
Planbeskrivning

detaljplan för Hjärup 21:38 m fl , Äppelhagen
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Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att möjliggöra för ny bebyggelse i den södra delen av Hjärup, där 
tillgängligheten till ortens befi ntliga service och kollektivtrafi k är god. Planen möjliggör 
även en fl ytt av befi ntligt dike, samt anläggandet av en fördröjningsdamm för områdets 
behov.

Planförslaget innebär att ny bebyggelse placeras intill befi ntliga gator; Hjärupsvägen 
och Gårdsallén, samt längs en ny lokalgata genom planområdet. Inom området före-
slås 18 nya bostäder i form av friliggande villor på relativt små tomter.

Planen handläggs med normalt planförfarande.
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Bakgrund - Tidigare detaljplaneprocess

Samråd 1

Det första samrådsförslaget för Äppelhagen omfattade fastigheterna Hjärup 21:38 och 
del av Hjärup 4:2. Förslaget möjliggjorde uppförandet av 8 enbostadshus och 2x3 bo-
städer i rad- eller kedjehusform. Det befi ntliga diket föreslogs bevaras i sin nuvarande 
sträckning men breddas för att möjliggöra fördröjning av dagvatten även från planom-
rådet. Samråd pågick 2006-09-25—2006-10-23.

Samråd 2

Efter samråd 1 utökades planområdet mot nordväst och kom att innefatta även Hjärup 
9:8, som gränsar mot Gårdsallén och Hjärupsvägen. Ägaren till Hjärup 9:8, Staffans-
torps kommunfastigheter, avsåg att förvärva även Hjärup 21:38. Dessa förändringar 
ledde till en omarbetning av planen där antalet bostäder utökades i förhållande till 
den ökade ytan, till totalt 25. Diket föreslogs kulverteras och en gång- och cykelvägen 
föreslogs knyta samman Hjärupsvägen med Lommavägen genom naturområdet i östra 
delen av planområdet. På grund av de omfattande förändringarna skickades planför-
slaget ut på nytt samråd. Samråd av planförslaget pågick 2008-06-23—2008-08-29.

Samråd 3

Då tidigare föreslagna kulvertering av Alnarpsdiket visade sig ekonomiskt omöjlig att 
genomföra studerades nya, alternativa lösningar för hantering av diket. Den lösning 
av dagvatten- och dikeshanteringen som föreslogs innebar att diket fl yttas söderut och 
att fördröjning av dagvatten sker i en separat damm mellan dike och ny bebyggelse. 
Efter samråd 2 genomfördes även fortsatta arkeologiska utredningar, vilket resulterade 
i en överenskommelse med länsstyrelsen om att delar av det befi ntliga fornområdet ska 
slutundersökas och resterande delar planläggs som kvartersmark men med bestäm-
melsen ”forn”, vilket innebär att ingen byggnation får ske inom området. Fastigheten 
21:38 bytte också ägare, dock ej till Staffanstorps kommunfastigheter utan till annan 
privatperson. Ovanstående faktorer föranledde en ny omarbetning av planförslaget 
och att ett tredje samråd genomfördes. Samråd pågick 2013-12-30 -- 2014-02-03.

Granskning

Inför granskningen gjordes endast mindre förändringar av planförslaget - däribland 
kompletterades förslaget med krav på bullerskärm längs Lommavägen. Granskning 
pågick 2014-04-28—2014-05-26.
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Så ser Äppelhagen ut i framtiden!

Planförslaget i korthet

Planförslaget möjliggör uppförandet av 18 nya bostäder inom ett området som avgrän-
sas av Gårdsallén i väster, av Hjärupvägen i norr, av befi ntlig bebyggelse i öster och 
av Lommavägen i söder. Bebyggelsen som föreslås är friliggande villor på i huvudsak 
relativt små tomter. De nya bostäder nås från Hjärupsvägen och Gårdsallén, samt från 
en ny gata som löper genom området - Tokes väg. 

Det dike som idag löper genom området i östvästlig riktning förelås fl yttas söder, 
närmre Lommavägen och parallellt med denna. Mellan dike och bostäder anläggs en 
damm för fördröjning av dagvatten från området. 

Människan i fokus

Hjärup är en attraktiv bostadsort mellan Malmö och Lund med ett stadigt stigande 
invånarantal. I samband med utbyggnaden av nya bostadsområden fi nns behov av att 
bygga tätt för att hushålla med marken i jordbrukslandskapet och i det nära stationslä-
get. Nya bostadsområden i Hjärup ska vara täta och samtidigt hålla en god kvalité för 
att kunna erbjuda en bra boendemiljö för nya och befi ntliga invånare. 

Planförslaget innebär ett tillskott av fribyggartomter i Hjärup, vilket är mycket efter-
frågat då det är mångas dröm att kunna bygga sitt eget hus. För att både kunna 
hushålla med marken och erbjuda fribyggartomter är tomtstorlekarna mindre än i 
traditionella fribyggarområden. Det innebär en högre exploateringsgrad och aningen 
mer reglerade byggrätter för att säkra en god bebyggelsemiljö.

Bebyggelse och kulturmiljö

Inom området föreslås bostadsbebyggelse i ett till två plan i en relativt tät struktur. 
Bebyggelsen skall knyta ihop den befi ntliga bebyggelsen öster, norr och väster om plan-
området, samtidigt som den bildar en tydlig gräns av tätorten mot söder.

Gestaltning och placering
För att skapa största och bästa möjlighet att få till fi na solbelysta trädgårdssidor regle-
ras bebyggelsens placering på tomten. Husen ska ligga med fasadlivet i tomtgräns eller
1,5 m från tomtgräns i norr och/eller öster för att skuggpåverkan på granntomten ska 

Illustrationsplan

�� �� � � ��
�	 
 
� � �� �

� � � � � � � � � �
� � �� � � ��  �  � �!" � �!" � � #  �  # $% �% & '( '(' �  # $% �% &�  # $% �% & '�) * *�) ** *

+ ) ' ' ) & � ' , * # + +% ) ' - + + � #  # + +%  * - +  ' , + . � / )  , 0 1  2 � �% �% & ' � ,  � ,%1  2 � �% �% &� � %
34 5 6734 5 634 5 634 5 674 55 65 68 94 : 58 9;4 : 58 9;4 : 58 9;:::

< ) / /< )



5

bli så liten som möjligt. I den motsatta tomtgränsen ska husen ligga minst 2,5 meter 
från tomtgräns.

Byggnad ska ligga minst 1,5 m från gata och garage ska ligga minst 5 meter från gata 
för att säkerställa att det går att parkera framför garaget. En carport räknas som bygg-
nad och kan placeras 1,5 meter från tomtgräns.

Huvudbyggnadens fasad ska huvudsakligen utformas i puts eller tegel.

Natur och grönstruktur

Grönområden
Planförslaget innebär att områdets södra delar utformas som en naturmiljö vars 
huvudsakliga funktion är att användas för ledning och fördröjning av dagvatten samt 
som buffert mellan väg och bebyggelse, snarare än för vistelse och rekreation.

Det befi ntliga diket som löper genom den södra delen av området föreslås fl yttas närmre 
och parallellt med Lommavägen. Dikets slänter görs något fl ackare, 1:2  jämfört med 
dagens ca 1:1.5, för att möjliggöra ett större fl öde och öka säkerheten kring diket. 
Norr om diket anläggs en yta för fördröjning av dagvatten från området. Detta ges 
slänten 1:2 mot diket men 1:5 mot den nya bebyggelsen. Mellan dike och damm ska-
pas en plan yta som kan användas som serviceväg för underhåll av dike och damm.

Mellan diket och den nya gång- och cykelvägen som planeras parallellt med Lomma-
vägen anläggs en mindre vall som fungerar som bullerskydd samt som avåkningsskydd 
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Sektion genom området

mellan gång- och cykelväg och dike. Vallen bidrar också till att skapa ett visst visuellt 
skydd mellan de nya bostäderna och bilarna på Lommavägen.

Vegetation
Delar av det befi ntliga trädbeståndet inom området vore önskvärt att bevara. I detalj-
planen ställs dock inget krav på detta.

Fornområde
Delar av det fornområde som berör planområdet ska slutundersökas för att möjliggöra 
föreslagen bebyggelse. Slutundersökning beställs genom länsstyrelsen. Exploatören 
ansvarar för att erforderliga utgrävningar utförs inför byggnationen.

De delar av fornområdet som inte planeras att slutundersökas skyddas med bestäm-
melsen ”forn” i planen. Inom detta område gäller bestämmelserna i 2 kap lag om kul-
turminnen, vilket innebär att samtliga markingrepp eller markförändrande åtgärder, 
såsom utgrävning, övertäckning och plantering, kräver länsstyrelsens tillstånd. 

Trafi k
Övergripande struktur
För planområdet används de befi ntliga gatorna som tillfarter. Dessa kompletteras med 
en lokalgata genom området - Tokes väg, som ansluter till Gårdsallén i väster och 
Hjärupsvägen i norr.

För att undvika backande sopbilar i områdets nordvästra del och underlätta framkom-
ligheten för räddningsfordon föreslås den nu avstängda kopplingen mellan Gårdsallén 
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och Hjärupsvägen i norr öppnas upp för sopbilar och räddningsfordon. Passagen 
skyltas med förbud mot framförande av övriga motordrivna fordon.

Utformning av gator
Tokes väg föreslås få en bredd på 6,5 meter. 

Gårdsallén bevaras med sin nuvarande bredd på körbanan, dvs med trottoar á ca 2 
meter och körbana á ca 5 meter. Gränsen för den nya bebyggelsen möjliggör dock en 
eventuell framtida breddning av vägen á 0,5 meter.

Hjärupsvägen föreslås minskas något i bredd till 6,5 meter. Längs vägen på dess norra 
sida markeras en gångbana á 1,5 meter. Gångbanan planeras framöver förlängas söde-
rut längs Hjärupsvägen, ned mot Lommavägen. 

Bebyggelsen placeras utmed gatorna med infarter mot dessa för att förstärka karak-
tären av bostadsgator och en lugnare trafi kföring. I korsningarna Gårdsallén/Tokes 
väg respektive Hjärupsvägen/Tokes väg skapas sikttrianglar om 10*10 meter för att 
säkerställa god sikt i korsningspunkterna.

Gång- och cykeltrafi k
Längs Lommavägen, från Hjärupsvägen och västerut, är gående och cyklande idag 
hänvisade till körbanan. Kommunen för diskussioner med Trafi kverket angående en 
utbyggnad av ett gång- och cykelstråk mellan Hjärupsvägen och Gårdsallén som en del 
av ett längre stråk utmed hela Lommavägen. Gång- och cykelvägen omfattas inte av 
det nu aktuella planförslaget, men områdets gränser har anpassats för att möjliggöra 
gång-och cykelvägen när denna blir aktuell.

Parkering 
Bostadsparkering ska lösas på den egna fastigheten med möjlighet till minst två parke-
ringsplatser per tomt. Gästparkering sker på lokalgatan.

För att undvika backning över gångbana/trottoar på motstående sida bör utfarter från 
bostadsfastigheterna längs Hjärupsvägen och Gårdsallén vara minst 6 meter breda (vid 
parkering/utfart med två bilar i bredd), alternativt 3,5 meter breda (vid parkering/ut-
fart med två bilar i fi l). 

Kollektivtrafi k
Området knyts till befi ntliga busshållplatser via Gårdsallén, planerad gångbana längs 
Hjärupsvägen samt via planerad gång- och cykelväg längs Lommavägen.
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Sektion Hjärupsvägen, skala 1:300

Teknisk försörjning

Dagvatten
Det öppna dagvattendiket som löper genom planområdet föreslås fl yttas söderut och 
läggas parallellt med Lommavägen. 

Dagvatten från området leds till diket via en fördröjningsdamm, som anläggs söder 
om  den tillkommande bebyggelsen. Fördröjningsbehovet uppgår till 350 m3 vid ett 
10-årsregn (inklusive klimatfaktor 1,2 och ett tillåtet utsläpp á 1,5 l/s, ha). Nya dag-
vattenledningar läggs i den nya lokalgatan, Tokes väg, samt i Gårdsallén. Fastigheter 
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längs Hjärupsvägen som ej gränsar mot Tokes väg eller Gårdsallén ska försörjas med 
ledningar som löper söderut, över kvartersmark, och ansluter till ledningsnätet i Tokes 
väg. 

Huvudbyggnad ska ges en lägsta golvhöjd á 14,85 meter ovan nollplanet för att ingen 
risk för översvämning ska föreligga från diket vid extrema regn. Därutöver ska bygg-
nader placeras på sådan höjd att avrinning från tak- och husdränering kan ske mot 
ledning i Tokes väg.

Den befi ntliga dagvattenledningen som löper i nordsydlig riktning genom områdets 
östra delar måste i samband med utbyggnaden läggas om. Ledningen föreslås läggas i 
Tokes väg och ansluta till diket i områdets sydvästra hörn.

Vatten och spillvatten
Vatten- och spillvattenledningarna som korsar områdets södra del i väst-östlig riktning 
föreslås i samband med utbyggnaden läggas om till en ny sträckning mellan Lommavä-
gen och det fl yttade diket. Även spillvattenledningen i områdets östra del måste läggas 
om. Denna föreslås läggas i Tokes väg. 

Nya spillvatten- och vattenledningar för områdets behov läggs i Tokes väg samt i 
Gårdsallén. Fastigheter längs Hjärupsvägen som ej gränsar mot Tokes väg eller Gårds-
allén ska försörjas med ledningar som löper söderut, över kvartersmark, och ansluter 
till ledningsnätet i Tokes väg. 

Det kommunala spillvattennätet som området ansluts till bedöms ha tillräcklig ka-
pacitet för att även försörja den nya bebyggelsen. Vattenledningarna söder om diket 
respektive längs Hjärupsvägen/Skolvägen bedöms dock inte ha tillräcklig kapacitet för 
att den nya bebyggelsen ska kunna kopplas på dessa. Möjliga alternativa lösningar för 
vattenförsörjning av området är en uppdimensionering av vattenledningen söder om 
diket då denna ledning fl yttas. Ett alternativ är att ny ledning läggs mellan planområ-
det och anslutningspunkt i korsningen Hjärupsvägen/Åttevägen. 

Avfall
Staffanstorps kommun ansvarar för avfallshämtning inom området.

Området ska utformas i enlighet med kraven i kommunens avfallsföreskrifter och så 
att god tillgänglighet för sopbilar kan uppnås.

El, gas, tele
Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till befi ntliga ledningar för el, tele och gas. 
Utbyggt ledningsnät fi nns i anslutning till planområdet. 

Då området byggs ut tas sidoområdet på Hjärupsvägens södra sida i anspråk för kvar-
tersmark. Detta innebär att de ledningar som idag ligger mellan körbanan och fastig-
hetsgränsen måste fl yttas till ett nytt läge i gatan.

Störningar

Buller
Riktvärden antagna av riksdagen (1996/97:53) för trafi kbuller som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnad av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

En bullerutredning har tagits fram inom ramen för planarbetet (PM Resultat samt 
förutsättningar för vägtrafi kbullerberäkning - Äppelhagen, Hjärup, Tyréns, 2013-11-
18, kompletterad 2014-03-04). Baserad på prognostiserade siffror för trafi kmängden 
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I tabell vid respektive byggnad redovisas
ljudnivån vid mest exponerade fasad
dvs fasader med högst ljudnivå.
Från vänster:
Kollumn 1 våningsplan (2,1)
Kollumn 2 ljudnivå
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på Lommavägen år 2030 - 7700 fordon/dygn, och hastighetsbegränsningen 40 km/ha 
(den hastighetsbegränsning som kommunen planerar att införa på vägen) krävs en vall 
med en höjd av en meter över Lommavägen för att gällande riktvärden för vägbuller i 
boendemiljö ej ska överskridas. Vallen föreslås placeras mellan det fl yttade diket och 
den planerade gång- och cykelvägen längs Lommavägen och kan på så sätt också fung-
era som avåkningsskydd.
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I tabell vid respektive byggnad redovisas
ljudnivån vid mest exponerade fasad
dvs fasader med högst ljudnivå.
Från vänster:
Kollumn 1 våningsplan (2,1)
Kollumn 2 ljudnivå

Blå stjärnor, punkter längs byggrättsgräns
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Vilka blir konsekvenserna?

Uppföljning Framtidens kommun

Identitetsbärare
Hembygd  - Både Hjärupsvägen och Gårdsallén tillhör den del av det äldre gatunätet i 
Hjärup som fortfarande fi nns kvar. Ny, kompletterande bebyggelse som utformas med 
traditionella fasadmaterial och som får sin utfart mot vägarna bidrar till att stärka 
upplevelsen av dem.

Livsoas - Utbyggnaden innebär att en del av Hjärup som upplevs som oattraktiv och 
risig rustas upp. Ny bostadsbebyggelse istället för mark i träda och en fd rivningstomt 
ökar tryggheten i området. Tillkomsten av fribyggartomter ökar möjligheten för männ-
iskor som vill bo i Hjärup att få utforma sitt eget boende.

Tidskvalitet - De nya bostäderna stärker tidskvaliteten genom att det byggs bostäder 
på kort avstånd från busshållplatser, järnvägsstation och Hjärups utbud av framför allt 
offentlig service.

Stadsliv - Utbyggnaden bedöms inte påverka identitetsbäraren nämnvärt.

Inspiration - Utbyggnaden bedöms inte påverka identitetsbäraren nämnvärt.

Exploateringsgrad/konsekvenser för jordbruket
Utbyggnaden innebär att ca 1,5 ha mark i träda exploateras. Ianspråktagandet av mar-
ken för bostadsutbyggnad bedöms dock väl motiverat eftersom området är omringat 
av befi ntlig samlad bebyggelse samt av Lommavägen och eftersom dess yta är begrän-
sat i storlek och därmed inte föremål för ett effektivt jordbruk. Området är dessutom 
strategiskt beläget med kortavstånd till kollektivtrafi k både i form av buss och tåg.

Krav på energieffektiva lösningar
I bygglovsskedet kommer krav ställas på att ny bebyggelse ska uppfylla Boverkets krav 
gällande energieffektivitet.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas innebä-
ra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 

§ miljöbalken. 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 miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.

Projektet utgör en mindre väl avgränsad plan som ansluter till tidigare bebyggelse och 
kan ses som en naturlig avslutning av Hjärup mot Lommavägen. Planen medför ett 
litet tillskott till den befi ntliga bebyggelsen. Dess karaktär och siluett behålls. Marken 
ligger för närvarande i träda. De planerade grönområdena innebär ett tillskott till 
rekreationsmöjligheterna i området. 

Planområdet kommer inte att innehålla verksamheter av något slag. Utöver de pla-
nerade byggnaderna, kommer det ej heller att tillföras speciella ämnen till området 
som påverkar områdets ekologiska balans. Området kommer att ingå i kommunens 
allmänna sophanteringssystem, energitillförseln blir som för den övriga bebyggelsen 
i området och VA-systemet blir en del av det befi ntliga. Trafi kökningen på de intillig-
gande vägarna på grund av utbyggnaden av området anses som ringa.

Enligt ovan bedömer kommunen att kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen inte 
uppfylls och att ett genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning ej görs.

Natur- och kulturvård 

Riksintressen
Planområdet omfattar inga riksintressen. 

Övriga natur- och kulturintressen
Hjärupsvägen tillhör den del av det äldre gatunätet Hjärup som fortfarande fi nns kvar. 
Den befi ntliga bebyggelsen längs med gatan har sina utfarter mot denna. Byggnadernas 
placering utmed gatan är varierad både vad gäller riktning och avstånd. Förslaget till 
detaljplan innebär att även den tillkommande bebyggelsen längs Hjärupsvägen får sin 
utfart mot denna. Planförslaget ger även utrymme för en viss variation i placeringen av 
byggnaderna i relation till gatan.
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Även Gårdsallén härstammar från en äldre gatustruktur. Detta är tydligt eftersom res-
terna av en gammal allé längs med gatan går att avläsa tillsammans med fortsättningen 
på andra sidan Lommavägen. Länsstyrelsen anger att alléer och trädridåer är en del av 
den särskilt värdefulla kulturmiljön tillsammans med bymiljöerna. Av den ursprungliga 
allén längs Gårdsallén återstår dock endast ett fåtal träd, varav endast något enstaka 
bedöms vara i gott, bevaransvärt skick. Sammantaget bedöms träden i området inte 
vara av tillräckligt värde för att bevarandebestämmelser ska vara motiverat. Den till-
kommande bebyggelse bidrar dock till att stärka Gårdsallén som stråk, i synnerhet då 
bebyggelsen får sina utfarter mot gatan.

Hälsa och säkerhet

Trafi k
Den måttliga ökning av trafi kmängden som området ger upphov till bedöms vara rim-
lig med tanke på gatusystemets utformning.

Lommavägen berörs ej av planområdet, med den separata gång- och cykelväg som 
planeras längs vägen innebär att en säkrare trafi ksituation skapas längs vägen.

Buller
Den måttliga trafi kökningen utmed Hjärupsvägen, Gårdsallén och Lommavägen som 
utbyggnaden innebär kommer inte att innebära någon märkbar ökning av bullernivåer 
längs dessa vägar.

Miljökvalitetsnormer
Den ringa trafi kökning som planförslaget ger upphov till bedöms inte leda till överskri-
dande av föroreningsnivåer enligt gällande förordning (2001:527) om miljökvalitets-
normer för utomhusluft.

Utbyggnadsområdet kommer att anslutas till det kommunalt dagvattennätet och kom-
mer därmed inte att belasta grundvattenförekomsterna. Då marken består av lera är 
risken för spridning av föroreningar till grundvattnet också liten.

Enligt planförslaget ska dagvatten fördröjas i öppna ytor inom området. Ytorna di-
mensioneras för att utfl ödet ej ska överskrida 1,5 l/s/ha. Områdets begränsade storlek, 
begränsningen av utfl ödet från området samt den sedimenterande verkan som fördröj-
ningsdammen ger innebär att utbyggnadens påverkan på Alnarpsåns ekologiska och 
kemiska status bedöms som mycket liten. 

Sammantaget bedöms inte de av vattendelegationen beslutade miljökvalitetsnormerna 
för vatten påverkas negativt av planförslaget.

Markradon
Radonmätningar inom området visar på halter inom normalriskintervallet som omfat-
tar halter på 10-50 kBq/m3. För nybyggnation innebär det att alla genomföringar i 
geokonstruktioner mot mark tätas mot omgivande betong med gummimanschett eller 
mjukfog. Detta görs för att minimera inträngning av radonhaltig jordluft i byggnaden.

Översvämning
Området utformas och höjdsätts för att klara extrema regn (100-årsregn).
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Så ser Äppelhagen ut i dag!

Plandata

Det aktuella planområdet (här kallat Äppelhagen) begränsas av Hjärupsvägen, Gårds-
allén mot väster, Lommavägen mot söder och befi ntlig bebyggelse mot öster.

Området som helhet är på ca 2 ha och består av tre fastigheter; den mindre delen mot 
söder (Hjärup 4:2, ca 4 300 m2) som ägs av Staffanstorps kommun, den större delen 
mot norr (Hjärup 21:38, ca 10 500 m2 som ägs av Startvision 2646 AB och Hjärup 
9:8 (ca 3000 m2), tidigare skolområde, som ägs av Staffanstorps kommunfastigheter. 
Mellan Hjärup 4:2 och 21:38 löper en öppet dagvattendike.

Bebyggelse och kulturmiljö

Bostäder
Bostadsbebyggelsen som omgärdar Äppelhagen är av varierande karaktär och täthet i 
ett spann från äldre bebyggelse med större tomter till kopplad bebyggelse med mindre 
tomter. 

Service
Från planområdet fi nns det goda förbindelser med gång- och cykelvägar till ortens 
olika serviceinrättningar. I Hjärups centrum fi nns vårdfi lial och biblioteket ligger i 
anslutning till högstadieskolan, Hjärupslundsskolan. Kommersiell service fi nns vid 
tågstationen och i Jakriborg, ca 1 200 meter nordväst om planområdet. 

I Hjärup fi nns skolor för årskurs F-9 samt fl era förskolor inom gång- och cykelavstånd 
från planområdet. Avståndet till låg- och mellanstadieskola är ca 400 meter och till 
högstadieskola ca 900 meter. Avståndet till förskolorna varierar från 250 till 1000 
meter. 

Verksamheter
På Hjärupsgården mitt emot Äppelhagen, på andra sidan av Lommavägen, har ett 
antal mindre, icke-störande verksamheter etablerat sig. Verksamheten inkluderar bland 
annat fl era olika friskvårdsföretag.

Arbetsplatser
I Hjärup fi nns relativt få arbetsplatser, och de fl esta yrkesaktiva måste därför ta sig till 
andra delar av kommunen eller till omkringliggande kommuner för att arbeta.

Orienteringskarta

Tv. Området sett från Hjärupsvägen. Th. Området sett från Lommavägen.
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Kulturmiljö
Den arkeologiska förundersökning som gjorts vid Äppelhagen visade att det inom det 
markerade fornlämningsområdet legat bebyggelse fram till enskiftet. I samband med 
enskiftet avsattes ett område av för skola och fattighus inom fastigheten Hjärup 9:8. 
Övriga delar har varit ett vatten-/våtmarksområde ned mot Hjärupsbäcken.

Hjärupsvägen tillhör den del av det äldre gatunätet Hjärup som fortfarande fi nns kvar. 
Den befi ntliga bebyggelsen längs med gatan har sina utfarter mot denna. Byggnadernas 
placering utmed gatan är varierad både vad gäller riktning och avstånd.

Även Gårdsallén härstammar från en äldre gatustruktur. Detta är tydligt eftersom res-
terna av en gammal allé längs med gatan går att avläsa tillsammans med fortsättningen 
på andra sidan Lommavägen.

Natur och grönstruktur

Området är relativt plant, men sluttar svagt mot sydväst mellan nivåerna +16 och +14 
meter. 

Den norra delen av området har lämnats i träda och är vildvuxet med gräs och sly. 
Längs diket samt längs fastighetsgränserna kring den gamla skoltomten fi nns träd och 
buskvegetation.

Marken mellan diket och Lommaväxten täcks av klippt gräs.

Vegetation
Längs Gårdsallén växer ett antal spridda, äldre träd, bland annat hästkastanjer, som 
utgör resterna av en allé med gamla anor. Träden är av varierande skick - i synnerhet 
de tre hästkastanjer som växer samlat längs norrut har klippts och därmed förlorat sin 
naturliga form. Även inom området i gränsen mellan Hjärup 9:8 och 21:38 står några 
äldre, stora träd. 

Markbeskaffenhet
Marken består i huvudsak av lerig, siltig morän under ett 0,5- 1,0 meter tjockt lager av 
matjord.

Geoteknik 
För området har en översiktlig geoteknisk undersökning gjorts. Denna visar att de 
översta jordlagren utgörs av matjord och/eller fyllning med omrörd jord bestående av 
matjord, matjordshaltig jord, morän och ställvis dyig lera som sträcker sig till djup 

varierande mellan 0,7 och 1,3 med några undantag. 

Matjord/fyllning underlagras av sediment med sand, fi nsand och silt följt av sandig 
lerig morän som sträcker sig till stort djup.

I förekommande matjord och okontrollerad fyllning bedöms att risk för sättningsrörel-
ser föreligger vid belastning från erfoderliga nya uppfyllnader samt från de planerade 
husen. Detta massor rekommenderas att utskiftas mot kontrollerad fyllning.

Det har inte gjorts några analyser av marken med hänsyn till föroreningar. Marken 
har till största del varit betesmark och mark tillhörande skola/förskola. Det fi nns inga 
indikationer på att det skulle kunna fi nnas föroreningar i marken.

Fornlämningar 
Som underlag för vidare planarbete utfördes för markägarens räkning under hösten 
2004 en arkeologisk förundersökning steg 1 för fastigheten Hjärup 21:38. Denna på-
visade fornlämningar inom en begränsad del av området. Detta område sammanfaller 
med läget för gårdsbebyggelse inom byn innan skiftet. Här har det hittats bebyggelse-
lämningar från olika skeden från cirka 1000 till 1500. 

Under senvåren 2013 utfördes en fördjupad arkeologisk utredning inom de delar av 
området där fornlämningar påvisats. I utredningen kunde konstateras att samtliga 
delar av det undersökta området måste slutundersökas inför en exploateras, alternativt 
måste området skyddas med fornbestämmelse i planen.

Slutundersökning har beställts under sommaren 2014 och ska vara utförd inför bygg-
nation av området.

Tv. Sydöstra delen av Hjärupsvägen. Th. Bebyggelsen längs på Gårdsalléns västra sida.
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Rekreation och lek
Hjärup ligger i en del av Skåne som till övervägande del är kulturmiljö, där i stort 
sett all mark är odlad eller bebyggd. Rekreation i en ren naturmiljö fi nns närmast vid 
Lomma strand, ca 4 km från planområdet. Mellan Lomma och Hjärup fi nns en cykel-
förbindelse intill Lommavägen. 

I övrigt hänvisas invånarna till parker och grönområden i tätorten för rekreation. Det 
fi nns fl era sådana i Hjärup, den största ligger centralt, ca 200 meter norr om planom-
rådet. I denna park, den sk ”Centrumparken” fi nns också en nybyggd, större lekplats. 
Parken nås från planområdet via en mycket måttligt trafi kerad gata (Skolvägen) som 
främst servar dem som bor längs gatan. 

Inom Hjärup planeras det även för nya grön- och rekreationsområden, framför allt 
Hjärup park i ortens nordöstra delar, ca 500 meter från planområdet.

Trafi k

Söder om planområdet ligger Lommavägen som fungerar som ringväg enligt SCAFT-
principen för Hjärup. Övriga gator i anslutning till planområdet fungerar som lokal-
gator och leder endast till villaområdena runtomkring. Där förekommer det ingen 
genomfartstrafi k. Inom tätorten fi nns ett omfattande nät av gång- och cykelvägar.

I planområdets gränser går det lokalgator, Gårdsallén och Hjärupsvägen, med anslut-
ningar till det övergripande gång- och cykelnätet.

Gång- och cykeltrafi k
Längs Lommavägen, från Hjärupsvägen och västerut, är gående och cyklande idag 
hänvisade till körbanan. 

Kollektivtrafi k
Tätorten har god försörjning med kollektivtrafi k via pendeltåg och bussförbindelser. 
Avståndet till tågstation och busshållplats ligger inom gång- och cykelavstånd, 900 
resp. 500 meter.

Teknisk försörjning

Dagvatten
Området korsas av ett dike som går i öst-västlig riktning. Diket ligger på privat mark 
precis på gränsen till den kommunalt ägda marken och ingår i ett av Hjärups viktigaste 
dagvattenstråk som transporterar dagvatten från stora delar av Hjärup till Alnarpsdi-
ket. Diket har branta slänter, uppskattningsvis brantare än 1:2, och en botten som är 

Tv. Norra delen av Gårdsallén. Th. Hjärupsvägen sedd från öster.

Sammanställning av ledningar kring Äppelhagen - berörda ledningar i ungefärlig sträckning

Vatten
Spillvatten
Dagvatten

E.ON Elnät
E.ON Gas
Telenor
Skanova
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1,5 meter bred. Längslutningen är 3 ‰. Vid såväl in- som utlopp ansluter diket till två 
stycken D1400-ledningar. Två dagvattenledningar går genom området och mynnar i 
diket – en vid utloppet och en i områdets östra delar. 

Det aktuella diket ingår i dikningsföretaget Lilla och stora Uppåkra samt Hjärups by 
år 1929. Dikningsföretaget kommer att omprövas. När området exploateras måste 
dikets funktion och fl öde säkerställas.

Vatten, spillvatten, dagvatten
Området korsas av en vatten- och en spillvattenledning som löper söder om diket i öst-
västlig riktning. Befi ntlig lutning på spillvattenledningen är 3 ‰, vilket innebär att det 
inte går att leda om ledningarna någon längre sträcka för eftersom lutningen då blir 
för dålig. 

I områdets västra respektive östra del går ytterligare två spillvattenledningar. Båda lig-
ger djupt, vilket försvårar en eventuell omledning.

Störningar och risker
Farligt gods
Närmsta farligt gods-led är E22. Avståndet till denna är drygt 650 meter, varför ingen 
risk bedöms föreligga.

Miljöfarlig verksamhet
Det fi nns ingen känd, miljöfarlig verksamhet som berör planområdet.

Djurhållning
Det fi nns ingen djurhushållning i närheten av- eller som påverkar planområdet.

Buller
Äppelhagen sydligaste delar påverkas av buller från Lommavägen i söder. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna för luft ska säkerställa en god luft kvalitet som inte medför ris-
ker för människors hälsa. Risk för överskridande av normerna fi nns framförallt i om-
råden med intensiv fordonstrafi k, i anslutning till stora punktkällor eller i täta slutna 
gaturum med högre bebyggelse och dålig genomluftning. Inom planområdet bedöms 
inte gällande föroreningsnivåer (avseende kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar – PM 10 och ozon) överskridas enligt förordningen 
(2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Dikningsföretag kring det aktuella området.
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Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att förbättra kvaliteten i yt- och grund-
vattenförekomster. Planområdet berörs av grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen, 
som har en god kvantitativ och kemisk status enligt den sammanställning av Skånes 
vattenförekomster som Länsstyrelsen har tagit fram. Planområdet ligger vidare inom 
avrinningsområdet till Alnarpsån vars kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) 
bedömts som god, men vars ekologiska status bedömts som dålig. Den dåliga statusen 
härrör bland annat ur problem med övergödning. 

Tidigare ställningstagande

Riksintressen
Området berörs inte av några riksintressen.

Översiktsplan/Framtidens kommun
Framtidens kommun - perspektiv 2038 är ett visionsdokument, som också utgör kom-
munens översiktsplan. Arbetet har till stor del handlat om att bygga en identitet och 
grundar sig på fem identitetsbärare - hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och inspi-
ration. En ansvarsfull och hållbar tillväxt är medlet för att nå målen. 

Markanvändningen i Framtidens kommun styrs framförallt av närheten till spårburen 
kollektivtrafi k och stationsnärheten ska utnyttjas effektivt. De befi ntliga tätorterna ska 
utvecklas kraftigt. Som ett led i detta anges att Äppelhagen ska utvecklas till en varie-
rad boendemiljö med 15-30 bostäder/hektar. 

I den särskilda sammanställning som gjordes som en utvärdering och uppföljning av 
Framtidens kommuns konsekvensbeskrivning föreslogs ett antal åtgärder som kontinu-
erligt 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 
konsekvenser för jordbruket dokumenteras.

• I samband med detaljplaneläggning för ny bebyggelse ska krav ställas på energief-
fektiva lösningar.

Fördjupade översiktsplaner
I fördjupningen till översiktsplanen för Hjärup, antagen 2007-06-18, är den södra 
delen av planområdet redovisat som utbyggnadsområde för bostäder med 10-15 lgh/
ha i form av småhus, kedjehus och radhus i 1-2 våningar. Den fördjupade översikts-
planen har sedermera arbetats in i översiktsplanen och i samband med detta i viss mån 
reviderats.

Del av markanvändningskartan från Framtidens kommun

ST T U V WX Y U Z
Planprogram
Program till detaljplan för Äppelhagen upprättades 2005-04-11 och var ute på samråd 
från 2006-02-13 till 2006-03-10. Programmet omfattade den södra delen av planom-
rådet. 10 stycken friliggande bostadsenheter föreslogs inom området.

Detaljplaner
Det fi nns en detaljplan för området från 1985 som reglerar marken till park eller plan-
tering samt allmänt ändamål. Inom området för allmänt ändamål låg de numera rivna 
skolbyggnaderna på fastighet 9:8. Ingen bearbetning av de gröna områdena enligt 
planen har påbörjats och området som helhet har inte blivit inlöst. Det fi nns idag inte 
heller fi nns något underhåll av grönområdet eller någon aktivitet som följer planens 
intentioner. Planens genomförandetid gick ut för över 10 år sedan.

Grönplan
Planområdet berörs inte direkt av kommunens Grönplan.

Tillgänglighet
Marken inom området är relativt plant. Det fi nns goda förutsättningar att utforma 
området så att det blir tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- och orienterings-
förmåga. Tillgänglighet till och inom bostäderna enligt gällande PBL-krav kommer att 
tillgodoses i bygglovsskedet.
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Så genomförs Äppelhagen!

Organisatoriska frågor

Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt 4 kap. PBL (2010:900)

Detaljplaneförslaget var ute på ett tredje samråd under vintern 2013/2014 samt på 
granskning under senvåren 2014. Detaljplanen antogs under hösten 2014.

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

Fastighetsrättsliga frågor

Berörda fastigheter
Flera fastigheter berörs av detaljplanen: Hjärup 21:38, Hjärup 9:8 samt del av Hjärup 
4:2.

Fastighetsbildning
Genomförande av detaljplanen förutsätter fl era fastighetsbildningsåtgärder. Dessa skall 
ske enligt detaljplanen.

Mark inom Hjärup 21:38 som är utlagd till allmän platsmark (grön yta i illustratio-
nen ovan till höger) ska på begäran av kommunen eller annan lösas in av kommunen. 
Inlösen och ersättningsfrågan regleras i exploateringsavtalet som ska tecknas inför 
antagandet av detaljplanen. Mark som i detaljplanen är utlagd som allmän plats ska 
genom fastighetsreglering föras till av kommunen ägd fastighet Hjärup 4:2 eller till den 
fastighet som beslutas av lantmäterimyndigheten i förrättning. Fastighetsägaren eller 
exploatören ska bekosta fastighetsbildningen.

Observera att kommunen har möjlighet att lösa in mark som enligt en detaljplan ska 
användas för allmän plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren, samt att kom-
munen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär 
det.  Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) 
om ingen annan överenskommelse, såsom exploateringsavtal, träffas.

För mark inom fastigheten Hjärup 4:2 som är utlagd till kvartersmark för bostäder ska 
del av denna genom fastighetsreglering föras till Hjärup 21:38 och Hjärup 9:8 så som 
det illustreras i karta ovan (orange yta till Hjärup 9:8 och blå yta till Hjärup 21:38), 
enligt avtal mellan fastighetsägarna. Fastighetsägaren till Hjärup 21:38 och/eller Hjä-
rup 9:8 ansöker om och bekostar fastighetsbildningen. Syftet med fastighetsbildningen 
är att utöka tomtmark för respektive fastighet.

Delar av fastighet Hjärup 4:2 
som ska regleras över till annan 
fastighet, samt del av Hjärup 
21:38 som ska föras över till 
kommunal ägd fastighet.
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För mark inom fastigheten Hjärup 21:38 och Hjärup 9:8 som är utlagd till kvarter-
smark för bostäder ska fastighetsägaren eller exploatören ansöka om och bekosta 
erforderlig fastighetsbildning för bildande av fastigheter, gemensamhetsanläggningar, 
servitut, ledningsrätter m.m. i enlighet med detaljplanen. Fastighetsägaren eller exploa-
tören ska även ansöka om och bekosta övriga fastighetsbildningsåtgärder som uppstår 
inom planområdet och som är en konsekvens av utbyggnaden av nya bostäder.

Ledningsrätt, servitut med mera
Befi ntligt servitut för parkering 1230-992.N till förmån för Hjärup 9:8 och som belas-
tar Hjärup 4:2 kommer att upphöra. Ansökan om upphävning av servitut ska göras i 
samband med att ansökan om fastighetsbildning som beskrivs ovan i tredje stycket.

Fastigheter längs Hjärupsvägen som ej gränsar mot Tokes väg eller Gårdsallén ska för-
sörjas med södergående VA-ledningar som ansluter till ledningsnätet i Tokes väg. Fram-
komligheten ska säkras med servitut i samband med fastighetsbildning av kvartersmark.

Övriga åtgärder
Inom fastigheten Hjärup 21:38 fi nns ett aktivt dikningsföretag ”Lilla och stora Uppå-
kra samt Hjerups byar 1929”. Diket kommer att omprövas, anläggningen kommer 
att ingå i kommunens allmänna dagvattensystem. Diket ska fl yttas söderut så som det 
illustreras i planhandlingen. Vid anläggning och fl ytt av dike kommer åtgärder att ske 
för att förhindra grumling nedströms.

Ekonomi - Juridiska frågor

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och utför utbyggnaden av denna. 

Exploatören utför all utbyggnad inom kvartersmark. 

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

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas. Exploateringsavtalet reglerar kostnader och åtaganden inom planområdet för ti-
den 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
Vatten- och spillvattenledningar ska anslutas till det kommunala nätet via anslutnings-
punkter. För anslutning erläggs en anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Exploa-
tören ska även bekosta fl ytt och omläggning av befi ntliga vatten- och spillvattenled-
ningar inom planområdet.

Dagvatten
Dagvatten från området ska fördröjas i fördröjningsdamm söder om den tillkommande 
bebyggelse innan utlopp sker mot Alnarpsdiket. Kommunen ansvarar för dammen som 
ligger på allmän plats. 

För anslutning erläggs en anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Exploatören ska 
även bekosta fl ytt och omläggning av befi ntlig dagvattenledning inom planområdet.

Dagvatten från Hjärup 9:9 ska även fortsättningsvis avledas direkt mot diket. Vid fl ytt 
av diket ska anslutningen förlängas, vilket ska bekostas av exploateringen.

Övrig allmän plats
Exploatören bekostar del av allmänna anläggningar som t ex gång- och cykelvägar, 
lokalgata, huvudgata, naturområde. Undantaget gång- och cykelvägen utmed Lomma-
vägen. 

Bygglovsavgifter
Bygglovsavgifter utgår enligt gällande taxa.

El
Exploatören reglerar genom överenskommelse med energibolag om- och utbyggnad 
av elnätet inom området. Flyttning och omläggning av befi ntlig ledning till följd av 
exploateringen bekostas av exploatören.

Tele, TV och bredband
Exploatören bekostar utbyggnad och anslutning av tele, TV och bredband inom områ-
det. Detta regleras genom överenskommelse med respektive nätoperatör. Flyttning och 
omläggning av befi ntlig ledning till följd av exploateringen bekostas av exploatören.

Gas
Exploatören reglerar genom överenskommelse med energibolag om eventuell utbygg-
nad av och anslutning till gasnätet. Flyttning och omläggning av gasledning till följd av 
exploateringen bekostas av exploatören.
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Geoteknik
Exploatören står för och bekostar geotekniska undersökningar vid exploateringen.

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

Medverkande tjänstemän och konsulter

Joel Sandler, exploateringsingenjör, Staffanstorps kommun
Ralp Hargemyr, teknisk chef, Staffanstorps kommun
Ove Myren, OM ARKITEKTUR
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