna kommer att bidra till en viss ökning av trafi kmängderna i närom-
rådet. Ökningen är dock så begränsad att den inte bedöms föranleda några särskilda 
åtgärder på omgivande gator.

Att utföra omläggning av trafi ken, bygga en ny utfart till en redan högt trafi kerad väg 
med trafi ksäkerhetsproblem som framförts tidigare, kan inte underbyggas med ett argu-
ment om att sopbilar kanske kommer att bli större i framtiden. Vad fi nns det för belägg 
för detta? Är det inte exploateringsgraden av den befi ntliga ytan som är det främsta 
skälet?

Om parkeringsbehovet på 12-16 platser (1,5-2 bilar per bostad) skall byggas som en 
samlad parkering, samt åtta hus på den tomten, blir det svårt att lösa om bilarna inte 
kan ta sig ut från parkeringen, vilket är främsta skälet till den nya anslutningen. Om 
man däremot hade utgått från översiktsplanen med en täthet på 3-6 bostäder, då hade 
vare sig en gemensam parkering behövts eller en extra utfart från Blomstergården till 
Klockaregårdsvägen!

Övergångsstället - Klockaregårdsvägen
Det nuvarande övergångsstället är det enda utmar-
kerade övergångsstället på hela Klockaregårdsvä-
gen. Det fi nns en cykelväg som används av barn 
från/till skola, fotbollsträning, buss m.m. som idag 
utformats så att hastigheten som barnen kommer 
med till övergångsstället sänks (grön pil). Med för-
slaget blir det möjlighet att gena rakt genom den fö-
reslagna vägen ut till Klockaregårdsvägen (röd pil) 
bara några meter från övergångsstället.

Därför bör man göra en trafi kutredningen där man 
beaktar samtliga initiativ som pågår/ planeras som 
påverkar trafi ksituationen på Klockaregårdsvägen. 
Det går inte att göra det per projekt/detaljplan, utan 
man måste beakta helheten.



9

Kommentar efter redogörelser efter samråd
Vad gäller den befarade smittrafi ken för cyklister bedöms detta inte komma att bli något 
större problem eftersom cyklister inte är lika benägna att korsa gräsmattor som gående. 
Eftersom det inte fi nns någon större målpunkt i sydost kommer denna ”genväg” inte hel-
ler att korta vägen för många som rör sig i denna riktning.

Det planeras att byggas, som ni känner till, ett nytt villaområde i sydost och detta kom-
mer att bli den kortaste cykelvägen för boende i det området. Vad gäller benägenhet att 
korsa gräsmattor, så styrs det mycket av ålder på cyklisterna och den tidsbesparing samt 
längd som måste korsas.

Planförslagets samstämmighet med omgivande bebyggelse
Som stads- och byggnadsnämnd bör det ligga i uppdraget att säkerställa att bebyggelse 
passar väl in i omgivningen utifrån många olika aspekter. Aspekter så som arkitektur
t.ex. saknas helt och hållet samt symmetri med befi ntlig bebyggelse. Med väldigt små 
medel, kunde planförslaget både tillfredsställa behovet av nya fastigheter (samt mer att-
raktiva med mer yta), undvika tillbyggnad av gatan mot Klockaregårdsvägen, samt be-
hålla återvinningsstationen.

Enligt markanvisningsavtalet, framgår att exploatören skall betala för 750 BTA (3000 
kr/kvm), vilket betyder ca 375 kvm byggnadsarea (ca 2,25 mkr för 2000 kvm mark, 
vilket i sig borde strida mot kravet på god ekonomisk hushållning enligt 8 kap. 1 § kom-
munallagen (1991:900)). Enligt nuvarande planförslag ger detaljplanen rätt till bebyg-
gelse om ca 850 kvm byggnadsarea, 1700 BTA. Mao, fi nns det ingen konfl ikt med att 
göra plusmark av tomten som ansluter till Blomstergården fram till mitten av tomten.
Det innebär att kommun och exploatören är införstådda med bebyggelse centralt på 
angiven tomt. Varför återspeglas då detta inte av detaljplanen? Varför erbjuds mer bygg-
nadsarea än vad som avtalats med exploatören och varför till detta underpris?

Namnsättning på planen
Namnet på planen avser Hjärup 8:230 Klockaregårdsvägen, men ändringen avser även 
förändringar av Hjärup 4:2, vilket inte framgår av detaljplanen. Sakägare har inte heller 
fått del av förändringar av detaljplan för Hjärup 4:2, vilket vi menar strider mot PBL.

Sammanfattning
Med bakgrund av det som framförts, föreslår vi att man:
• River upp nuvarande förslag då den strider mot översiktsplanen och Plan- och bygg 

lagen på många punkter:
• Planförslaget strider mot uppdraget vad gäller bostadstyp och täthet vad gäller 

bebyggelse

• Planförslaget har i väsentlig grad brustit att beakta allmänintresset för den be-
fi ntliga tomten

• Planförslaget tar inte höjd för områdets planutformning vad gäller samstäm-
mighet till omgivande bebyggelse vad gäller symmetri, avstånd från befi ntliga 
fastigheter

• Planförslaget refererar till en bullerutredning som varesig är daterad eller refere-
rad till för att bekräfta eller dementera att de åtgärder som vidtagits vad gäller 
markering av plusmark är adekvata för att uppfylla nuvarande föreskrifter

• Planförslaget har allt för många brister och tar inte höjd för den allmännytta 
som den befi ntliga tomten har brukats som under 30 års tid, vilket är som ett 
grönområde för boende på kvarteret Blomstergården

• Utformar ett nytt förslag där man gör om Hjärup 8:230 till en liten kvarterspark 
som främjar gröna värden och bidrar till fl er spontana samlingsplatser för boende i 
närområdet!”

Alessia Bommarco & Kenfu Kefl ai, Hjärup 8:257
”Efter att ha läst granskningshandlingen blir man minst sagt nedstämd. Vi förstår nu att 
det gör väldigt liten skillnad att man som sakägare vill påverka, komma med välgrun-
dade argument, försöka få kommunen att förstå vikten av att inte trycka in åtta hus, en 
väg och en parkeringen på en väldigt liten yta. Varför väljer man att skriva ca 8 hus och 
inte ca 6 hus?

Istället avvisar kommunens tjänstemän argumenten och behåller i princip förslaget som 
det såg ut initialt och dessutom förklarar man att schablonsiffror inte längre gäller så 
därför kan kommunen i princip bygga hur man vill. Om kommunen ALLTID och på 
alla punkter gör en annan bedömning än vi som faktiskt bor här så undrar jag vad man 
egentligen kan göra för att påverka? 

Planfö rslaget illustrerar visserligen ett något större antal bostäder ä n vad schablonsiff-
rorna fö r tä thet i ö versiktsplanen anger och illustrerar också  bara en bostadstyp, men 
med ovanstående resonemang som bakgrund och med den fö reslagna bebyggelsen sett i 
ett sammanhang med omgivande befi ntliga, blandade bebyggelse bedö ms fö rslaget ä ndå  
uppfylla intentionerna i ö versiktsplanen. Planområ det i sig ä r alltfö r litet fö r att det ska 
anses rimligt att kräva ett blandat bostadsbestånd inom sjä lva områ det. I sammanhanget 
kan noteras att varken antalet bostäder eller bostadstyp styrs av bestämmelserna i detalj- 
planens plankarta. ”

Till yttrandet har bifogats synpunkterna som framfördes under samrådet och som till 
stor del är de samma som framförs av Kidane och Abraha.
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Bengt Danielsson, Hjärup 8:249
”Till att börja med kan man fråga sig vad det kan ha för effekt att lämna synpunkter. Jag 
kan inte se någon reaktion på de synpunkter som kommit in tidigare. Detaljplanen är ju 
ett underlag för beslutfattarna och då är ju redan detta med att rubricera planen specifi kt 
för Klockaregårdsvägen missvisande. Vi menar ju att detta främst gäller Blomstergården. 
Sammanfattningsvis kan jag inte se att någon tycker att det här en bra idé. Ingen!

Bara argumentet att bereda  fl era människor glädjen att fl ytta till det gröna Hjärup ge-
nom att låta bebygga ett litet, sedan 80-talet uppskattat grönområde, med upptill 8 rad-
hus.  Det blir ju att nonchalera mer än 50 fastigheter mot att vinna(?) 8 nya fastigheter. 
Tuff politik - välkommen till Hjärup.
 
Borde inte detta räcka för att skrota den nuvarande planen och göra om den så att den 
passar dem som är berörda? Kanske ett nytt samråd?
 
Flera har tyckt att man kunde göra minipark på området. För det behövs inte någon 
större insats. Milstenen tycker jag att man kunde placera utanför kommunhuset i Staf-
fanstorp för att påminna avståndet i tanke såväl som fysiskt till Hjärup. Beakta att kom-
munen ’äntligen’ är i färd med att bygga ihop oss med Lund. Avstånd noll alltså.  Andra 
avstånd mindre än en mil är till Åkarp/Burlöv och Lomma (4 km). 
 
Eftersom detaljplanen innehåller en del allmänna resonemang skulle jag också vilja fram-
lägga en del synpunkter med mer eller mindre direkt anknytning till planen. Det är syn-
punkter som kanske inte delas av alla på Blomstergården men kan vara värda att beaktas:
 
- det framhålls som angeläget att få till stånd en s k hållbar befolkningsökning i Staffans-
torp och att denna till stor del måste äga rum i Hjärup, mest för att där fi nns en Påga-
tågsstation. Staffanstorps viktigaste tillgång är åkermarken, som tillhör världens bästa, 
och att låta den bebyggas med eller mindre fula hus i villamattor i total avsaknad av 
infrastruktur utom förvirrande gatulösningar är ett stort misstag för framtiden. Detta be-
griper vi åtminstone i Hjärup och kanske så att säga ni i Staffanstorp också och jag tror 
inte att mer behöver sägas om miljökonsekvenser och global uppvärmning. Tanken på 
förtätning av bebyggelse är klart intressant men behöver kanske lite smartare planering. 
 
- personligen tycker jag att vi missar en enastående möjlighet att bygga en riktigt tät 
bebyggelse på västra sidan av järnvägen. Bygg ett antal höghus (> 20 våningar) som verk-
ligen skulle kunna ge underlag för olika aktiviteter som normalt fi nns i stadsbebyggelse. 
Bygg ihop husen vid basen så att man kan få ett mikroklimat utan att behöva polarut-
rustning för att gå ut. Det är möjligt att förtjänsten på byggnationen blir mindre än för 

villor, men Skanska kan ju bygga stora hus också... Säkert funderar de som bor östvart 
över slagskuggor, men jag kan försäkra att  grannens äppelträd kommer att ge skugga 
långt innan höghusen gör det. Jag vet att det fi nns massor av invändningar, byalag exv 
får ofta svindel av allt över 2 våningar, men man behöver ju inte tvinga någon att bo där 
som fallet ofta varit för oss i villor/radhus - take it or leave it, dvs kön. 
 
Fördelen med att komma upp en bit är ju att man kan får den där utsikten och utblicken 
som man hoppats på från sitt lilla hus. ”Flytta ut till den lantliga idyllen” ser de fl esta 
på leråkern inte mycket av och den som slagit sig ner i ”trädgårdslunden” ser väl inte 
så mycket trädgård i verkligheten. (Ännu mindre de som bor i 8 radhus på 2000 kvm 
tillsammans).
 
Lägg märke till att det största behovet av bostäder är inte av småhus utan av billiga, 
mindre bostäder. I stora hus kan man ha lägenheter från 1 rum och uppåt.  Ett problem 
för en villaägare med ett hus på 200 kvm som skulle vilja ha en mindre bostad oftast kan 
byta jämnt mot ett hus på 120 kvm - inte så tilltalande, inte heller en trea i ett atttraktivt 
läge. Det behövs alltså fl era valmöjligheter.  
 
- För att återgå till planförslaget, fi nns det i närheten andra ytor som beaktats? T ex 
gräsplanen vid Klockaregårdsvägen norr om Lommavägen och det tidigare trädgårds-
mästeriet, ungefär samma yta som på Blomstergården. Tillträde från Åbovägen. Alltid 
trevligt med en grön yta men skulle inte bli lika saknad. Används mest i valtider för 
politiska plakat.
 
En annan grönyta som inte känns lika angelägen är den väster om Skånebyn, med en in-
dragen lekplats. Skulle kunna nås från Slättvägen. Blir det nära till den beramade parken 
som Blomstergården hänvisats till?
 
- om det trots allt är omöjligt att undgå att göra något mot Blomstergårdens invånare, 
skulle det vara möjligt att ersätta de gamla byggnaderna med bågformad arkitektur med 
med ett antal enklare byggnader av typ studentbostäder med samma footprint som de 
gamla, någon till skulle få plats om återvinningen fl yttas liksom milstolpen. Ni vet att det 
verkligen är brist på enklare bostäder för unga numera många andra också. Glöm inte 
att det är viktigt med dynamik i samhällsbyggandet. Behovet av parkeringsplatser skulle 
också bli mindre och man kunde avstå från utfarten mot Klockaregårdsvägen eftersom 
den stora  sopbilen ändå inte kan vända på vändplatsen på parallellgatan som har en 
ännu mindre vändplats. 
 
- återvinningen tror jag inte vi behöver sakna så mycket. Många kör bil dit och kan lätt 
köra någon annanstans nära. T ex har Bäckavägen en parkeringsplats som numera inte 
är så mycket använd, men bättre vore att integrera i något aktuellt byggprojekt.
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Slutpunkt: Vi på Blomstergården vill att planförslaget omarbetas!”

Inkomna yttranden från övriga
Johanna Kjäll och Peter Mijdema, Hjärup 8:275
”Med anledning av förslag till detaljplan för Hjärup 8:230 som skulle innebära en förtät-
ning längs Klockaregårdsvägen i Hjärup, framför vi härmed några synpunkter:

1) Allmänningen i anslutning till området Blomstergården är en naturlig plats att mötas 
på för lek och spel för barn och ungdomar från de närliggande kvarteren. Platsen är inte 
omgiven av biltrafi k i någon hög hastighet utan erbjuder en avgränsad, säker och lugn 
umgängesyta. I gatorna runt omkring är de enda gröna plättar som erbjuds de remsor 
som ligger längs med cykelbanorna. Närhet och tillgänglighet är absolut avgörande för 
den vardagsrörelse som vi vet att dagens barn och ungdomar så väl behöver, och om man 
ersätter just en sådan närliggande och tillgänglig plats med en mängd hus så tar man bort 
ännu ett incitament till rörelse. Staffanstorps kommun kan omöjligen tro att Uppåkraval-
len allena kan stå för motionsbehovet för byns barn och unga. 

Dessutom: man vill dra en ny väg från Blomstergården ut till Klockaregårdsvägen. Detta 
kommer att öka genomströmningen av fordon i området och hastigheterna lär öka, och 
friheten för barn att röra sig säkert mellan och utanför husen skulle därmed minska. Vi 
frågar oss vart man egentligen tänker sig att Hjärups alla barn ska ta vägen, när gatorna 
enligt kommunens egen utsago (med anledning av tidigare diskussion kring trafi ken i 
Trädgårdslunden) tydligen inte är till för barns lek – samtidigt som samma kommun tar 
bort alla övriga lekytor och ersätter dem med hus eller bilvägar. Man vill sälja fl er hus 
men man vill inte ha liv och rörelse?

Sammantaget önskar vi att ni gör en barnkonsekvensutredning av förslaget till detaljplan 
för Hjärup 8:230.

 

ifrån så generöst tilltagna som i huvudorten Staffanstorp! Har man gjort en utredning 
av hur den biologiska mångfalden påverkas när man är så ivrig att bebygga allra minsta 
grönområde? Vi önskar att en sådan utredning görs.

3) Sopstationen vid Klockaregårdsvägen ska enligt förslaget stängas. Det är inte enkelt 
att förstå hur man kan bygga i en sådan hastighet över hela Hjärup, samtidigt som man 
tar bort funktioner som är viktiga för att livet på en ort av Hjärups storlek ska fungera. 
Byn växer, och sopstationen i centrum (vid nya Bonum-husen) har redan tagits bort. Hur 
många hushåll anser man det rimligt ska kunna återvinna på en enda plats (vid stationen; 
relativt långt bort för många Hjärupsbor)? Vad gäller återvinning av vardagsförpack-
ningar och tidningar gäller att det måste vara enkelt att ordna med för att hushållen ska 
kunna/orka göra det. Någonstans i östra Hjärup (och då inte alldeles i utkanten av byn, 
dit många får resa långt) behövs det absolut möjlighet till återvinning. Att ”Framtidens 
kommun” inte tycks medveten om en sådan sak, skulle nästan kunna vara komisk om 
det inte vore så pinsamt. Framtiden måste erbjuda bättre och enklare sätt att värna mil-
jön, inte färre - varken globalt eller lokalt.”

Kommentarer på synpunkter

Övergripande och tidigare planering
Med framtagandet av översiktsplanen Framtidens kommun perspektiv 2038, antagen 
2009 och aktualiserad 2011, har kommunen prövat och defi nierat övergripande stra-
tegier för hur Hjärup ska utvecklas, bland annat vad gäller bebyggelse och grönstruk-
tur. Nya områden för bebyggelse föreslås dels i ortens utkanter, främst i nordost och 
väster vid järnvägen, dels som mindre förtätningsprojekt inne i orten. Konceptet för 
utvecklingen av Hjärups gröna miljöer (hämtat från kommunens grönplan) innebär att 
ett parkband ska skapas i öst-västlig riktning genom Hjärup, bestående av befi ntliga och 
nya parkmiljöer. Ortens bostadsområden ska knytas till parkbandet genom gröna länkar 
i nord-sydlig riktning, även dessa bestående av befi ntliga såväl som nya grönytor. 

Planområdet är ett exempel på de förtätningsprojekt som pekas ut i översiktsplanen och 
bedömdes alltså redan i denna process som lämpligt för bostadsutbyggnad. Se fl er kom-
mentarer kring planområdets utformning i förhållande till vad som anges i översikts-
planen under rubriken ”Bebyggelsens utformning i förhållande till översiktsplanen och 
platsens förutsättningar”

Även när den ursprungliga detaljplanen för Blomstergården togs fram var inriktning för 

2) Förutom att agera sam-
lingsplats för lek och spel, är 
ovannämnda grönyta en väl-
behövlig och luftig lunga fylld 
av insekter och annat småliv i 
en i övrigt tät bebyggelse. De 
gräsmattor som existerar i om-
rådena runtomkring är, som ti-
digare nämnts, endast de rem-
sor av grönt som kantar våra 
cykelvägar - och de är långt 
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gården uppfyller denna kraven på kapacitet enligt gällande dimensioneringsnorm för 
dagvattenledningar. Såsom påtalats tidigare dimensioneras ledningar dock inte för ex-
trema regn - vid sådana tillåts gator översvämmas. Att det vid Blomstergården norra 
del ansamlats särskilt stora vattenmassor kan eventuellt bero på en tillfällig igensättning 
av brunnen i gatans norra del. Skulle detta problem uppkomma igen fi nns möjlighet att 
genomföra en fi lmning av brunnen för att undersöka eventuell igensättning vidare.    

Exploateringsområdet är mycket begränsat till sin storlek och kommer därför, även om 
en större andel av området hårdgörs och delar av trädbeståndet avverkas, få mycket 
begränsad påverkan på dagvattensituationen lokalt och inom orten som helhet. Kommu-
nen står fast vid bedömningen att någon särskild dagvattenutredning utöver kontrollen 
av ovan nämnda kapacitet i ledning i Blomstergården inte är nödvändig inom ramen för 
arbetet med den aktuella detaljplanen. Kommunen planerar dock att låta bygga upp en 
modell över ledningsnätet för dagvattnet i hela Hjärup, motsvarande den som nu påbör-
jats i Staffanstorps tätort. Med denna kartläggning som underlag kommer behovet av 
eventuella åtgärder utredas.  

Plan- och bygglagen (PBL) medger inte en bestämmelse om gröna tak för att öka fördröj-
ningen av dagvatten. PBL kan reglera att vissa krav ska uppfyllas men inte med vilken 
enskild teknisk lösning, som t ex gröna tak. 

Bebyggelsens utformning i förhållande till översiktsplanen och 
platsens förutsättningar
Översiktsplanen är precis som namnet antyder ett dokument som på översiktlig nivå ang-
er riktlinjer för hur kommunens markanvändning ska utvecklas. Inga detaljstudier görs 
i översiktsplaneskedet över exakt antal bostäder som kan vara lämpligt inom respektive 
nytt, föreslaget bostadsområde – istället har tre spann av schablonsiffror för täthet an-
vänts som också illustreras med exempel på den typ av täthetsgrad och bebyggelse som 
bedöms lämplig på platsen. I fallet med det aktuella planområdet är det en blandad bo-
stadsbebyggelse med medelhög täthet som bedömts lämpligt, inte den i översiktsplanen 
presenterade lägre täthetsgraden - villamiljö, inte heller den högre – centrumbebyggelse. 

Inför och inom ramen för detaljplanearbetet har den typ av bebyggelse som exploatö-
ren visat intresse för att uppföra på platsen studerats vidare i förhållande till områdets 
förutsättningar och tidigare intentioner med området, däribland de som presenteras i 
översiktsplanen. Radhusbebyggelse i två plan har av kommunens bedömts fullt rimligt 
med tanke på lokaliseringen centralt i tätorten med en omgivning som består av blan-
dad småhusbebyggelse, däribland en relativt tät radhusbebyggelse precis söder om pla-
nområdet. De tänkta radhusen har också tillsammans med bebyggelsen i den närmsta 
omgivningen bedömts motsvara den typ av blandad, medeltät, bostadsmiljö som avses i 
översiktsplanen. Kommunens ståndpunkt är därmed att förslaget inte strider mot inten-

planområdet bebyggelse och inte park/naturmark. Planområdet planlades då för allmänt 
ändamål. Med denna bestämmelse hade området när som helst kunnat bebyggas med ex-
empelvis en förskola, en brandstation eller annan bebyggelse för någon form av offentlig 
verksamhet i kommunal/statlig regi. Blomstergården har därmed inte planerats med för-
utsättningen att Hjärup 8:230 skulle fungera som parkområde för de boende i området. 

Gröna miljöer 
Sammantaget kommer parkytorna framöver att öka i Hjärup i jämförelse med nuläget, 
även om vissa befi ntliga grönytor, såsom den vid Tågvägen, tas i anspråk för bebyggelse. 
En viktig, bidragande orsak till detta är utvecklingen av Hjärups park, som har börjat 
anläggas och där trädplantering inom den första etappen planeras ske under slutet av 
2016. Hjärups park kommer att bli en grön lunga som med sin omfattande areal kom-
mer att erbjuda både höga rekreations- och naturvärden. Det kommer visserligen att ta 
några år innan parken har hunnit ta sig ordentligt, men detta hindrar inte att parken 
tidigt blir en tillgång för boende i orten - en jämförelse kan göras med den sk Vattenpar-
ken i södra delen av Staffanstorp som redan under anläggningstiden har hunnit bli ett 
uppskattat inslag i området.

Från planområdet och Blomstergårdens norra delar till Hjärups park kommer avståndet 
att vara drygt 500 meter, men på närmre håll fi nns Centrumparken där det också fi nns 
en lekplats. Centrumparken ligger mellan ett fåtal meter och strax över 300 meter från 
de Blomstergårdens olika delar. Centrumparken ligger därmed på ett betydligt kortare 
eller bara något längre avstånd från bostäderna inom Blomstergården än de högst 300 
meter som Boverket rekommenderar för att en park/bostadsnära natur ska användas 
regelbundet, i vardagen. Centrumparken uppfyller också kriterierna för stadsdelspark 
som enligt Boverket och kommunens grönplan ska fi nnas högst 500 meter från bostaden.

Utöver ovanstående större parkrum fi nns i närområdet också en grön miljö i form av det 
gröna stråk med bland annat gång- och cykelväg och trädplantering som löper norr om 
Blomstergården.

Att planlägga en smal grönremsa i områdets södra del för allmän plats - park har disku-
terats men inte bedömts motiverat då värdet som rekreationsmiljö/stråk där människor 
rör sig och dagvattenfördröjning är mycket begränsat i förhållande till driftskostnader-
na. Resurserna bör istället satsas på större parker och grönstråk där fl er har anledning 
att röra sig och där dagvattenhanteringen kan ske mer effektivt. 

Översvämningar/dagvatten
Även efter att den föreslagna bebyggelsen kopplas på befi ntlig ledning längs Blomster-
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tionerna i översiktsplanen. Detta oavsett om det är åtta smalare radhus eller exempelvis 
sex bredare. Huruvida det blir åtta radhus, som är huvudinriktningen för projektet, eller 
ett något mindre antal får inte heller en sådan påverkan på exempelvis trafi ksituation i 
området att det motiverar en begränsning av antalet bostäder i detaljplanen. 

För att detaljplanen ska tillåta viss fl exibilitet samtidigt som marken, inom rimliga gränser,  
utnyttjas effektivt har byggrätten alltså inte begränsats av antalet bostäder/fastigheter som 
tillåts inom området, utan av yttre avgränsning för var man får bygga. Detta ger i sin tur 
hur många bostäder som blir aktuella inom området, beroende av vilken hustyp som väljs.

När begränsning av byggrätten inom området har studerats har det bedömts lämpligt att 
i detaljplanen ställa krav på några meters byggnadsfritt avstånd mot närmsta fastighet i 
söder, bland annat för att inte försvåra underhållsarbete på husen. I norr har lösningen 
med den nya gatan och den gemensamma parkering bedömts som den bästa lösningen 
på trafi ksituationen och därmed också blivit den norra avgränsningen av byggrätten. I 
öster är byggrättsgränsen för huvudbyggnad satt att så att bullerriktvärdena inte ska 
överskridas vid fasad och i väster har byggrättsgränsen satts 2,5 meter från gata för att 
säkerställa goda siktförhållanden. Utöver dessa begränsningar anser kommunen inte att 
det är motiverat att ställa ytterligare krav vad gäller placeringen av bebyggelsen inom 
området - huvudinriktning är visserligen att huvudbyggnaderna ska placeras ungefär 
mitt på tomten men även om de skulle placeras 2,5 meter från Blomstergården (vilket 
sannolikt inte blir aktuellt) skulle detta exempelvis inte innebära en orimlig skuggsitua-
tion för bostäderna på andra sidan Blomstergården. Att styra bebyggelsens placering 
ytterligare med hänsyn till omgivande äldre bebyggelse är inte heller motiverat eftersom 
denna inte är reglerad med mer än en prickmarksremsa närmast gatan (ingen bredare 
kryssmarkszon), vilket innebär att åtminstone husen söder om skulle kunna byggas ut 
närmre gatan än vad de ligger idag. Garagen tillhörande bebyggelsen söder om planom-
rådet är dessutom inte placerade i enlighet med den gällande detaljplanens bestämmelser.  

Planbeskrivningen förtydligas i texten gällande att huvudbyggnader i första hand före-
slås placeras centralt på tomterna/fastigheterna.

Planhandlingarnas tydlighet
Detaljplanen för området reglerar såsom nämnts ovan inte antalet bostäder som planeras 
på platsen, bara de yttre gränserna för var bebyggelsen får placeras och högsta tillåtna 
exploateringsgrad. Inom dessa gränser kan olika hustyper bli aktuella, liksom olika pla-
cering på tomten/fastigheten. Att ta fram en illustration som visar på realistisk bebyg-
gelse och samtidigt visar på ett ”worst case-scenario” på alla punkter låter sig svårligen 
göras. Om huvudbyggnaderna exempelvis skulle tillåtas fylla ut hela området mellan 
byggrättsgränsen i väster och öster skulle bebyggelsen inte samtidigt kunna sträcka sig 
lika långt i nordsydlig riktning som den nu illustreras, eftersom exploateringsgraden inte 

tillåter detta. Om huvudbyggnaderna istället skulle placeras i den västliga byggrättsgrän-
sen och fylla ut hela byggrätten i nordsydlig riktning skulle de inte kunna sträcka sig hela 
vägen till den östra gränsen och så vidare. 

Illustrationen som gjorts till detaljplanen visar därför den typ av bostadsbebyggelse som 
kommunen och exploatören har diskuterat och som därmed är den mest sannolika. För 
att förtydliga hur denna bebyggelse förhåller sig till planbestämmelserna har illustratio-
nen i planbeskrivningen sedan tidigare bland annat kompletterats med markeringar som 
visar var gränserna för byggrätten (för huvudbyggnader respektive för komplementbygg-
nader) ligger. Planbeskrivningen har också sedan tidigare kompletterats med en schema-
tisk illustration som visar storleken på maximal byggrätt (45 %) i förhållande till hela 
kvartersmarkens storlek. 

Angående namnet på detaljplanen fi nns inga specifi ka lagkrav kring namngivning av de-
taljplaner. Den nu aktuella detaljplanen fi ck sitt namn i ett tidigt skede av planprocessen, 
innan den nu föreslagna trafi klösningen innebar att även del av Hjärup 4:2 inkluderats. 
Därav nämns endast Hjärup 8:230 i detaljplanens namn. Av både planbeskrivning, plan-
karta och de kungörelser som gjorts framgår dock att även en mindre del av Hjärup 4:2 
nu berörs av detaljplanen. Av genomförandebeskrivningen framgår mer specifi kt kon-
sekvenserna av planens genomförande för Hjärup 4:2. Som ett ytterligare förtydligande 
kompletteras detaljplanens namn med del av 4:2. Gällande namnet Klockaregårdsvägen 
kommer detta av att befi ntliga byggnader på fastigheten har adressen Klockaregårdsvä-
gen.

Trafi k
Kommunen ser inte att det fi nns skäl att förändra den föreslagna trafi klösningen med 
tanke på de fördelar vad gäller framkomligheten till fastigheterna längs Blomstergården 
för större fordon (i första hand för sopbilar, men även räddningsfordon, fl yttransporter 
och liknande) som lösningen innebär. Utformningen är förenlig med de riktlinjer kring 
dimensionering av sopbilar, vändradier mm som presenteras av Avfall Sverige i deras råd 
och riktlinjer. Den befi ntliga vändplatsen uppfyller inte dessa riktlinjer.

Ytterligare en utfart mot Klockaregårdsvägen innebär visserligen en ny konfl ikt/kors-
ningspunkt längs vägen, men riskmomentet är mycket litet. Endast utfart kommer vara 
tillåten (inga vänstersvängande, stillastående bilar framför övergångsstället på Klockare-
gårdsvägen), korsningen kommer att utformas med god sikt, antalet bilister som kör ut 
på Klockaregårdsvägen i denna punkt antas bli litet och hastigheterna på Klockaregårds-
vägen är relativt låga, särskilt här i närheten av upphöjningen. En till utfart mot Klocka-
regårdsvägen kan dessutom bidra till sänkt hastighet längs vägen, då bilisterna som körs 
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längs Klockaregårdsvägen tvingas till större uppmärksamhet. Det fi nns inte heller någon 
anledning att befara att den nya koppling kommer att innebära någon nämnvärd smit-
trafi k genom området - det fi nns inga särskilda målpunkter inom området än bostäderna  
och vägen är inte heller genare för de boende i området än att köra via den befi ntliga 
utfarten mot Klockaregårdsvägen.

Vad gäller den befarade smittrafi ken för cyklister bedöms detta såsom uttrycktes i sam-
rådsbeskrivelsen inte komma att bli något större problem eftersom cyklister inte är lika 
benägna att korsa gräsmattor som gående. Eftersom det inte fi nns någon större mål-
punkt i sydost kommer denna ”genväg” inte heller att korta vägen för många som rör sig 
i denna riktning. För framtida boende inom det nya området Åkerslundshusen kommer  
dessa att kunna cykla längs Klockaregårdsvägen och bostadsgatorna inom b la Bloms-
tergården för att ta sig till Hjärups centralt belägna större målpunktern, via cykelvägen 
längs Gamla Lundavägen för att ta sig till exempelvis Uppåkravallen. Det planeras också 
en cykelväg längs Lommavägen som kan användas om man kommer från detta område 
och ska ta sig till stationen.

Angående en övergripande trafi kutredning för Klockaregårdsvägen och närområdet har 
en sådan tagits fram, i vilket olika åtgärdsförslag för att förbättra trafi ksäkerheten och 
parkeringssituationen presenteras. Bland annat föreslås en separat gång- och cykelväg 
längs Slättvägen och en omgestaltning av korsningen Klockaregårdsvägen/Slättvägen. 
Klockaregårdsvägen föreslås också kunna omgestaltas med en bredare gång- och cykel-
väg på den västra sidan och eventuellt kompletterande trafi ksäkerhetshöjande åtgärder. 
Eftersom det redan fi nns en upphöjd gång-och cykelpassage och en separat gång- och 
cykelväg längs vägen bedöms dessa åtgärder längs Klockaregårdsvägen dock inte vara 
tillräckligt kostnadseffektiva för att genomföras i dagsläget. Vid en eventuell framtida 
ombyggnad av vägen eller vid större grävarbetetn i gatan bör möjligheten att förändra 
gatusektionen däremot ses över, liksom behovet av fl er hastighetsdämpande åtgärder. 
Klippning av de befi ntliga häckar som idag hänger ut över gång- och cykelvägen skulle 
också vara ett sätt att förbättra trafi ksäkerheten och sikten. Detta är dock berörda fast-
ighetsägares ansvar.

Parkering
En specifi k yta för parkering kan markeras ut i plankartan, men boendeparkering in-
ryms också i markanvändningsområdet ”Bostäder”. För att underlätta bedömningen i 
bygglovsskedet (då frågan om huruvida boendeparkering kan anordnas på ett tillfreds-
ställande sätt prövas) kan det dock redan i planbeskrivningen ges riktlinjer kring antal 
parkeringsplatser, som också ”testas av” i illustrationen så att de får plats. 

I det aktuella projektet är avsikten att varje bostad ska ha åtminstone en bilplats på den 

egna tomten/fastigheten (illustrerade som garage). För att nå upp till riktlinjen om två 
bilplatser per bostad och för att undvika att inte hela planområdets gräns  mot Blomster-
gården täcks in av biluppställningsplatser föreslås sedan sex av bostäderna ha sin andra 
parkeringsplats på den gemensamma parkeringen i norr. Två av bostäderna får sin andra 
parkeringsplats på den egna tomten/fastigheten.  

Som ett alternativ till denna uppdelning i parkering på egen tomt och på den gemen-
samma parkeringen skulle all parkering kunna anordnas på en för de nya bostäderna 
gemensam parkering. Ytan för den gemensamma parkeringen skulle då, såsom påta-
lats tidigare, behöva utökas jämfört med den som nu redovisas i detaljplanen. Detta 
skulle behöva ske ut över yta planlagd för bostadsändamål men inte specifi kt utpekat för 
parkering (vilket detaljplanemässigt inte är ett hinder, se ovan). Att boendeparkeringen 
har lösts inom kvartersmarken kontrolleras i bygglovsprövningen. Boendeparkering kan 
alltså inte ske på gatumark.

Buller 
Frågan om uteplats mot tyst sida prövas i bygglovsskedet oavsett om det står omnämnt i 
plankartan eller inte, men plankartan förtydligades ändå inför granskningen med kravet 
på att uteplats ska anordnas mot tyst sida (där bullerriktvärdena inte överskrids). Detta 
utesluter inte att det även anordnas en uteplats mot bulllerpåverkad sida - huvudsaken 
är att det fi nns tillgång till en uteplats som uppfyller bullerkraven.

De bostäder som möjliggörs av planförslaget kommer att ge marginell skillnad på trafi k-
mängderna på Klockaregårdsvägen och på bullret som trafi ken på gatan ger upphov till.

Vad gäller buller från byggarbetsplatsen fi nns särskilda riktvärden för detta.  

Bullerutredningen som gjorts för området, PM Trafi k- och bulleråtgärder längs Klocka-
regårdsvägen, Tyréns, senast reviderad 2016-01-20, baseras vad gäller trafi ksiffrorna på 
Trafi kutredning Åttevägenområdet, Ramböll, 2011-05-26. Planbeskrivning komplette-
ras med denna information.

Störningar under byggtiden
Inför byggnation inom området (liksom vid Åttevägen m fl  platser) planeras transporter 
till byggarbetsplatsen för att minimera störningar i form av buller, brist på framkomlig-
het osv. Viss påverkan, undre en begränsad tid, är dock oundviklig och något man som 
boende i en tätort får räkna med.

Avfallsstation
Sedan tidigare fi nns två utpekade platser i östra delen av Hjärup där en återvinnings-
station skulle kunna placeras - den första platsen planläggs för närvarande längs den sk 
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Parkallén i detaljplanen för Hjärup NO etapp 3, den andra fi nns vid Uppåkravallen där 
en yta redan förberetts för uppställning av återvinningkärl. Ett tredje möjligt alternativ 
är att placera återvinningskärlen på den av kommunen ägda, allmän parkeringsplats i vid 
infarten till Blomstergården, i anslutning till Klockaregårdsvägen söder om planområdet. 
Placeringen av stationen kommer att fastställas inför att den nuvarande tas bort och in-
för uppstarten av byggnationen av området, utifrån de förutsättningar som då råder. Ut-
över den fl yttade stationen planeras två återvinningsstationer i anslutning till järnvägen.

Oavsett placering av återvinningsstationerna inom orten kommer de att ligga närmre för 
några av Hjärups invånare och längre bort för andra. Att placera återvinningsstationer 
på kort gångavstånd från samtliga bostäder i Hjärup är tyvärr inte möjligt.

Geoteknik
Såsom påtalats tidigare kommer en fördjupad geoteknisk undersökning att utföras in-
för utbyggnaden av området. För detta ansvarar exploatören. Att i planskedet göra en 
övergripande utredning som sedan förfi nas inför utbyggnaden är ett vanligt förfarande.

Ledningar
Planhandlingarna kompletteras med information om att ledningsägare i god tid innan 
eventuell fl ytt av ledningar ska kallas till samordningsmöte.

Utbyggnad på åkermark, väster om järnvägen mm
Frågan kring utbyggnad av åkermark är irrelevant för den aktuella detaljplanen. Bebyg-
gelse på västra sidan om järnvägen eller längre söderut längs Klockaregårdsvägen är 
inte heller en fråga för denna detaljplanen.
 

Planbesked
Att ansöka om planbesked är en möjlighet som plan- och bygglagen (PBL) ger. Om nå-
gon inkommer med en ansökan om planbesked måste detta besvaras av kommunen inom 
en viss tid. Planbesked är dock inte ett krav för att en detaljplaneläggning ska påbörjas.  
Planläggning kan också påbörjas genom att en förfrågan om planläggning inkommit till 
kommunen och ett markanvisnings- eller föravtal tecknats. Utformningen av dessa styrs 
inte av PBL.

Markanvisning - upphandling
En markanvisning behöver inte upphandlas utan kan ske med det förfarande som kom-
munen väljer. I det aktuella fallet har kommunen direktanvisat marken till en exploatör. 

Vad gäller markanvisningsavtalet är den angivna siffran för BTA, 750 kvm, en uppskatt-
ning som gjordes tidigt i projektet. Denna siffra kommer att justeras i samband med att 
marköverlåtelseavtalet tecknas. Eftersom markanvisningen och marköverlåtelseavtalet 
inte tillhör detaljplanearbetet hänvisas i övrigt till kommunstyrelsen.

Sakägare/berörda
Med sakägare i ett detaljplaneärende menas ägare till fastigheter som är berörda av pla-
nen, eller innehavare till annan särskild rätt i berörda fastigheter än hyresrätt och bo-
stadsrätt, exempelvis arrendatorer. En berörd fastighet är normalt sett en fastighet som 
ligger inom planområdet, som gränsar direkt till detta eller som endast skiljs från plan-
området av en väg, smalare parkremsa eller liknande. Ibland kan även fastigheter längre 
bort från planområdet anses (särskilt) berörda, detta är dock beroende på arten och 
omfattningen av den aktuella åtgärden, natur- eller trafi kförhållandena på platsen m.m.

Kommunen har gjort en första avgränsning av sakägarkretsen genom den till detaljpla-
nen hörande fastighetsförteckningen och anser inte att det fi nns skäl att ändra denna. 
Fastighetsförteckningen har dock inte någon självständig rättsverkan när det gäller sakä-
garkretsens avgränsning - det är Länsstyrelsen som första instans som vid ett eventuellt 
överklagande avgör om någon är att betrakta som sakägare eller på annat sätt berörd 
(i sammanhanget kan nämnas att hyresgäster, bostadsrättsägare eller boende då likställs 
med fastighetsägare).

Rätt att få sin röst hörd
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen samråda ett förslag till detaljplan med bland 
annat sakägare och myndigheter såsom Lantmäteriet och Länsstyrelsen. Samrådet och 
granskningen, i de fall en sådan också krävs, syftar dels till att få fram ett så bra besluts-
underlag som möjligt, dels till att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Under samrådet (och granskningen) har vem som helst möjlighet att skicka in synpunk-
ter på planförslaget. Kommunen ska sedan ta ställning till de synpunkter som kommit 
in. Allmänna och privata intressen ska, liksom i detaljplanering generellt, vägas mot 
varandra och förändringar görs där så bedöms lämpligt och rimligt. Detta innebär att ett 
förslag kan komma att ändras med utgångspunkt i de synpunkter som kommit in, men 
en inkommen synpunkt innebär inte nödvändigtvis att en ändring sker. 

I detaljplanen för Klockaregårdsvägen har vissa mindre ändringar och förtydligande 
gjorts under processens gång, bland annat med anledning av de synpunkter som inkom-
mit. Kommunen anser dock att förslaget är rimligt utifrån bland annat platsens förutsätt-
ningar, varför inga större, övergripande förändringar har gjorts. Motiveringen till detta 
framgår av planbeskrivningen samt av de kommentarer som lämnats i samrådsredogö-
relsen och i detta granskningsutlåtande.
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Justeringar efter granskning

Justeringar av planhandlingar har gjorts efter de synpunkter som har kommit in under 
Granskningen. Ändringar av planförslaget är enligt följande:  

Plankarta och bestämmelser
• Bestämmelsen gällande villkorat bygglov kopplat till markföroreningar justeras till 

att gälla planområdet generellt. a1-bestämmelsen som pekar ut ett specifi kt område 
i plankartan tas bort.

Illustrationskarta
• Läget på förråden på de två nordligaste tomterna förskjuts så att de ligger utanför 

prickmarksområdet.

Planbeskrivning
• Förtydligas gällande att huvudbyggnader i första hand föreslås placeras centralt på 

tomterna/fastigheterna.
• Förtydligas gällande utförd bullerutredning och underlagsmaterial till denna.
• Justeras gällande tidpunkt för ansökan om fl ytt av fornlämningen. Ansökan måste 

enligt Länsstyrelsen inte vara inlämnad inför antagandet av planen men måste läm-
nas in och godkännas inför utbyggnaden av området.

• Kompletteras med information om att ledningsägare i god tid innan eventuell fl ytt av 
ledningar ska kallas till samordningsmöte.

Övrigt
• Detaljplanens namn kompletteras med fastighetsförteckningen (Hjärup) 4:2.

Kvarstående synpunkter på detaljplanen 

Berörda myndigheter/organisationer som inte fått alla sina synpunk-
ter tillgodosedda:
-

Sakägare som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda:
Granskning
Jenny & Karl Holtås, Hjärup 8:120

Göran Sandén, Hjärup 8:254
Jan Landgren, Hjärup 8:260
Inger Falck Vestvik & Bengt Falck, Hjärup 8:247
Ann-Christin Lundgren, Hjärup 8:260
Bethlehem Kidane & Brook Abraha Hjärup 8:246
Alessia Bommarco & Kenfu Kefl ai, Hjärup 8:257
Bengt Danielsson, Hjärup 8:249

Samråd
Ann-Christin Lundgren, Hjärup 8:260
Bethlehem Kidane & Brook Abraha Hjärup 8:246
Alessia Bommarco & Kenfu Kefl ai, Hjärup 8:257
Anders & Maria Wikström, Hjärup 8:258
Bengt Danielsson, Hjärup 8:249
Elisabeth & Magnus Atlevi, Hjärup 8:259
Inger Falck Vestvik & Bengt Falck, Hjärup 8:247
Kerstin Törnqvist, Hjärup 8:262
Jan Landgren, Hjärup 8:260

Övriga som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda:
Granskning
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd Segeå-projekten
Johanna Kjäll och Peter Mijdema, Hjärup 8:275

Samråd
Hjärups byalag
Benny & Lisbeth Nilsson, Hjärup 8:221
Henrik Wästfelt, Hjärup 8:280
Lennart & Ann-Margret Friberg, Stora Uppåkra 5:118
Lina Friberg & Fredrik Nicol, Hjärup 8:202
Magnus & Tiina Rudnert, Hjärup 8:113
Magnus Pärsson, Hjärup 8:214
Ola Bjuvsten, Hjärup 8:233
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