
Bilaga  A 

Inkomnayttranden/synpunkter
Bilaga till granskningsutlåtande, Översiktsplan 2020-2040

Samtliga under granskningstiden, 2021-03-29 – 2021-06-14, inkomna yttranden och 
synpunkter. Yttranden återges i sin helhet. Privatpersoner har anonymiserats genom 
sekretessbeläggning.

Statliga och regionala myndigheter ............................................................ 2

Kommuner.................................................................................................. 26

Politiska partier........................................................................................... 42

Bolag och Stiftelser..................................................................................... 70

Föreningar och intresseorganisationer....................................................... 86

Privatpersoner.......................................................................................... 127



Statliga och regionala myndigheter 

2



Staffanstorps kommun 
stadsbyggnad@staffanstorp.se 

YTTRANDE I ÄRENDE LM2021/008280 

DATUM: 2021-04-07 

KOMMUN: STAFFANSTORP 

SKEDE: GRANSKNING 

ERT ÄRENDE:  EJ ANGIVET 

LÄN: SKÅNE LÄN 

Översiktsplan 2020-2040 för Staffanstorps kommun 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-02-08) har följande 
noterats:  

Lantmäteriet har inga synpunkter på förslag till ny översiktsplan för Staffanstorps 
kommun. 

För Lantmäteriet 

OM PERSONUPPGIFTER

Information om hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter går att hitta på 
https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta 
Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63. 
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Kontaktperson 

Enheten för samhällsplanering
Staffanstorps kommun
plex@staffanstorp.se

Postadress Besöksadress Telefon / Fax  Bankgiro E-post och webb Sociala medier 

205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se Facebook: lansstyrelsenskane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 11 10 www.lansstyrelsen se/skane Twitter: @lstskane

Granskningsyttrande för Översiktsplan 2020-2040, 
Staffanstorps kommun

Redogörelse för ärendet
Staffanstorps kommun har översänt Översiktsplan 2020-2040, här hänvisad till som 
ÖP2040, till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 7§ plan- och bygglagen (SFS 
2010:900, här hänvisad till som PBL). Den fördjupning av översiktsplanen för 
Flackarp-Höjebromölla som var på samråd parallellt med den kommuntäckande 
översiktsplanen är nu i inarbetad i ÖP2040.

ÖP2040 utgår från att Staffanstorps kommun år 2040 har växt med ca 15 000 
invånare sedan 2020 och därför kan ha en befolkning på ca 40 000 invånare år 2040. 
Denna tillväxt motsvarar samma årliga befolkningsutveckling, på 2,2%, som 
kommunen haft de senaste åren. I ÖP2040 anges att utgångspunkten för 
planförslaget är att förtäta och bygga i stationsnära och hållplatsnära lägen. Den 
största delen av föreslagen utbyggnad av bostäder föreslås i Hjärup (ca 3200 
bostäder) och i Staffanstorp (ca 2600 bostäder). Med utgångspunkt i den kommande 
pågatågsstationen Klostergården i södra Lund föreslår kommunen i ÖP2040 två 
områden för stadsutveckling (ca 700 bostäder) söder om Höje å. Det framgår av 
ÖP2040 att kommunens ambition är att utveckla och bebygga området söder om 
Höje å ytterligare efter den nu aktuella planperioden. 

ÖP2040 anger att kommunen arbetar för att utveckla ett stråk för snabba 
bussförbindelser (BRT-stråk) i Simrishamnsbanans sträckning (Malmö –Staffanstorp 
– Dalby). Stationslägen längs stråket planeras i Staffanstorp, Nordanå och
Kyrkheddinge. Med utgångspunkt i denna planerade kollektivtrafik föreslår
kommunen även utbyggnad i dessa orter. Kommunen föreslår också ett
motsvarande kollektivtrafikstråk mellan Staffanstorp och Lund.

Förutom bostäder genom förtätning och omvandling anger kommunen anger att en 
del av bostadsutvecklingen föreslås på jordbruksmark i Flackarp, Nordanå och delar 
av Hjärup Därför att kommunen bedömer dessa lägen som goda kollektivtrafiknära 
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lägen. Mark för verksamheter föreslås på jordbruksmark i anslutning till befintliga 
verksamhetsområden i Staffanstorp. Vid Höjebromölla föreslås ett område för 
utveckling av handel och service. ÖP2040 har också ett stort fokus på utveckling av 
gröna och blå strukturer.

Aktuella lagrum
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:

 Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
(MB)

 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap
MB inte följs,

 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),

 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår
två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.

Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas 
tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss 
del, ska detta anmärkas i planen.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen nu arbetat in fördjupningen av 
översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla i ÖP2040, det ger en bättre 
överblickbarhet och visar tydligare på möjliga synergier och konsekvenser. 
Länsstyrelsen är vidare positiv till att kommunen sedan samrådet minskat ner antalet 
utbyggnadsområden under planperioden för att bättre stå i proportion till det 
bostadsbehov som kommunen prognosticerar för inom planperioden. Däremot 
konstaterar Länsstyrelsen att de nya riktlinjer för bostadsförsörjning som kommunen 
redan i samrådet nämnde var under framtagande ännu inte är färdiga. Länsstyrelsen 
menar att det är mycket angeläget att nya riktlinjer tas fram. 

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens inriktning att förtäta och bygga i 
stationsnära och hållplatsnära lägen med fokus på tätorterna Hjärup och Staffanstorp. 
Det framgår tydligt av ÖP2040 att den utbyggnad som föreslås i Nordanå (ca 240 
bostäder) kan ske först när föreslagen kollektivtrafik finns på plats, men 
motsvarande ställningstagande saknas för Kyrkheddinge (ca 70 bostäder). 
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Länsstyrelsen konstaterar att föreslagen utbyggnad (på jordbruksmark) inom 
området Flackarp-Höjebromölla utgör helt nya strukturer i landskapet. 
Länsstyrelsen ser att det finns skäl att ifrågasätta slutsatserna i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Dvs att ett genomförande i enlighet med ÖP2040 
endast ger måttlig negativ konsekvens på stads- och landskapsbild, och för övriga 
aspekter endast ger liten/mycket liten negativ konsekvens eller positiv konsekvens. 
Exempelvis menar Länsstyrelsen att föreslagen utbyggnad inom området Flackarp-
Höjebromölla berör värden för riksintresse för friluftsliv, riksintresse för 
kulturmiljö och ianspråktagande av jordbruksmark. Förslaget är inte presenterat på 
den nivå, eller med så pass djupgående vägledning att en slutsats om att 
konsekvenserna endast blir måttligt negativa går att dra redan nu. I efterföljande 
planering ser Länsstyrelsen att frågan om betydande miljöpåverkan kvarstår att 
utreda vid utbyggnad inom t.ex. Flackparp-Höjebromölla. 
Miljökonsekvensbeskrivningen presenterar inte några alternativ utöver det så kallade 
nollalternativet. Länsstyrelsen menar att framförallt föreslagen utbyggnad i Trolleby 
och Flackarp, men även Nordanå och Kyrkheddinge hade varit relevanta att jämföra 
med andra alternativ. 

Gällande det föreslagna handelsområdet Höjebromölla ställer sig Länsstyrelsen sig 
frågande till huruvida exploateringen ligger i linje med ett flertal nationella och 
regionala mål. Det framgår av ÖP2040 att utveckling eventuellt kan påbörjas innan 
det föreslagna kollektivtrafikstråket finns på plats. Länsstyrelsen menar att 
planförslaget riskerar att bidra till ett ökat bilresande vilket motverkar 
förutsättningarna för att bidra till nationella mål om minskad klimatpåverkan. 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen i ÖP2040 har fokus på utveckling av 
kollektivtrafiken. Länsstyrelsen saknar dock redovisning och beskrivning av 
befintliga viktiga kollektivtrafikstråk och hur översiktsplanen förhåller sig till dessa. 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget också lyfta att förslag om ny infrastruktur alltid 
ska föregås av en redovisning av hur man genom fyrstegsprincipen kommit fram till 
att föreslå åtgärden. Länsstyrelsen kan av ÖP2040 inte utläsa om fyrstegsprincipen 
legat till grund för de nya vägar och föreslagna nya kollektivtrafikstråk, som föreslås 
i ÖP2040. 

Länsstyrelsens övergripande ställningstaganden avseende skyldighet att lämna 
synpunkter enligt 3 kap.16 § PBL anges här i punktform. 

 Länsstyrelsen konstaterar att det finns risk att riksintresset Lund [M87] inte
tillgodoses inom utbyggnadsområdet Flackarps by och att påtaglig skada inte
kan uteslutas. Frågan om riksintresset tillgodoses kvarstår därför till
kommande prövningar.

 Länsstyrelsen konstaterar att frågan om hur riksintresse för FM 14 Höje å från
Genarp till Lomma tillgodoses kvarstår att följa upp i efterföljande prövningar.
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Det gäller utbyggnadsområde Trolleby, Flackarps by, Höjebromölla och 
Kyrkheddinge. 

 Länsstyrelsen saknar tillräckligt underlag för att göra en bedömning av om
genomförandet av ÖP2021 tillgodoser riksintresse för kommunikation.
Frågan kvarstår därför till kommande prövningar. Detta gäller särskilt för
följande föreslagna utbyggnadsområden; Höjebromölla (väg E22); Hjärup
(Södra stambanan) och Trolleby (väg 108).

 Länsstyrelsens bedömning är att frågan om risk för översvämning generellt
kvarstår att följa upp vid efterföljande prövningar. Det gäller särskilt för;
utbyggnadsområden i Staffanstorp som berörs av lågpunkter och instängda
områden och vid lågpunkter och vattendrag i Nordanå.

 Länsstyrelsens bedömning är att frågan om MKN för vatten innehålls
kvarstår att följa upp vid efterföljande prövningar. Detta gäller särskilt
utbyggnad i Hjärup.

 Länsstyrelsens bedömning är att frågor som rör hälsa och säkerhet kvarstår
att följa upp vid kommande planläggning och prövningar. För följande
område nedan gäller särskilt:
- Hjärup – trafikbuller från väg- och järnväg, markföroreningar, risker

farligt gods på järnväg, risker magnetfält avseende kraftledningar
(Västerstad)

- Flackarp och Trolleby – trafikbuller från väg- och järnväg, risker farligt
gods på väg, miljöfarliga verksamhet i Lunds kommun (särskilt
reningsverket), markföroreningar (Flackarps by)

- Höjebromölla – risker farligt gods på väg
- Staffanstorp – trafikbuller från väg, miljöfarliga verksamheter (inkl

Seveso), markföroreningar (Sockerstan), risker farligt gods på väg, risker
magnetfält avseende kraftledningar (norra delen)

- Nordanå – markföroreningar, trafikbuller från väg,
 Länsstyrelsen konstaterar att den mellankommunala samordningen kommer

vara fortsatt viktig vid genomförandet av ÖP2040. Det gäller särskilt
föreslagen utveckling inom området Flackarp-Höjebromölla (ett flertal olika
frågor), utveckling av kollektivtrafikstråk, grönstruktur och vattenfrågor.

Länsstyrelsens synpunkter

Riksintressen

Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de 
värden som riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning 
anger förutsättningarna för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen 
ska ge översiktlig vägledning för efterkommande beslut och tillståndsprövning och 
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ange hur riksintressena ska tillgodoses, dvs hur den mark- och vattenanvändning som 
föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på riksintresset värden som kan finnas på 
en specifik, geografisk plats. Länsstyrelsen menar att kommunen övergripande 
adresserar riksintressena på ett bra vis, men att förutsättningar och påverkan inom 
respektive utbyggnadsområde inte är tillräckligt redovisade, för att kunna ta 
ställning till hur riksintressenas värden påverkas och hur dessa ska tillgodoses i 
kommande prövningar och planering.

Länsstyrelsen menar vidare att ÖP2040 bör kompletteras så att alla riksintressen 
som kan beröras av ÖP2040 redovisas i planen. Det gäller även riksintressen som 
ligger utanför kommungränsen, exempelvis Lund [M87], och som kan påverkas av 
planens genomförande.

Utöver de ovan nämnda synpunkterna som gäller för samtliga berörda riksintresse 
lämnas här några områdesspecifika kommentarer;

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB)
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att de föreslagna 
exploateringsområdena i Nordanå inte kommer att ha negativ inverkan på det 
närliggande riksintresset Görslöv - Bara - Torup - Hyby [M116].

Länsstyrelsen menar att det i handlingarna inte är fullt utrett hur utbyggnadsområdet 
förhåller sig till det närliggande riksintresset Lund [M87].  I ÖP2040 föreslås högre 
flerbostadshus i Flackarps by. Kommunen menar att bebyggelseutvecklingen i 
planförslaget utgår från en annan struktur än Lunds stadsutveckling i form av urbana 
byar och att dessa därför inte kommer läsas ihop med Lunds stadsutveckling. 
Länsstyrelsen konstaterar att ÖP2040 varken redovisar om förslaget kommer att 
påverka stadssiluetten eller hur utbyggnaden kommer att påverka på det 
angränsande St Larsområdet. Kommunen nämner samordningsvinsterna som finns 
tillsammans med utvecklingen av St Larsområdet. Länsstyrelsen betonar att det är av 
stor vikt för riksintressets värden att St Larsområdet fortfarande upplevs som en 
samlad institution i utkanten av Lund. Länsstyrelsen kan utifrån handlingarna inte 
utesluta att riksintresset skulle kunna påtaglig skadas. 

Länsstyrelsen har föreslagit till Riksantikvarieämbetet att St Larsområdet har så höga 
värden att det i sin egen rätt kan utgöra ett riksintresse. Länsstyrelsen har därför 
2020-06-22 skickat en begäran om nytt riksintresseanspråk till 
Riksantikvarieämbetet med förslag till ny motivtext samt ny avgränsning. I väntan på 
Riksantikvarieämbetets beslut ser Länsstyrelsen även att det område som idag inte 
ingår i riksintresset, det vill säga den omgivande jordbruksmarken och 
begravningsplatsen, har mycket höga kulturvärden. Väganslutningen som föreslås 
från Flackarp mot öster kommer att hamna inom det föreslagna området. 
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 Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att det finns risk att riksintresset Lund
[M87] inte tillgodoses inom utbyggnadsområdet Flackarps by och att påtaglig
skada inte kan uteslutas. Frågan om riksintresset tillgodoses kvarstår därför
till kommande prövningar.

Riksintresse för friluftslivet (3 kap. 6§ MB)
Som framgår av ÖP2040 så är riksintresse för friluftsliv FM 14 Höje å från Genarp till 
Lomma utpekat längs Höje å. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambition att 
utveckla värdena, samt att anpassa bebyggelsen utifrån bl.a. avstånd och höjd för att 
inte påverka riksintressevärdena negativt. Länsstyrelsen menar däremot att det inte 
är klargjort hur riksintresset tillgodoses utifrån de föreslagna utbyggnadsområdena i 
Flackarp-Höjebromölla. Av värdebeskrivningen till riksintresset anges t.ex. att både 
strandskyddet och landskapsbildsskyddet utgör ett säkerställande av riksintresset. 
AV ÖP2040 framgår att planförslaget förutsätter att landskapsbildsskyddet kan 
upphävas i vissa delar. Delvis utifrån motivet att bygga bostäder i stationsnära läge. 
Länsstyrelsen menar att landskapsbildsskyddet stödjer riksintresset, och att 
kommunen måste visa hur riksintresset fortsatt ska tillgodoses om t.ex. 
landskapsbildsskyddet ändras. Länsstyrelsen konstaterar att utformningen av 
bebyggelsen och bebyggelsens påverkan på friluftslivet idag och framöver blir en 
viktig fråga att följa upp i efterföljande prövningar, för att utesluta att riksintresset 
inte påtagligt skadas. 

 Sammantaget konstaterar Länsstyrelsen att frågan om hur riksintresse för FM
14 Höje å från Genarp till Lomma tillgodoses kvarstår att följa upp i
efterföljande prövningar. Det gäller utbyggnadsområde Trolleby, Flackarps
by, Höjebromölla och Kyrkheddinge.

Riksintresse anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8§ MB)
Trafikverket arbetar med ett reviderat utpekande av riksintresseanspråk för 
trafikslagens anläggningar. Trafikverkets förslag var ute på remiss våren 2021 och av 
remissen framgick att riksintresseanspråk för väg 11, väg 108   samt järnväg 
Östervärn-Brågarp och det framtida riksintresset Simrishamnsbanan föreslås utgå. 
Eftersom något beslut ännu inte är taget kvarstår riksintressena. Beslut om 
revidering av riksintresseutpekandena förväntas tas i slutet av 2021.

Av ÖP2040 framgår att planförslaget tar hänsyn till gällande säkerhetsavstånd och 
utgår från närheten till infrastrukturen som en grundförutsättning. Utifrån detta är 
kommunens bedömning att riksintressena inte berörs negativt. Länsstyrelsen menar 
att detta ställningstagande inte i tillräcklig utsträckning ger svar på vilken påverkan 
genomförandet av översiktsplanen kan få på riksintresseanspråken och vilka hänsyn 
som behöver tas i efterföljande planering ur riksintresseperspektivet. Det gäller 
exempelvis eventuell påverkan från det föreslagna handelsområdet Höjebromölla på 
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riksintresset för väg E22. Det gäller även utbyggnadsområden i Hjärup i anslutning 
till Södra stambanan och utbyggnad i Trolleby längs väg 108. 

Länsstyrelsen konstaterar att frågan om hur riksintresse för kommunikation 
tillgodoses kommer behöva följas upp och fördjupas i efterföljande prövningar, för 
att säkerställa att riksintressena skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Järnväg, Östervärn-Brågarp och Simrishamnsbanan

I Trafikverkets förslag till revidering av riksintresseanspråk föreslås att det befintliga 
riksintresset Östervärn- Brågarp och det framtida riksintresset för Simrishamnsbanan ska 
utgå. Eftersom något beslut ännu inte är taget kvarstår riksintresseanspråken.

Enligt Länsstyrelsen utgör inte framtida riksintresse järnväg ett riksintresse i den 
mening som avses enligt 3 kap. 8 § MB, med vissa undantag ”Särskilt känsliga 
passager, till exempel genom städer eller där naturliga förutsättningar begränsar 
möjligheterna att välja lokalisering”. 

Om riksintresseanspråken kvarstår efter Trafikverkets översyn beslutats kommer 
passagen genom Staffanstorp troligen att vara ett riksintresse i den mening som avses 
enligt 3 kap. 8 § MB. Det framgår av ÖP2040 att kommunen vill verka för att det 
befintliga riksintresset Östervärn-Brågarp omformuleras för att säkra stråket för 
kollektivtrafik och inte enbart järnväg. Samt att riksintresseanspråket för framtida 
järnväg hävs i sin helhet. Kommunens ambition är att istället planera för ett snabbt 
kollektivtrafikstråk (BRT-stråk) i samma sträckning. Även om kommunens 
planering av kollektivtrafikstråket innebär att den känsliga passagen finns kvar (och 
inte bebyggs med t.ex. bostäder) så konstaterar Länsstyrelsen att kommunen inte 
redovisat hur den föreslagna utvecklingen påverkar det idag utpekade befintliga 
riksintresset och det framtida riksintresset. 

 Sammantaget saknar Länsstyrelsen tillräckligt underlag för att göra en
bedömning av om genomförandet av ÖP2021 tillgodoser riksintresse för
kommunikation. Frågan kvarstår därför till kommande prövningar. Detta
gäller särskilt för följande föreslagna utbyggnadsområden; Höjebromölla (väg
E22); Hjärup (Södra stambanan) och Trolleby (väg 108).

Risk för översvämning

Det framgår av ÖP2040 att Staffanstorp är en låglänt kommun som drabbats av 
kraftiga översvämningar orsakade av skyfall. Vidare framgår att det finns en Blåplan 
framtagen delvis som ett resultat av kommunens strategiska arbete med 
översvämningsutredningar för att belysa konsekvenserna och utreda kommunens 
sårbarhet för översvämningar. 
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Länsstyrelsen menar att ÖP2040 för ett relevant resonemang kring att utveckla 
befintliga parker och grönstråk ytterligare med möjligheter till samnyttjande av 
mark för dagvattenfördröjning, där också lämplig plats för dessa åtgärder översiktligt 
redovisas på markanvändningskartan. Länsstyrelsen saknar dock en analys som 
redovisar översvämningsriskerna inom områden där ny eller ändrad markanvändning 
föreslås. Det saknas också en analys av översvämningsrisker kopplat till ett förändrat 
klimat.

I sitt ställningstagande för framtida utbyggnadsområden hänvisar kommunen till att 
översvämningsrisker och dagvattenhantering behöver beaktas i anslutning till 
lågpunkter. Enligt samrådsredogörelsen har utpekade markanspråk analyserats med 
avseende på översvämningsrisk enligt kommunens Blåplan och utbyggnadsområden i 
närhet av översvämningsrisk har justerats. Det framgår dock inte av ÖP2040 vilka 
scenarier som utretts i blåplanen. Det nämns att den innehåller riskkarteringar för 
översvämningsrisker vid höga flöden i Höjeå och Segeån. Länsstyrelsen konstaterar 
att för ny bebyggelse bör risken för översvämning belysas både i förhållande till 
befintliga förhållanden och ur perspektivet ett förändrat klimat. Det är därför 
lämpligt att utreda hur nederbördsituationer med en återkomsttid på 100 år 
(inklusive en klimatfaktor) påverkar marken inom föreslagna utbyggnadsområden.

 Sammantaget är Länsstyrelsens bedömning att frågan om risk för
översvämning generellt kvarstår att följa upp vid efterföljande prövningar.
Det gäller särskilt för; utbyggnadsområden i Staffanstorp som berörs av
lågpunkter och instängda områden och vid lågpunkter och vattendrag i
Nordanå.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormer för vatten
Dagvattenhantering

I ÖP2040 anges att en övergripande dagvattenstrategi behövs för att ta ett samlat 
grepp om dagvattenhanteringen liksom även mer detaljerade utredningar för de 
olika utbyggnadsområdena. Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att vägledningen 
kan bidra till att vattenkvaliteten förbättras.

Länsstyrelsen efterlyser dock en mer samlad bild av vilken påverkan och hur 
åtgärder i planen för befintliga verksamheter samt hur vägledningar för eventuell 
tillkommande bebyggelse påverkar och kan bidra till att miljökvalitetsnormerna kan 
följas. En sådan bild relaterad till redovisade vattenförekomster eller till landskapets 
karaktärsområden underlättar förståelsen för var påverkan är som störst och var 
åtgärder kan sättas in för att vattenkvaliteten ska kunna förbättras i yt- och 
grundvatten. 
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Avlopp/spillvatten

Länsstyrelsen menar att ÖP2040 saknar tydliga ställningstaganden och riktlinjer för 
hur kommunen hanterar olika områden avseende vatten- och avloppsfrågor och 
menar att hänvisning till blåplanen inte är tillräcklig. 

Från Hjärup med omnejd leds avloppsvattnet till Sjölunda avloppsreningsverk via 
ABMA-ledningen. Planförslaget beskriver att det i dagsläget finns en viss 
kapacitetsbegränsning i ledningsnätet, vilket medför bräddningar vid kraftiga regn 
och att detta är ett problem för Alnarpsån som då får ta emot obehandlat spillvatten 
med höga halter kväve och fosfor. Kommunen uppger att de arbetar med att öka 
kapaciteten både genom att öka rördimensionerna och en fördubbling av 
pumpkapaciteten. Länsstyrelsen tolkar detta som att det i dagsläget inte finns önskad 
kapacitet för de utbyggnadsplaner kommunen presenterar. Länsstyrelsen vill påpeka 
att VA-utbyggnaden är ekonomiskt dimensionerande för var och hur kommunen ska 
utvecklas och vill betona att under gällande förutsättningar riskerar utbyggnad i 
Hjärup med omnejd bli olämpliga att exploatera innan VA kapaciteten är utredd och 
systemet på plats med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vattenförekomster

Både Höje å och Sege å har otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk 
status. Kommunen beskriver i ÖP2040 att man arbetar aktivt med att förbättra 
statusen på åarna. Det framgår dock inte hur kommunen arbetar i enlighet med 
nuvarande (2016 - 2021) vattenförvaltning och åtgärdsprogram. Därtill är det 
viktigt att översiktsplanen också förhåller sig till förslagen i den kommande 
förvaltningsplanen, 2021 - 2027.

 Sammantaget är Länsstyrelsens bedömning är att frågan om MKN för vatten
innehålls kvarstår att följa upp vid efterföljande prövningar. Detta gäller
särskilt utbyggnad i Hjärup.

Miljökvalitetsnormer för luft
Länsstyrelsen bedömer att luftkvaliteten inte är en utmaning inom kommunen, men 
med tanke på hur kommunens färdmedelsfördelning ser ut finns det stora 
utmaningar att konkurrera med bilpendling inom delar av kommunen vilket kan få 
betydelse för MKN luft.

Hälsa och säkerhet 

Av ÖP2040 framgår gällande frågor som rör hälsa och säkerhet bl.a. att i närheten 
av miljöfarliga verksamheter ska deras respektive risker och erforderliga 
säkerhetsavstånd utredas och beaktas; att det vid kommande planering är viktigt att 
utreda lämpliga bullernivåer och säkerställa lämpliga bullerdämpande åtgärder; inom 
vilka utbyggnadsområden risk för förorenad mark finns samt att vid exploatering i 
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närheten av leder för farligt gods ska risker analyseras. Detta innebär att flera frågor 
som rör hälsa och säkerhet kvarstår att följa upp i efterföljande planering.

Miljöfarliga verksamheter

I ÖP2040 framgår att det finns ett antal miljöfarliga verksamheter i Staffanstorp, 
varav en verksamhet som omfattas av den lägre kravnivån enligt 
Sevesoförordningen. Kommunen anger att vid planering och bygglovsprövning i 
närheten av dessa ska deras respektive risker och erforderliga säkerhetsavstånd 
utredas och beaktas. Det framgår inte om det finns någon konflikt med föreslagna 
utbyggnadsområden, vilka riskerna är och hur stort uppmärksamhetsavstånd som är 
relevant att beakta utifrån de miljöfarliga verksamheterna, t.ex. i samband med 
förtätning. För området Flackarp-Höjebromölla framgår att närheten till Källby 
reningsverk i Lund behöver utredas i efterföljande planering, framförallt gällande 
lukt. Det framgår inte om de föreslagna utbyggnadsområdena kan påverkas av andra 
närliggande verksamheter i Lunds kommun. 

Verksamheter med inslag av bostäder

I Staffanstorp föreslås ett utbyggnadsområde för framtida verksamheter med inslag 
av bostäder. Utöver att det finns utmaningar att hantera frågor som rör hälsa och 
säkerhet inom detta område vill Länsstyrelsen lyfta att beroende på vad för typ av 
verksamheter som etableras på Kronoslätt kan det påverka möjligheten till 
etablering av bostäder inom området. 

Markföroreningar

Det framgår av ÖP2040 att det finns två före detta skjutbanor i kommunen som är 
undersökta och konstaterat kraftigt förorenade pga användningen av blyhagel. I ÖP 
2040 pekas en av dessa, Grevie – Torreberga ängar, ut som ett rekreationsområde 
med tillhörande anslutande rekreationsstråk. Undersökningar som genomförts att 
det inte är lämpligt att vistas inom vissa delar av den före detta skjutbanan, pga 
riskerna om man skulle få i sig förorenad jord. 

 Sammantaget är Länsstyrelsens bedömning att frågor som rör hälsa och
säkerhet kvarstår att följa upp vid kommande planläggning och prövningar.
För följande område nedan gäller särskilt:

- Hjärup – trafikbuller från väg- och järnväg, markföroreningar, risker farligt
gods på järnväg, risker magnetfält avseende kraftledningar (Västerstad)

- Flackarp och Trolleby – trafikbuller från väg- och järnväg, risker farligt gods på
väg, miljöfarliga verksamhet i Lunds kommun (särskilt reningsverket),
markföroreningar (Flackarps by)

- Höjebromölla – risker farligt gods på väg
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- Staffanstorp – trafikbuller från väg, miljöfarliga verksamheter (inkl Seveso),
markföroreningar (Sockerstan), risker farligt gods på väg, risker magnetfält
avseende kraftledningar (norra delen)

- Nordanå – markföroreningar, trafikbuller från väg

Samordning mellan kommuner

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen nu synliggjort i ÖP2040 vilka 
mellankommunala frågor som är av relevans för respektive grannkommun. 
Länsstyrelsen konstaterar att den mellankommunala samordningen kommer vara 
fortsatt viktig vid genomförandet av ÖP2040. Det gäller särskilt föreslagen 
utveckling inom området Flackarp-Höjebromölla (ett flertal olika frågor), 
utveckling av kollektivtrafikstråk, grönstruktur och vattenfrågor.  

Remisshantering
Länsstyrelsen har i aktuellt ärende hört följande myndigheter:

- Energimyndigheten (rådgivning inkommit)
- Försvarsmakten (avstår yttrande)
- Luftfartsverket (ingen erinran)
- Post- och telestyrelsen (rådgivning inkommit)
- Trafikverket (synpunkter inkommit)
- SGI (synpunkter inkommit)
- Svenska kraftnät (synpunkter inkommit)

De som medverkat i beslutet
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga 
handläggningen har enhetschef Hanne Romanus deltagit. Planhandläggare Hanna 
Tell har varit föredragande.

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Från:
Skickat: den 2 juni 2021 14:42
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Yttrande från Trafikverket: Översiktsplan för Staffanstorps kommun 2020-2040

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/39921 

Er referens:  

Översiktsplan för Staffanstorps kommun 2020-2040 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 

Framtidens Livsoas 2039 syftar till att möjliggöra ett varierat bostadsutbud, goda kommunikationer, attraktiva 
mötesplatser, kulturhistoriska, gröna och rekreativa värden sida vid sida med inspirerande företag och föreningsliv, 
med människan i centrum och förankrat i den goda jorden. Staffanstorp ligger mitt i Malmö-Lund regionen och 
påverkas i stor utsträckning av regionens utveckling. Sedan föregående översiktsplan har Trafikverket påbörjat 
byggnationen av fyra spår mellan Malmö-Lund med bl.a. stationsombyggnad i Hjärup. Staffanstorps och Lunds 
kommuner har tagit fram en gemensam strukturbild för området vid kommungränsen, för vilket Staffanstorps del 
presenteras i FÖP Flackarp-Höjebromölla. Se Trafikverkets synpunkter i separat yttrande TRV 2019/72781. 

Sedan samrådsskedet har kommunen justerat planens innehåll med hänseenden till pandemins påverkan på 
samhället i förhållande till robusthet för både boende, handel och transporter. Kommunens vision är att 
Staffanstorps kommun ska vara en trygg och attraktiv kommun med ett varierat bostadsutbud, goda 
kommunikationer, intressanta mötesplatser, kulturhistoriska, gröna och rekreativa värden sida vid sida med 
inspirerande företag och föreningsliv. Allt med människan i centrum och förankrat i den goda jorden. Kommunen 
lyfter fram att aktuellt planförslag fokuserar än mer på förtätning och expansion i stationsnära lägen. Den regionala 
planeringen har tydliggjort Hjärups och Flackarps roll i stråket som utvecklingsnoder vilket även lyfts fram i 
översiktsplanen av kommunen. Trafikverket ser positivt på att kommunen uppmärksammar dessa punkters 
utvecklingspotential med tanke på dess goda förutsättningar för hållbart resande kopplat till dess stationsnära 
lägen. Kommunen tydliggör även detta i planförslaget genom att beskriva närhet till kollektivtrafik som den 
viktigaste faktorn för styrande av planens markanvändning.  

Trafikverket ställer sig frågande till översiktsplanens redovisning av kollektivtrafikstråk då endast framtida 
kollektivtrafikstråk tycks finnas med. Trafikverket efterfrågar en redovisning och beskrivning av de befintliga viktiga 
kollektivtrafikstråk som finns inom kommunen och hur översiktsplanen förhåller sig till dessa.  

Vidare vill Trafikverket ännu en gång påtala att det är viktigt att arbetet med detta kollektivtrafiksystem är 
kommunövergripande. Kommunerna öster om Staffanstorp bör bjudas in i detta arbete, likaså berörda myndigheter 
så som Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne.  

Riksintresse för kommunikationer 

Kommunen beskriver att de har för avsikt att låta banvallen för Simrishamnsbanan bli ombyggd och trafikerad av 
superbuss. Trafikverket har i samrådsskedet kommenterat dessa planer och vill i detta skede komplettera 
synpunkterna. Simrishamnsbanan är utpekad som av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. 
Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket arbetar för att revidera nuvarande utpekanden av 
riksintressen och föreslår i nuvarande remiss att riksintresset för Simrishamnsbanan ska utgå. Om riksintresset för 
Simrishamnsbanan skulle tas bort ser Trafikverket positivt på kommunens satsning på högkvalitativ kollektivtrafik i 
centralt läge. Trafikverket måste dock påtala att riksintresseanspråket ännu inte är borttaget, och fram till dess att 
riksintresseanspråket är borttaget kommer Trafikverket inte att acceptera att annan verksamhet bedrivs på området 
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som negativt påverkar riksintresset. Trafikverket anser att kommunen behöver förtydliga detta i planen så att 
förutsättningarna för denna satsning är tydlig. Trafikverket ser också en utmaning i satsningen gällande systemets 
enskilda nya vägar som avses dras på de gamla banvallarna. Utöver de rent formella utmaningarna kopplat till 
vägplan och finansiering ställer sig Trafikverket frågande till hur detta system ska ansluta till befintligt vägnät och 
integreras med de befintliga kollektivtrafiksystemen i regionen. Systemet måste på flertalet ställen korsa viktiga och 
känsliga infrastrukturstråk så som väg E22 in mot Lund och väg 108 mot Dalby. Trafikverket vill vara tydliga med att 
dessa typer av korsningar tenderar till att vara komplexa att utföra då ingen skada får ske på riksintressena eller på 
stråk inom funktionellt prioriterat vägnät.  

Gällande riksintresseanspråket för väg 11 och väg 108 föreslås detta tas bort enligt aktuell remiss från Trafikverket i 
samband med att kriterierna för riksintressena ses över. Då förändringarna i riksintressekriterierna ännu inte är 
beslutade förändras inte hanteringen av riksintresseanspråket från Trafikverkets sida på dessa sträckor i förhållande 
till kommunens planförslag.  

Planbeskrivningen beskriver att kommunen ska verka för god framkomlighet på väg 108 och väg 11 som är av 
riksintresse. Däremot tycks sträckan av väg 108 som går genom Staffanstorps tätort, tillika väg 11 öster om 
Staffanstorps tätort inte inkluderas som ”säkrad tillgänglighet väg” enligt markanvändningskartan. Trafikverket 
önskar att detta ställningstagande förtydligas. Vägarnas sträckning inom tätorten skiljer sig inte i dess utpekande 
från resterande sträckor av de utpekade vägarnas roll som riksintresse, funktionellt prioriterat vägnät och 
rekommenderade leder för farligt gods. Detta bör framgå tydligt i planen.  

Eventuell påverkan på riksintresset för väg E22 från planerat verksamhetsområde i Höjebromölla har inte hanterats i 
planen. Trafikverket efterfrågar en bedömning från kommunen om och i så fall i vilken omfattning som 
verksamhetsområdet kan riskera att påverka riksintresset för väg E22. Verksamhetsområdets placering är nämligen i 
direkt anslutning till en av de hårdast trafikerade trafikplatserna utmed E22 i Skåne. Trafikplatsen avses byggas om 
för att klara de utökade behov som ställs på den kopplat både till kapacitet på väg E22 i form av additionskörfält 
samt kopplat till planerad mötesseparering av väg 108 Staffanstorp-Lund. Externhandel är mycket trafikalstrande, 
speciellt för privatbilism, varvid det är viktigt att se till så att denna verksamhet inte medför en negativ påverkan på 
riksintresset för väg E22.  

Trafikverket anser att en redovisning i översiktsplanen ska göras av hur föreslagna utbyggnadsområden utmed 
statlig infrastruktur med hänsyn tas till influensområden med avseende på trafikbuller, risker, flyghinder etc. I en 
bedömning av påverkan av t.ex. trafikbuller och risker med transporter av farligt gods ska hänsyn tas till en prognos 
för vägtrafiken på 20 års sikt, och till år 2040 för järnvägstrafiken. Anläggningar av riksintresse för kommunikationer 
”ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen”. Trafikverket 
anser att detta ska framgå i översiktsplanen. 

Luftfart 

I framför allt avsnittet Staffanstorp – Så här kan det bli… lyfts möjligheterna att skapa en tät bebyggelse med 
stadsmiljöer och punkthus. Områden och platser som anses mer eller mindre lämpliga för uppförande av höga hus 
pekas inte ut. Trafikverket vill påminna om att hela Staffanstorps kommun ligger inom den MSA-påverkade ytan 
(Minimum Sector Altitude – ett hänsynsområde med en radie på 55 km) för Malmö Airport samt Köpenhamns 
flygplats Kastrup. Hänsyn ska tas till MSA-ytan vid planering av hög bebyggelse och andra höga anläggningar, såsom 
t ex master och vindkraft. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig om det inom 
planområdet förekommer byggnader eller andra föremål högre än 20 meter. Även Försvarsmaktens intressen kan 
påverkas av höga hus. För mer information, se www.trafikverket.se, www.lfv.se,  samt www.forsvarsmakten.se  

De östra delarna av kommunen berörs till vis del även av buller från Malmö Airport. Trafikverket ansvarar för den 
långsiktiga planeringen av luftfart. Detta innebär att Trafikverket alltid ska beredas möjlighet att följa och delta i 
processer kring samrådshandlingar, tillståndsansökningar, miljökonsekvensbeskrivningar och liknande avseende 
vindkraftsetablering. Alla detaljplaner och bygglov som rör vindkraftverk ska remitteras till Trafikverket för 
granskning. 

Vindkraftverk intill allmän väg ska placeras på ett minsta avstånd av verkets totalhöjd (torn + vinghöjd), dock minst 
50 m. Av säkerhetsskäl bör dessa avståndsregler även tillämpas på andra vägar, t ex enskilt vägnät. 

Hjärup 
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Trafikverket efterfrågar fortfarande en tydligare beskrivning av de planer och åtgärder som kommunen avser 
hantera för att uppmuntra och vidareutveckla nyttjandet av hållbara transporter i orten. Med Hjärups mycket 
fördelaktiga läge och kommunikationer finns det stora vinster att göra på åtgärder som gynnar hållbara transporter i 
form av t.ex väl utbyggda gång- och cykelnätverk eller restriktiva parkeringsnormer i stationsnära läge.  

I avsnittet gällande Hjärup beskrivs det att Lommavägen (väg 896) avses utformas för att skapa en större 
stadsmässighet med bebyggelse på båda sidorna av vägen. I detta sammanhang är det viktigt att kommunen för en 
aktiv dialog med Trafikverket gällande väghållarskapet för vägen i ett tidigt skede. Vidare efterfrågar Trafikverket 
fortfarande en tydligare beskrivning av Lommavägen utifrån ett helhetsperspektiv.  

I markanvändningskartan för Hjärup kvarstår stråk för väg parallellt med Södra stambanan som ny anslutning mot 
väg 108. Trafikverket har under 2020 genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 108, tpl Lund Södra – cpl Flackarp. I 
åtgärdsvalsstudien framgår att sträckan bland annat rekommenderas för mötesseparering och att en 
cirkulationsplats anläggs mellan väg 108 och väg 852 (Gamla Lundavägen). Trafikverket ställer sig därför negativa till 
en tillkommande ny väg mellan Hjärup och aktuell sträcka av väg 108 då inga nya anslutningar bör tillföras på 
sträckan.  

Nordanå 

Kommunen planerar för en utökning av bostadsbeståndet i Nordanå. Planförslaget specificerar att Nordanås 
utveckling förutsätter en utveckling av kollektivtrafiken, vilket Trafikverket ser som en positiv inriktning. Dock tycks 
denna förutsättning i stora drag bygga på dels BRT-systemet som är utpekat i markanvändningskartan och på att 
Malmös stadsbusstrafik utökas för att även omfatta Nordanå. Då BRT-systemet i planförslaget troligtvis kommer att 
vara en stor utmaning att upprätta anser Trafikverket att planförslaget bör ytterligare förtydliga vilka specifika 
förutsättningar som behöver vara på plats för att utöka bebyggelsen i Nordanå. Risken är annars att exploatering 
påbörjas långt innan kommunen ens vet om BRT-systemet går att utföra i den omfattning som planen medger och 
därmed bygga in ett starkt bilberoende i den nya bebyggelsen. Vidare behöver kommunen säkerställa att det finns 
en vilja från Malmös sida att låta Nordanå ingå i deras stadsbussnät.  

Flackarp-Höjebromölla 

Trafikverket finner satsningen på externhandel i Höjebromölla som motsägelsefull i förhållande till översiktsplanens 
övergripande mål om hänsynstagande till jordbruksmark som en viktig resurs och exploatering i stationsnära lägen. 
Externhandelsområden alstrar en stor mängd personbilstrafik, tillika tenderar andelen som väljer personbil som 
transport till området vara väldigt hög trots tillgång till kollektivtrafik. Trafikverket ställer sig därför negativa till 
denna typ av etablering då detta inte verkar i linje med de transportpolitiska målen.  

Gällande den tillkommande bebyggelsen i Flackarp vill Trafikverket påtala att det är viktigt att kommunen beaktar 
tillgängligheten till attraktiva stråk mellan bebyggelsen och den närliggande stationen. Det är viktigt att kommunen 
planerar ny bebyggelse inom området med en ”hela resan”-perspektiv för att göra de hållbara transportmedlen så 
attraktiva som möjligt.  

Staffanstorp 

Trafikverket har i sitt tidigare yttrande efterfrågat en beskrivning av hur de nya verksamhetsområdena vid 
Kronoslätt och norr om Kronoslätt ska trafikförsörjas och vilka sorters verksamheter som området planeras för. 
Trafikverket saknar fortfarande en beskrivning av detta i översiktsplanen. Det är viktigt att kommunen tar ställning i 
dessa frågor i ett tidigt skede för att säkerställa att det finns en övergripande plan för trafikförsörjningen och för att 
tydligt visa för Trafikverket som är väghållare för väg 11 vad kommunens intentioner är och vilka behov som kan 
komma att uppstå till följd av etableringen av verksamhetsområdena.  
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4

Kommunen anger i planförslaget att kollektivtrafikförsörjningen till Kronoslätt behöver utredas vidare. Trafikverket 
anser att kommunen bör hantera denna viktiga fråga närmare i aktuellt planförslag. Om området ska kunna planeras 
i linje med planförslagets huvudinriktning gällande effektiv markanvändning och närhet till kollektivtrafik behöver 
det finnas en övergripande plan för hur området kan försörjas med attraktiv kollektivtrafik. Om det inte görs något 
ställningstagande i aktuellt planförslag kan frågan riskeras att nedprioriteras i senare skede.  

Trafikverket hänvisar i övrigt till vårt yttrande i samrådsskedet. 

Med vänlig hälsning 

Trafikverket 
Box 366 
201 23 Malmö 
Besöksadress: Gibraltargatan 7 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se 
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Från:
Skickat: den 14 juni 2021 10:24
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Region Skånes yttrande Staffanstorps översiktsplan granskning
Bifogade filer: RSyttrande_ÖPStaffanstorp_granskn.docx

Hej! 
Här kommer Region Skånes yttrande över Staffanstorps översiktsplan i granskningsskedet. Yttrandet är godkänt för 
signering men det digitala systemet har tyvärr hängt upp sig så jag måste skicka det osignerat. Jag tror egentligen 
det har mest betydelse för Region Skånes interna beslutsgång om yttrandet är underskrivet eller ej.  

Med vänlig hälsning, 
 

 
 

 

Region Skåne 
Postadress: 291 89 Kristianstad 
Besöksadress: Dockplatsen 26 Malmö 

 

www.skane.se

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med 
andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.  

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter här (GDPR)  
Read about how Region Skåne processes your personal data. (GDPR) 

När du skickar e-post till Region Skåne behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer om hur dina 
personuppgifter behandlas hittar du på Skane.se/personuppgifter.  
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Remiss. Granskning översiktsplan för Staffanstorps 
kommun 

Region Skåne har mottagit ovanstående granskningshandling för 

synpunkter. 

Region Skåne har ansvar för vård och hälsa i Skåne samt ett samordnande 

ansvar för Skånes utveckling, enligt Lag 2010:630 och lagändring 2019:944 

om regionalt utvecklingsansvar. Detta ansvar innebär att utarbeta och 

fastställa en strategi för regionens utveckling och samordna insatser för 

genomförandet av denna samt att upprätta och fastställa planer för regional 

transportinfrastruktur. Region Skåne är också regional 

kollektivtrafikmyndighet i Skåne län, vilket innebär det politiska och 

ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken. Region 

Skåne utgör även en formell remissinstans enligt plan- och bygglagen (PBL) 

avseende översiktsplaner och enligt lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar avseende riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Region Skåne har sedan januari 2019 även ansvar för den regionala fysiska 

planeringen i länet, och uppdraget att ta fram en regionplan för Skåne till 

2022. Förslag till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 har nyligen varit ute på 

samråd och beräknas gå ut på granskning till hösten 2021. 

Regionplaneuppdraget bygger vidare på arbetet med Strukturbild för Skåne 

som Region Skåne bedrivit i dialog med de 33 skånska kommunerna sedan 

2005. Region Skåne yttrar sig över översiktsplan för Staffanstorps kommun 

utifrån ovanstående ansvar.  
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Bakgrund 

Staffanstorps kommuns nu gällande översiktsplan har bedömts inaktuell i 

vissa delar varför ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram. Samtidigt 

har kommunen tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för 

Flackarp - Höjebromölla. Båda dessa förslag – nya översiktsplanen, som 

under samrådet kallades Framtidens kommun – Livsoas 2039, samt 

Fördjupad översiktsplan Flackarp - Höjebromölla – har varit föremål för 

samtidigt samråd under sommaren/hösten 2019. Erfarenheter och 

synpunkter från samrådet ligger till grund för kompletteringar och 

omarbetningar som gjorts av översiktsplanen inför granskningen. I 

granskningsförslaget har den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-

Höjebromölla arbetats in i den kommunövergripande översiktsplanen.  

I den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser 

samtidigt som Staffanstorps småstadskänsla stärks genom att förtäta och 

växa i stations- och hållplatsnära lägen. Översiktsplanens tidsram sträcker 

sig till år 2040. 

Region Skånes synpunkter 
Regionalt perspektiv 

Staffanstorps kommun har som konstaterats i planförslaget ett funktionellt 

mycket bra läge i regionen med god kollektivtrafik och god tillgång till en 

regional arbetsmarknad. Planförslaget skulle vinna på att ta en lite större 

utblick på omvärlden utifrån såväl ett skånskt perspektiv som ett perspektiv 

där exempelvis den framtida Fehmarn Bält-förbindelsen skapar nya 

möjligheter.  

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

För att möta efterfrågan och en växande befolkning siktar Staffanstorps 

kommun i förslaget till översiktsplan på att möjliggöra byggandet av 7000 

nya bostäder till 2040 vilket motsvarar cirka 300 bostäder per år. Region 

Skåne välkomnar kommunens intentioner med bostadsutveckling och ser 

fram emot att ta del av det nya bostadsförsörjningsprogram som är aviserat i 

planförslaget. Som kommunen själv påpekar i kapitlet om kommunala mål 

och styrdokument saknas nu strategier för grupper som har svårt att ta sig in 

på bostadsmarknaden.  

Enligt en ny analys från Region Skåne, Modell för bostadsefterfrågan i 

Skåne, ligger marknadsdjupet 2020 för Staffanstorps kommun på cirka 200 

nya bostäder. Med marknadsdjup avses att så många nya bostäder kan och 

vill efterfrågas i kommunen ett enskilt år. Analysen visar till exempel att 

2020 var marknadsdjupet för hyresrätter större än för bostadsrätter i 

Staffanstorps kommun, samtidigt som antalet färdigställda hyresrätter var 

relativt lågt. Region Skåne avser att revidera denna analys årligen och 

hoppas att det kan vara ett bra underlag för kommunerna att närmare förstå 

sin bostadsmarknad.  
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Kollektivtrafik och transportinfrastruktur 

Region Skåne kan konstatera att Staffanstorps kommun avser att utreda 

möjligheten att köra superbuss på den gamla banvallen till 

Simrishamnsbanan. Simrishamnsbanan är i Strategi för ett hållbart 

transportsystem i Skåne 2050 utpekad som behov på längre sikt. I 

strategin anges att banan kan bli aktuell utifrån syftet att binda samman 

Skåne. I samrådsförslag till Regionplan för Skåne 2022 - 2040 framgår att 

interaktionen mellan de östra och västra delarna av Skåne är låg vilket 

ställer krav på den fysiska planeringen att möjliggöra ökad rörlighet inom 

Skåne. Simrishamnsbanan bedöms samtidigt inte vara nödvändig för att nå 

Region Skånes övergripande mål för kollektivtrafiken och ingår därmed inte 

i Region Skånes nyligen antagna Persontågsstrategi 2022 - 2040. För att 

korta restider och öka kapaciteten mellan Malmö och Simrishamn föreslås 

istället etappvisa utbyggnader av Ystadbanan och Österlenbanan.  

Bland de kommuner som ingår i stråket för Simrishamnsbanan finns idag 

olika inställning till behovet av spårbunden trafik i sträckningen. Med denna 

utgångspunkt ser Region Skåne ett behov av en gemensam dialog med 

ambitionen att skapa en samstämmig bild av Simrishamnsbanans framtid 

innan beslut fattas som skulle kunna försvåra en eventuell framtida 

utbyggnad.  

I nu gällande Regional transportinfrastrukturplan 2018 – 2029 är hela väg 

11 utpekad som en prioriterad brist att utreda utifrån ett regionalt 

superbusskoncept. Region Skåne vill gärna delta i utredningsarbetet 

avseende hela stråket och vill också framhålla vikten av att utredningen har 

ett mellankommunalt perspektiv.  

Region Skåne arbetar för närvarande med att ta fram en ny Regional 

transportinfrastrukturplan 2022–2033. Region Skåne noterar att 

Staffanstorps kommun vill se en principändring avseende finansiering av 

statliga cykelvägar. Region Skåne tar med denna synpunkt till det pågående 

arbetet. I nuvarande Regional transportinfrastrukturplan 2018–2029 är väg 

108 Lund-Trelleborg utpekad som en prioriterad brist att utreda. Sträckan 

Staffanstorp-Lund är finansierad i planen och förväntas byggstartas 2022. 

För sträckan Trafikplats Lund Södra till trafikplats Flackarp har 

åtgärdsvalsstudien nu färdigställts. För resterande sträcka Staffanstorp-

Trelleborg pågår det en åtgärdsvalsstudie som förväntas vara färdig 

2021/2022. 

Region Skåne vill tipsa att inom ramen för den Regionala 

transportinfrastrukturplanen 2018–2029 finns möjlighet att söka 50 procent 

medfinansiering för kommunal cykelinfrastruktur. Även Stadsmiljöavtal kan 

vara bra att söka i förverkandet av kommunens målsättningar för cykel. 
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Social hållbarhet 

Planförslaget skulle vinna på att förtydliga den sociala hållbarheten. Region 

Skåne genomför återkommande undersökningar för att ta reda på hur 

skåningarna lever och mår. Dessa presenteras i en Folkhälsorapport och är 

ett bra underlag även för den fysiska planeringen.  

Konst och kultur 

Region Skåne ser positivt på Staffanstorps kommuns redan framtagna 

kulturmiljöprogram som omfattar tätorterna Staffanstorp och Hjärup och att 

dessa kommer att kompletteras med ett program för landsbygden inklusive 

byarna. Kulturmiljöprogrammen fyller en viktig funktion med syftet att 

tillvarata och utveckla de kulturhistoriska värdena, och lyfta fram 

kulturmiljö som en resurs.  

I yttrandet över samrådshandlingen till fördjupning av översiktsplanen för 

Flackarp-Höjebromölla efterlyste Region Skåne beskrivningar om konstens 

och kulturens betydelse för kommunens attraktionskraft och utveckling. 

Region Skåne vill fortsatt hänvisa till Regional kulturplan för Skåne 2021 - 

2024 som ett underlag till den översiktliga planeringen En långsiktigt 

hållbar samhällsstruktur med ett rikt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt 

engagemang utgör ett kitt i samhället och medverkar till sammanhållning 

och gemenskap.  

Grön infrastruktur  

Region Skåne ser positivt på att planförslaget lyfter vikten av att värna om 

och utveckla de gröna ytorna och miljöerna så att möjligheterna till 

naturupplevelser och rekreation genom attraktiva, varierade och 

hälsosamma utemiljöer kan erbjudas. Detta stämmer väl överens med 

samrådsförslaget till Regionplan för Skåne 2022 – 2040 och 

planeringsstrategin Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande 

livsmiljöer med tillgång till rekreation. Region Skåne arbetar aktivt med 

målbilden Bättre hälsa för fler med fokus på bland annat åtgärder som 

uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet. För att kunna uppnå detta mål krävs en 

gemensam satsning av alla samhällets aktörer för att skapa attraktiva, gröna, 

trygga och tillgängliga livsmiljöer nära bostaden som ger alla människor 

goda förutsättningar för förbättrad hälsa. I den regionala 

utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 anges att det ska finnas en rik 

biologisk mångfald i Skåne. Grönytor med träd, grönska och vatten är 

viktiga fysiska strukturer för goda livsmiljöer och livskvalitet, fysisk 

aktivitet, god hälsa och robusthet mot klimatförändringar. 

Planeringen av bebyggelse på södra sidan av Höje å med närhet till den nya 

stationen vid Klostergården i Lund behöver ägnas särskild uppmärksamhet 

ur ett grönstrukturperspektiv. Här är det viktigt att samverka med Lunds 

kommun så att tillräckliga kantzoner sparas kring vattendraget och att de 

rekreativa och ekologiska värdena kan utvecklas.  
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Vandrings- och cykelleder 

Region Skåne är huvudman för vandringsleden Skåneleden och 

cykellederna Sydkustlederna och Sydostleden och driver just nu ett projekt 

för att utveckla regionala cykelleder. Avsikten är att knyta samman de 

nationella cykellederna med ett mer finmaskigt nät av cykelleder för 

rekreation och turism i Skånes inland. Staffanstorps kommun har 

tillsammans med sina grannkommuner goda förutsättningar att ta del av 

regionala cykelleder samt på eget initiativ skapa lokala cykelleder som 

knyter an till både de nationella och de regionala cykellederna. Att också 

säkerställa att det finns koppling till kollektivtrafiken ökar tillgängligheten 

och ger möjlighet att välja hållbart resande till lederna. Region Skåne 

uppmuntrar Staffanstorps kommun att fortsätta samarbetet med Region 

Skåne kring planerna om utveckling av Skåneleden för knytning till ett 

större nätverk. Detta är ett arbete som också stämmer väl överens med 

samrådsförslaget till Regionplan för Skåne 2022 - 2040. 

Region Skåne ser positivt på planförslagets intentioner att naturområden ska 

förbättras med gång- och cykelvägar samt ridstigar och att kulturmiljöer ska 

bevaras, vårdas och utvecklas. Det bidrar till ökad attraktivitet för boende 

såväl som för besöksnäring. Rekreativa miljöer uppmuntrar till att välja en 

hälsosam och aktiv vardag vilket kan minska livsstilsrelaterade kroniska 

sjukdomar. Coronapandemin har bland annat inneburit ett ökat intresse för 

naturvistelse och för många skåningar har rekreationstiden i naturen ökat. 

För att möta upp denna efterfrågan och bibehålla detta ökade intresse krävs 

god tillgänglighet till tätortsnära rekreationsområden. Det är ofta svårt att 

röra sig i ett modernt odlingslandskap och här kan utpekade leder och stråk 

uppmuntra till lokal rekreation och skapa tillgänglighet till områden som 

annars är svåra att nå.  

Klimat och energi 

Hur samhället möter de utmaningar som ett förändrat klimat medför är en 

viktig framtidsfråga för Skåne. I den regionala utvecklingsstrategin påtalas 

att aktörerna i Skåne ska arbeta tillsammans för att begränsa regionens 

klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet. Planförslaget tar upp 

översvämningsriskerna, men även rimliga klimatanpassningsåtgärder för att 

minimera konsekvenserna för samhället kan redovisas. 

Enligt Klimat- och energistrategi för Skåne ska klimatpåverkande utsläpp 

minskas med 80 % till år 2030. Detta kan med fördel tydligare synas i 

planförslaget och så långt som möjligt konkretiseras. 

I handläggningen av detta ärende har avdelningen för regional utveckling 

genom enheterna för regional planering, samhällsanalys, näringsliv och 

arbetsmarknad, EU och internationella relationer, miljö, transporter och 

infrastruktur, samt avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, psykiatri, 
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habilitering och hjälpmedel, Skånetrafiken, Regionfastigheter och Region 

Skånes kulturförvaltning deltagit. 

Med vänlig hälsning, 
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Kommuner 
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

TELEFON
Växel: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

Org.nr: 212000-1025
Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

YTTRANDE

DATUM

2021-04-30 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:434-103 

Kommunstyrelsen Staffanstorps kommun

Yttrande över Översiktsplan 2020–2040, Staffanstorps 
kommun
Burlövs kommun har tidigare yttrat sig i samrådet för översiktsplanen. 

På längre sikt (efter 2040) har Staffanstorps kommun pekat ut ett yttre godsspår. Staffanstorp 
har ritat in det yttre godsspåret i Burlövs kommun med en anslutning till Södra stambanan 
mellan Åkarp och Hjärup, i direkt anslutning till bostäder i östra Åkarp vid Vallgården, över 
Vallgårdens golfbana och sedan utmed Yttre ringvägen vid trafikplats Sunnanå. 

Burlövs kommun vill även i detta svar informera om att man under inga omständigheter kan 
acceptera ett yttre godsspår. 

Burlövs kommun har inget markreservat för ett yttre godsspår i sin översiktsplan eller i andra 
strategiska dokument. En anslutning till Södra stambanan vid Åkarp skulle bli oerhört 
problematisk och innebära stora markanspråk eftersom Södra stambanan är nedsänkt 5–6 
meter ned i ett tråg. Det skulle även hindra det grönstråk utmed Alnarpsån som Staffanstorp har 
redovisat. Som Trafikverket, som ansvarar för den långsiktiga planeringen av statlig 
infrastruktur, har påpekat i sitt yttrande så finns det inga planer på ett yttre godsspår, varken 
som objekt i nationell plan eller som brist. Mot bakgrund av det som ovan anförts ser Burlövs 
kommun planerna på ett yttre godsspår som totalt oacceptabla. 

Staffanstorps kommun utreder möjligheten att köra superbuss på den gamla banvallen för 
Simrishamnsbanan (kanske med möjlighet till spår i framtiden). Utifrån detta pekas möjliga 
stationer ut i Staffanstorp, Nordanå och Kyrkheddinge. Det är dock oklart om den tänkta vägen 
även ska vara öppen för annan typ av trafik och hur det skulle påverka Burlövs kommun.

Det är bra att Staffanstorps kommun planerar en cykelväg utmed Malmövägen. Cykelvägen 
skulle öka möjligheterna att på ett trafiksäkert sätt cykla mellan Burlöv och Staffanstorp.   

Burlövs kommun ser positivt på ett rekreationstråk utmed Alnarpsån mellan Åkarp och Hjärup. 
Burlöv håller med om att området också är viktigt för dagvattenhantering. Det är av stor vikt att 
dagvattnet fördröjs i dagvattenmagasin eller liknande för att undvika översvämningar längre ner 
i systemet och rena vattnet från föroreningar. Vid nya planer inom Alnarpsåns 
avrinningsområde är detta speciellt viktigt på grund av översvämningshistoriken och den dåliga 
ekologiska statusen enligt länsstyrelsens bedömning.
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Burlövs kommun ser positivt på ett grönstråk med möjlighet till rekreation utmed Sege å. Även 
Burlöv har i sin översiktsplan pekat ut ett grönstråk längs med ån.

På kommunstyrelsens vägnar
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 2021-06-10 Diarienummer  

 
  KS 2021/0312 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post 
Box 41 
221 00 Lund 

Bruksgatan 22 046-359 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se 

  
  

 

Granskning av ny översiktsplan för Staffanstorps 
kommun 
Utgångspunkter och kopplingar till omvärlden  
Förslaget förhåller sig aktivt till relevanta faktorer i omvärlden. Det 
beskriver väl hur kommunen genom god fysisk planering kan göra 
det möjligt att dra nytta av olika regionala förutsättningar, 
mellankommunala samarbeten och kommunens geografiska läge i en 
stark och snabbt växande storstadsregion. Det är positivt att 
Strukturbild MalmöLund samt Strukturplan för MalmöLundregionen 
med tillhörande gemensamma målbilder, strategier och 
ställningstaganden lyfts fram tydligt för de tolv medverkande 
kommunerna.  
 
Utbyggnadsinriktning och mark för bostäder och verksamheter  
Granskningsförslaget har förtydligats eftersom fördjupningen för 
Flackarp-Höjebromölla har arbetats in i förslaget. Det bringar klarhet 
i flera av de frågetecken som Lunds kommun lyfte under 
samrådsfasen. En utbyggnadskapacitet motsvarande 7000 bostäder 
samt motsvarande utbyggnadstakt för näringslivet är fortfarande att 
anses som rimlig och motiverad.  
 
Lunds kommun har en restriktiv hållning när det gäller utbyggnad på 
högklassig jordbruksmark. Jordbruksmarken ska så långt som 
möjligt bevaras. När det ändå sker bör särskilda krav på effektivt 
markutnyttjande ställas. I linje med yttrandet under samrådet vill 
Lunds kommun framföra en generell åsikt om vikten av att vid 
fortsatt utbyggnad behålla fokus på förtätning och effektivt 
markutnyttjande och att spara värdefull jordbruksmark i så hög grad 
som möjligt. Det är också av största vikt att naturmässiga och 
rekreativa värden vägs in och balanseras mot kommande 
exploatering.  
 
Lunds kommun är fortsatt kritiskt till handelsetableringar utanför 
stadskärnan i utbyggnadsområden öster om E22, då risken är stor 
att de både medför stora negativa konsekvenser för stadskärnans 
handel och stimulerar till ökad bilanvändning.  
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Yttrande  2 (5) 

2021-06-10 Diarienummer 

KS 2021/0312 

Infrastruktur och mobilitet  
I granskningsförslaget redovisas starka kollektivtrafikstråk och 
stationslägen. Lunds kommun vill betona betydelsen av starka och 
väl utvecklade stråk som förbinder viktiga noder. Det är även positivt 
att ett reservat för ett yttre godsspår är redovisat som en möjlighet 
på längre sikt. Det finns också med i Lunds kommuns översiktsplan.  

Överlag behöver cykelkopplingar över kommungränserna stärkas 
och cykelvägnätet tydliggöras ytterligare. Ett framtida cykelstråk 
längs järnvägen Malmö-Lund saknas, endast delen norr om Hjärup 
finns med i förslaget. Ett sådant stråk skulle förbättra 
pendlingsmöjligheterna mellan Malmö och Lund samt mellan 
Hjärup-Åkarp-Burlöv-Malmö. Vidare saknas de planerade 
cykelkopplingarna mellan Hasslanda i östra Lund och Knästorp. Det 
finns också ett behov av att långsiktigt förbättra 
cykelkommunikationerna mellan Staffanstorp och Genarp.  

Vidare avseende Flackarp-Höjebromölla visar granskningsförslaget 
en vägkoppling mellan väg 108 och Källby. Lunds kommun vill 
framhålla att en sådan koppling inte ska ses som en infart till Lund 
eller en förbindelse för pendlingstrafik, utan som en möjlig framtida 
koppling mellan Källby och väg 108 som behöver utredas vidare.  

Hur Flackarps by kopplas till väg 108 behöver studeras vidare. I den 
åtgärdsvalsstudie som nyligen avslutats föreslås att området knyts 
till en ny cirkulationsplats vid korsningen med Gamla Lundavägen. 
Det är emellertid oklart om denna lösning är genomförbar eftersom 
den riskerar att komma i konflikt med det förslag till utökat 
riksintresse för kulturmiljö som för närvarande ligger för beslut hos 
riksantikvarieämbetet. Lunds kommun anser att en vägförbindelse i 
det läge som illustreras i granskningsförslaget innebär stor negativ 
påverkan på både kulturmiljö, landskapsbild och på befintlig och 
planerad bebyggelse i St. Lars.  

Vad gäller kopplingar över Höje å anger planförslaget två gång- och 
cykelförbindelser mot Källby respektive Klostergården. Dessa 
förbindelser knyter samman med planerat gång- och cykelnät enligt 
samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Källby. 
Lunds kommun vill dock förtydliga att det i dagsläget inte har fattats 
något beslut gällande det framtida gång- och cykelnätet.  
Förslag om hur Trolleby och Flackarp kan försörjas med buss saknas. 
Vidare saknas de planerade cykelkopplingarna mellan Hasslanda i 
östra Lund och Knästorp. 
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 Yttrande  3 (5) 

 2021-06-10 Diarienummer  

 

  KS 2021/0312 

Flackarp-Höjebromölla  
Under samrådet för fördjupningen av översiktsplanen för Flackarp-
Höjebromölla lyfte Lunds kommun ett antal synpunkter. Det 
handlade bland annat om tidsperspektiv och genomförandefrågor 
som påverkar utveckling i Flackarp och Trolleby, till exempel 
utbyggnad av Lunds utvecklingsområde Källby, flytt av Källby 
reningsverk, flytt av kraftledning, investering i brokoppling över 
Höje å samt förutsättningar för ett naturreservat. Dessa frågor är inte 
besvarade i aktuell utställningshandling för översiktsplanen.  
 
Området runt Flackarps by är påverkat av E.ONs två kraftledningar 
mellan Sege och Barsebäck. Staffanstorps och Lunds kommun har ett 
gemensamt intresse av att hitta möjligheter till omläggning eller 
nedgrävning av kraftledningarna. E.ONs nuvarande 
kraftledningskorridor redovisas bortkryssad i 
markanvändningskartan men förslag på dragning och prioriterad 
markanvändning för en ny kraftledningsdragning saknas.  
Lunds kommun förväntar sig att även Staffanstorps kommun driver 
frågan gentemot E.ON och energimarknadsinspektionen om 
omläggning av kraftledningarna.  
 
Nya natur- och rekreationsstråk  
Det är positivt att nya sammanhängande natur- och rekreationsstråk 
pekas ut i markanvändningskartan. Effekter av förändrade behov och 
beteendemönster, bland annat som en effekt av pågående pandemi, 
har ökat belastningen på befintliga natur-och rekreationsstråk. 
Planering för nya möjligheter till naturupplevelser och rekreation i 
närområdet gynnar såväl Lunds och Staffanstorps invånare och 
möjliggör mer hållbar användning av befintliga områden och stråk.  
 
Lunds kommun uppmanar Staffanstorp att skydda Höjeådalens 
naturvärden samt det rörliga friluftslivet genom att inrätta ett 
naturreservat även inom Staffanstorps kommuns del av Höjeådalen. 
 
Sociala konsekvenser av översiktsplanens ställningstaganden  
Granskningsförslaget sätter fokus på värden som ska göra det tryggt, 
säkert och attraktivt att bo, besöka och verka i Staffanstorp. I 
enlighet med tidigare yttrande kan planen med avseende på social 
hållbarhet tjäna på en samlad redogörelse för möjliga sociala 
konsekvenser av de ställningstaganden som görs i förslaget samt att 
fördelarna med granskningsförslaget i förhållande till gällande 
översiktsplan tydligare pekas ut. 
 
En grundläggande målsättning enligt samrådsförslaget är att skapa  
goda barndoms- och ungdomsminnen. Många goda värden som är  
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 Yttrande  4 (5) 

 2021-06-10 Diarienummer  

 

  KS 2021/0312 

viktiga för barn lyfts, som nära, tryggt, säkert, roligt och aktivt.  
I likhet med yttrandet över samrådsförslaget saknar Lunds kommun 
fortfarande en bedömning och redovisning av förslagets 
konsekvenser för barn och unga.  
 
Ekonomiska konsekvenser av översiktsplanens ställningstaganden  
Den befolknings- och bebyggelseutveckling som redovisas i förslaget 
kommer att kräva stora investeringar i bland annat infrastruktur och 
service. Förslaget lyfter betydelsen av en hållbar och ansvarsfull 
tillväxt som tar hänsyn till såväl människor, miljö och ekonomi, men i 
likhet med de sociala aspekterna hade det varit intressant att ta del 
av en beskrivning av möjliga ekonomiska konsekvenser av förslaget.  
En kraftig befolkningstillväxt i Staffanstorps kommun kan innebära 
ekonomiska konsekvenser även för Lunds kommun. I enlighet med 
ovan är fortsatt dialog och samverkan mellan de båda kommunerna 
därför viktig, särskilt avseende frågor kring infrastruktur och 
samhällsservice. 
 
Lunds kommun ser positivt på att ett flertal förtydliganden gjorts 
med utgångspunkt i Lunds kommuns tidigare yttrande. Detta gäller 
främst med avseende på fördjupningen för Flackarp-Höjebromölla 
som nu är integrerad i granskningsförslaget samt i tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Mellankommunal samverkan och samordning i planeringen av de 
miljöer som växer fram där Lunds och Staffanstorps kommungränser 
möts bör fortsätta med utgångspunkt i den överenskommelse som 
gjorts om utökad samverkan i utvecklingen av området kring 
kommungränsen vid Höje å.  
 
Lunds kommun vill uppmärksamma Staffanstorps kommun om det 
avstånd som har funnits och ska fortsatt finnas mellan tätorterna. En 
utveckling i riktningen att Lund och Hjärup växer ihop är inte 
önskvärd.  
 
Lunds kommun vill fortsatt tydliggöra att den strukturbild som 
refereras till och som även beskrivs som en utgångspunkt för 
översiktsplanen, inte ingick i den överenskommelse som skrevs 
under av kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun och 
Staffanstorps kommun. Däremot står Lunds kommun bakom den 
målbild och de gemensamma utmaningar som ingår i 
överenskommelsen om utökad samverkan mellan kommunerna i 
utvecklingen av området kring kommungränsen vid Höje å.  
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Den yttre godsbanan är viktig för framtida godstransporter och om rangerbangården i 
Malmö i framtiden behöver expandera på annan plats. Av kartan för markanvändning 
på längre sikt (del 1, sid. 69) framgår föreslagen dragning för den yttre godsbanan 
som även Malmö redovisar reservat för i översiktsplanen. Den föreslagna dragningen 
av banan ligger i direkt anslutning till föreslagen bebyggelseutbyggnad i Nordanå och 
det är viktigt att framtida bebyggelseutbyggnad inte omöjliggör den föreslagna drag-
ningen av den yttre godsbanan.  
 
Malmö stad planerar för ett rekreativt stråk längs Sege å och ser gärna att även 
Staffanstorp lyfter detta som ett rekreativt och grönt stråk i sin översiktsplan.  

 
Svårigheter att utläsa på vilket sätt flyttade kraftledningar kommer att påverka Malmö 
kvarstår i granskningsförslaget.  
 
Malmö stad ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Staffanstorps kommun, 
bland annat inom ramen för samarbetet i MalmöLundregionen.  
 
 
 
 

 
 

 
Strategiavdelningen 
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§ 106  

Yttrande över granskning av förslag till ny 
Översiktsplan 2020-2040 Staffanstorps kommun  

Dnr 2021-000111  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

 

att Svedala kommun inget har att erinra, men vill framföra vikten av en 
kommunövergripande samverkan i framtagandet av GC-väg mellan Svedala 
och Staffanstorps kommuner.  

     

Sammanfattning av ärendet 
Staffanstorps kommun har översänt ny översiktsplan för yttrande över 
planförslaget. Granskningshandlingen visar riktningen för hur Staffanstorps 
kommun avser utveckla och bygga framtidens trygga och attraktiva 
Staffanstorp. I granskningsförslaget har den fördjupade översiktsplanen för 
Flackarp-Höjebromölla inarbetats i den kommunövergripande översiktsplanen. 
Inlämningsfrist för yttrande är 28 maj 2021.   

Svedala kommun har inget att anmärka på i Staffanstorps översiktsplan som 
kan vara negativt för Svedala kommuns räkning. Det som kan lyftas fram som 
positivt för både för Svedala kommun och Staffanstorps kommun är följande: 

Den föreslagna planeringen för att bygga cykelväg från Staffanstorps tätort i 
riktning till Klågerup utmed väg 108 är mycket positiv, men den redovisade 
cykelvägsdragningen längs väg 108 får nog ses som principiell. Den pågående 
Åtgärdsvalstudien (ÅVS:en för väg 108 från Trelleborg till Staffanstorp), som 
båda kommunerna deltar i, kommer kanske landar i andra, bättre alternativ än 
att dra cykelvägen i direkt anslutning parallellt med väg 108.      

Handlingar i ärendet 
Yttrande över granskning av stadsarkitekt, daterad 2021-04-30 

Underrättelse Ny Översiktsplan Staffanstorps kommun 

Översiktsplan 2020-2040 Del 1  

Översiktsplan 2020-2040 Del 2  

Samrådsredogörelse Översiktplan 2020-2040  

Bilaga A - Inkomna yttranden / synpunkter Översiktsplan 

Bilaga B - Inkomna yttrande / synpunkter, Fördjupad Översiktsplan Flackarp - 
Höjebromölla       
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Beslut skickas till 
Staffanstorps kommun 
Strategisk planeringsenhet 

 

41



Politiska partier 
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Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer. 
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Staffanstorps kommun 

245 80 Staffanstorp 

Yttrande över granskningsförslaget till ny översiktsplan, Översiktsplan 2020-2040, samt 

fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla, Staffanstorp 

Föreningen Den Goda Jorden har synpunkter gällande ovanstående ÖP och FÖP av de skäl 

som anges nedan. 

___________ 

Föreningen anser att Översiktsplan 2020-2040, fördjupad översiktsplan (Flackarp-

Höjebromölla) och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) inte är förenliga med 

reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får 

brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 

behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 

ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Föreningen ser positivt på att kommunen har minskat sitt ianspråktagande av brukningsvärd 

jordbruksmark jämfört med det tidigare förslaget, men att det fortfarande rör sig om väldigt 

stora anspråk och att det inte är visat hur dessa behov kan tillfredsställas genom att annan 

mark tas i anspråk, genom t.ex. förtätning av verksamhetsområden och exploatering på redan 

ianspråktagen mark vid bostadsbyggande. I Miljökonsekvensbeskrivningen till 

översiktsplanen har exploateringen av jordbruksmark inte ens en egen rubrik trots att planen 

medför att stora områden som hör till Sveriges bästa åkermark tas ur produktion. Föreningen 

anser att miljökonsekvenserna för jordbruksmarken bör analyseras på ett likvärdigt sätt som t 

ex för Vatten och Kulturmiljö.  

I dokumenten saknas fortfarande en utredning av alternativa lokaliseringsmöjligheter för 

samtliga verksamhetsområden, bostadsområden m.m. som enligt planen ska byggas på den 

brukningsvärda jordbruksmarken (sannolikt den mest brukningsvärda i hela Sverige), vilken 

på ett klargörande och transparent sätt belyser vilka för- och nackdelar som föreligger 

gällande alternativa utvecklingsområden alt. inventering av redan exploaterade ytor lämpliga 
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för förtätning. Exempelvis bör många av de befintliga parkeringsytorna och 

verksamhetsområdena i Staffanstorps kommun kunna förtätas avsevärt, vilket i sin tur kan 

leda till faktiska förbättringar gällande många stadsmiljökvaliteter samtidigt som 

jordbruksmarkernas värden bevaras. Jordbruksverkets rapport ”Kommunens arbete med 

jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg” (2015) kan användas som en grund för 

kommunens vidare arbete. 

Föreningen Den Goda Jorden, som enligt 16 kap. 13 § miljöbalken har talerätt i planärenden, 

anser att de föreslagna planerna måste omarbetas för att kunna tillgodose kraven i 3 kap 4 § 

miljöbalken. 

Föreningen Den Goda Jorden 
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Synpunkter från Liberalerna Staffanstorp/Hjärup
på översiktsplan 2020-2040

Staffanstorps geografiska läge i den heta Öresundsregionen ger
unika förutsättningar för en hållbar tillväxt som måste ske på
ett balanserat och omdömesgillt sätt med tanke på de natur-
och jordbruksvärden som finns inom kommunens gränser.
Många vill bosätta sig i kommunen, men vår kommun har en
extremt stor andel högproduktiv jordbruksmark inom
kommungränserna. Dessutom frestar det på kommunens
organisation att växa fort.

Vi tycker att översiktsplanen i stora delar är bra och det är en
bra uppdatering av liggande ÖP inkl Flackarp-Höjebromölla.
Inte minst är det med stor tillfredsställelse vi noterar att
ambitionen att förtäta höjts.

En tillväxttakt på 2,2% är i överkant. De perioder som vi ha� en
sådan tillväxt har också inneburit stora påfrestningar, såväl
servicemässigt (förskolor, skolor mm) som finansiellt. En
ambitionsnivå på 1,5-2% är fullt tillräcklig, och även den en hög
ambition.

Konkreta förslag om ”varierat utbud” dvs fler hyresrätter och
”skapa alternativ för ungdomar som vill bo kvar i kommunen”
lyser mest med sin frånvaro.

Utökning av mark för verksamheter som tar ytterligare
högklassig jordbruksmark i anspråk anser vi inte vara förenligt
med god hållbarhet. Då tänker vi främst på jordbruksmarken
västerut från Staffanstorps tätort mot Tottarp. Ambitionen
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med planen har som vi har förstått det, varit att förtäta för att
undvika att bygga på jordbruksmark. I de fall man trots allt
omvandlar jordbruksmark till bostäder så känns det bara
motiverat i kollektivtrafiknära lägen, främst järnväg och
snabbusslinjer. Tanken med superbussar stödjer vi. För övrigt
måste vi bygga på höjden för att ha en hög boendetäthet. Ett
synsätt som vi sympatiserar med, vi måste vara rädda om
världens bästa åkermark. Samtidigt som vi vill att kommunen
tar ett ansvar för att behovet av bostäder i den här delen av
Skåne är stort. Sannolikt behövs det inte fler områden med
enbart villor i vår kommun.

Tyvärr saknas dessa ambitioner helt när det gäller att
omvandla jordbruksmark till mark för annan typ av
verksamhet! Att anlägga industrier på stora ytor som sedan
inte kommer generera särskilt många arbetsplatser känns
slösaktigt med våra resurser. Jordbruksmarkens värde är
densamma oavsett användningsområde. Liksom kravet på hög
boendetäthet när det gäller bostadsmark, borde kravet vara
hög arbetskra�stäthet när det gäller industrimark. Vi behöver
fler arbetstillfällen i vår kommun, och vid etableringar med
arbetskra�sintensiva verksamheter får man göra avvägningar.

Vi har redan stora områden industrimark vid Rondellens
handelsområde, både redan exploaterade tomter som står
tomma och planerade områden som fortfarande brukas. Vi
menar att dessa områden borde täcka behovet under lång tid
framöver och att vi i nuläget inte behöver märka ut mer mark
för ett eventuellt framtida behov. Mark som vi dessutom säljer
omgående, och därmed förlorar rådighet över.

Området norr om, runt Vilax, får ändrat användningsområde.
Man ski�ar från bebyggelse till blandad bebyggelse och
verksamhet. Även denna förändring vänder vi oss mot.
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Gör man en direkt jämförelse med nuvarande ÖP så har man
tagit bort några enligt oss viktiga delområden nämligen Esarp,
Uppåkra, Mölleberga och till viss del Kyrkheddinge vilka vi
tycker skulle beredas mer plats i Översiktsplanen 2020-2040,
så som det är i nuvarande ÖP. Hela kommunen måste finnas
med i den framtida utvecklingen.

Vidare tycker vi att den fördjupade översiktsplanen för
Flackarp och Höjeådalen nu känns mer balanserad. Vi är
positiva till att bebyggelse sker i området, då en expansion här
rimmar väl med möjligheter till kollektivtrafik när den nya
stationen i Lund kommer. Dock känner vi tveksamhet rörande
Trolleby, den satsningen menar vi bör avvakta.

Vi är glada att man lyssnat på Liberalerna och nu fredar den
gröna lunga som finns närmast Höje å, vi vill att det ska vara
för all framtid. Inte skydd mot att anlägga GC-vägar och på ett
trevligt sätt tillgängliggöra området, utan enbart mot
exploatering. Både då naturvärdet är högt, och då fler
Staffanstorpsbor flyttar hit kommer ett ökat rekreationsbehov
finnas i denna del av kommunen. I nuläget skyddas området av
strandskyddet, ett skydd som vi hoppas och tror kommer
luckras upp över tid, men som har sitt berättigande i det här
fallet.

I Hjärup motsätter vi oss utbyggnad norr om Väståkravägen,
vilket nu också modifierats. Det finns gott om andra områden
att fokusera på i nuläget. Då vi menar att det är politiken som
ska göra prioriteringar om vart det ska byggas först, anser vi
det vara viktigt att vara restriktiv med nya områden. I Hjärup
är det väster om järnvägen det som ska prioriteras de närmaste
20 åren.

Vi hade gärna sett att man istället hade planterat träd på en del
av ytan som benämns Väståkra, eller på annan plats i gränsen
mellan bebyggelse och åkerlandskap, för att få ett

48



kompletterande rekreationsområde i Hjärup med mer
skogskänsla än den nya parken. Ett liknande område kring
Staffanstorps tätort bör också planeras. Som ett inspirerande
exempel finns det i anslutning till Stångby i Lund ett
markområde kallat Höstgilleskogen som används flitigt av
Stångbyborna för löpning, cykling, barnfamiljer, ridning,
scoutverksamhet och så vidare.

Den relativt höga tillväxttakten i Hjärup med mer än en
fördubbling av antalet invånare under planperioden ställer
stora krav på en utbyggd service, såväl kommunalt som privat.
Liberala förslag i den riktningen för att möta dessa behov har
hittills avvisats, t ex önskemålet om ett föreningarnas hus.

Vi har även kommit till slutsatsen att drivmedelsförsäljning
kan ske på annan plats än i just nordöstra Hjärup. Vår
bedömning är att en dylik anläggning kommer generera
många in- och utfarter i ett område som redan idag är hårt
belastat av trafik från olika håll och av olika slag. (Näraliggande
drivmedelsförsörjning ligger dessutom bara 1 km därifrån.)
Här finns (äntligen) en cirkulationsplats som har förbättrat
situationen, men korsningen mellan bil- och cykeltrafik är
fortfarande inte bra. När Hjärup växer genereras ytterligare
trafik i denna punkt, både från nya boende och från det
planerade handelsområdet. De senare ska alla på något vis
komma av och på huvudvägarna i just detta område.

Lommavägen ska enligt denna plan få karaktär av en mer
stadslik gata, en inriktning som vi kan ställa oss bakom till
100% då det är något Liberalerna drivit i många år.
Lommavägen är en väg med mycket trafik, till/från byn och
till/från Lomma. Med mycket ny bebyggelse i Västerstad
kommer ännu mer att genereras. Vi noterar att den
markreservation söder om befintlig Lommaväg som var tänkt
att på sikt avlasta Lommavägen från järnvägen och österut är
borta. Denna markering önskar vi ha tillbaka i planen för det
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kommer bli nödvändigt att hantera trafiken annorlunda
framöver. Samtliga våra förslag att göra Lommavägen (väg
896) till mer av en bygata från den landsvägskaraktär den har
idag har förkastats, antingen av kommunen eller Trafikverket,
var för sig eller i förening. Vi har under årens lopp föreslagit
att smalna av vägen, att anlägga GC- väg längs med den, att
göra bättre passagemöjligheter till verksamheterna vid
Hjärupsgården, att kommunen ska överta huvudmannaskapet
för sträckan mellan järnvägen och Gamla Lundavägen för att
själv ha rådighet över den, men inget av detta har vunnit
gehör. Vi är därför glada för att detta nu blir en ambition från
kommunal sida, och hoppas att förslaget inte är ett lu�slott.

En försiktig utbyggnad av Nordanå ställer vi oss positiva till
under förutsättning att det blir en utbyggnad av
kollektivtrafiken. Dock vill vi se färre villor/radhus och fler
flerbostadshus för att öka exploateringsgraden. På längre sikt
ser vi inte en ytterligare utbyggnad av Nordanå som önskvärd.
Den småskaliga karaktären bör bevaras.

När det gäller Höjebromölla så anser vi att det är för tidigt att
göra en fördjupad översiktsplan. Idag vet man inte riktigt hur
området kommer att se ut e�er att Trafikverket byggt om
trafikplats Lund södra. Man har inte heller en
överenskommelse med Lunds Kommun, som inte är speciellt
förtjusta i de tankar om exploatering som Staffanstorp har i
detta område. Vi tycker att dessa planer måste förankras
tydligare med Lunds kommun innan man tar arbetet vidare.

Det behöver tas ett helhetsgrepp kring cykelvägar både inom
kommunen och för anslutningar till grannliggande
kommuner, främst Malmö och Lund. Förutsättningar att cykla
inom tätorterna är goda men att cykla på ett tryggt och säkert
sätt mellan Malmö och Staffanstorp fungerar inte.
Förändringar finns med i översiktsplanen men om planen för
att öka kollektivresorna och cyklande fram till 2050 ska bli
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verklighet behöver långsiktig planering och stora satsningar
göras redan nu.

GC-vägarnas anslutning till Lund är inte bra. Det har funnits
planer på att ansluta cykelvägen från Staffanstorp direkt till
östra Lund via Stora Råby/Gastelyckan, med det har inte blivit
något av det. Här menar vi att kommunen behöver ligga på
Trafikverket mer, då många Staffanstorpsbor arbetar i den
delen av Lund. Cykelvägen mellan Malmö och Lund har nu
fått en välbehövlig upprustning på delsträckor och man
behöver inte längre korsa bilvägen vid Hjärup när man
passerar, vi Liberaler är glada för att man i den delen har
lyssnat på oss. Fortfarande menar vi att anslutnigen till Lund är
långt ifrån optimal, även om vi förstår att man har både Lunds
kommun och Trafikverket att förhålla sig till i de planerna. Att
skapa alternativ till att cykla genom St Lars parken anser vi
vara prioriterat. Under skoltid är parken befolkad av barn i alla
åldrar, och på sina ställen hänvisas cyklister till att passera
skolgårdar. Dessutom saknas separata cykelvägar på
delsträckor, så cyklister ska korsa bilvägar på omarkerade
ställen. Kvälls- och nattetid är parken öde och många upplever
obehag över att passera här. Längs Malmövägen finns det
cykelvägar norrut från busshållplatsen på den västra sidan som
dessvärre viker av innan Höje å, vilket behöver hanteras. På
den östra sidan finns GC-väg från drivmedelsstationen norrut
över Höje å. Cykelvägen från Malmö behöver ansluta till Lund
även här, för att skapa möjlighet att färdas längs med
Malmövägen in mot Lunds centrum.

Med tanke på den förväntade ökningen av elförbrukning
borde det även finnas ett avsnitt kring hur kommunen ämnar
att säkerställa och utveckla försörjningen inom detta område
på ett som vi menar miljömässigt och hållbart sätt.

I övrigt får vi en känsla av att Staffanstorps tätort i den nya
översiktsplanen kommer att omgärdas av verksamheter och
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man måste passera ett industriområde när man kör in i
tätorten. Inte som det borde vara, att man välkomnas in i en
blomstrande småstad. Rent estetiskt finns det en klar
förbättringspotential i den delen, utan att vi har några konkreta
förslag. Men att kommunen både släpper rådigheten och
planeringen över och möjligheten till att påverka
utformningen av hur kommunen välkomna sina besökare på
infartsvägarna tycker vi inte är bra.

Liberalerna Staffanstorp/Hjärup

2021-06-11
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Bolag och stiftelser 
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Från:
Skickat: den 26 maj 2021 08:55
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Yttrande granskning ÖP

Kraftringens affärsverksamhet omfattar både energitjänster och infrastrukturella lösningar till kommuner, byggherrar, 
fastighetsägare och BRFer, näringsidkare och industrier samt privatpersoner inom smart energianvändning, kunden 
som energiproducent, mobilitet, el, värme/kyla, belysning och datakommunikation. Vår vision är ”Energi för framtida 
generationer”. Detta återspeglas i våra strategiska inriktningar där vi vill ta ledarplatsen inom både hållbar energi och 
som energipartners till våra kunder. Vi är involverade i ett flertal större projekt och miljösatsningar; exempelvis inom 
hållbar stadsutveckling, stor och småskalig tillvaratagande av överskottsenergi och förnybar energiproduktion samt 
stor- och småskaliga energieffektiviseringstjänster. Kraftringen satsar även på innovation och utveckling i nära 
samarbete med kunder, akademi och innovationscentra i syfte att våra energilösningar alltid skall ligga i framkant när 
det gäller hållbarhet, innovationsgrad och effektivitet. 

Kraftringens verksamhet och ambitioner stämmer därmed väl överens med de målsättningar och ambitioner 
Staffanstorps kommun sätter i granskningshandlingen. Kraftringen bidrar gärna med kunskap och energitjänster för 
att dessa målsättningar skall nås.” 

När det gäller teknisk försörjning i form av energi är det viktigt att integrera detta i stadsplaneringen i ett mycket tidigt 
skede. Genom utgångspunkt i energieffektiva byggnader kan befintliga energilösningar, tillsammans med 
energilösningar som passar i ny bebyggelse, som t.ex. solceller, energilager eller olika former av värme/kylalösningar, 
tillsammans med trygg belysning, bidra till en tydlig hållbarhetsprofil i området och en hållbar stadsutveckling i stort.  

Kraftringen är också gärna delaktiga i utvecklingen av kommande detaljplaner för att tillföra sin kompetens om behov 
av utrymmen för om- och tillbyggnad av befintlig infrastruktur men även när det gäller ny infrastruktur som kan bli 
aktuell inom området. Kraftringens fossilbränslefria fjärrvärmenät ligger i direkt anslutning till Trolleby, Flackarps by 
och Höjebromölla. Det kan därför vara lämpligt att se om en utbyggnad av nätet kan vara lämpligt för en effektiv och 
hållbar energiförsörjning.  

Kraftringen noterar att Länsstyrelsen nämner vikten av att beakta elnätsstrukturen i samhällsplaneringen. Detta är ett 
omnämnande som behöver konkretiseras för att meningsfullt ge ett mervärde i stadsplaneringen. Det kan t ex handla 
om att kommunen skaffar sig kännedom om elnätets uppbyggnad i kommunen och utifrån denna kännedom planerar 
elkrävande verksamhet/bebyggelse där elnätet har hög kapacitet. Med detta angreppssätt används elnätet på ett 
effektivt sätt och nya markområden behöver inte ianspråktagas i samma utsträckning för ledningsdragning. Därmed 
kan ledningsägaren istället inrikta sig på arbetet med att åstadkomma smartare nät och andra nödvändiga 
innovationer. En annan konkretisering av Länsstyrelsens omnämnande är att kommunen kan arbeta mer inriktat i 
tidigare detaljplaneskede på att åstadkomma lämpliga utrymmen för den energiinfrastruktur som är tänkt i områdena. 
För att åstadkomma en hållbar stadsutveckling på energiområdet är det av allra största vikt att tillräckligt och lämpligt 
utrymme öronmärks för befintlig och ny teknik på området. Brister i detta avseende innebär att det tar längre tid att få 
på plats infrastruktur som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. 

Kraftringen noterar även att kommunen i granskningshandlingen meddelar att kraftledningar kommer att redovisas på 
karta tillhörande översiktsplanen. Det är viktigt att känna till att delar av elnätet lyder under säkerhetsklassning, vilken 
innebär att samhällsviktiga kraftledningar inte får redovisas på ett sådant sätt att det finns risk att främmande makt 
eller liknande kan använda materialet för att åstadkomma stor skada på samhället. Av den anledningen är det viktigt 
att kommunens redovisning enbart avser icke säkerhetsklassat material.  

Rörande omförläggningar av kraftledningar som är tänkta i området vill Kraftringen påpeka (även om det i första hand 
kanske berör annat kraftbolag) att omläggningar kan ske först när nya byggbara lägen är anvisade, behövliga tillstånd 
är meddelat samt kostnadstäckning för åtgärderna är klarlagd. Detta innebär att flyttning av kraftledningar är 
beroende av myndigheter och tredje mans medgivande och är därför relativt omständliga processer. Det är viktigt att 
det sker en korrekt avvägning mellan insatser kopplat till omläggningar och motivet bakom omläggningen så att det 
finns en övervägande nytta med omläggningen. 
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          Kraftringen 
          Råbyvägen 37 
          Box 25, 221 00 Lund 
           
           
          Växel 010-122 70 00 
          Kundservice 020-32 61 00 
          kraftringen.se 
  
          Läs mer om vår hållbarhetsresa på www.kraftringen.se 
 
        GDPR Här kan du läsa hur dina personuppgifter behandlas, www.kraftringen.se/gdpr 
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Från: Samhallsplanering <Samhallsplanering@svk.se>
Skickat: den 21 maj 2021 15:37
Till: Plex Staffanstorp; skane@lansstyrelsen.se
Ämne: Angående ärende  avseende granskning av detaljplan för Staffanstorps kommun

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Ärende angående granskning av detaljplan för Staffanstorps kommun. 

Kommunens diarienummer:  KS 2021.0324 
Länsstyrelsens diarienummer: 401-13903-21 

Svenska kraftnäts diarienummer: 2019/1845 (kommunen) 2021/1496 (Länsstyrelsen) 

Svenska kraftnät har i samrådsyttrande daterat 2019-09-06 svarat på berörd remiss. Utöver 
tidigare lämnat remissvar vill Svenska kraftnät tillägga  följande: 

- Sid 12 : Ledningen Hurva – Sege kommer vara flyttad/riven senast i början av 2022.
- Kartbilder över nya sträckningar vid Hjärup (FL7 S7-8) visar för kort del som flyttas.

Svenska kraftnät har fått koncession där så ny sträckning bör redovisas.

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via 
Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den 
geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. 
Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och 
spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”. 

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet 
för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Detta dokument finns publicerat på vår 
webbplats, www.svk.se. 

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från 
transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska kraftnät 
går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt material 
till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av shape- eller dwg-filer skickas till oss 
med information om vilket koordinatsystem de är skapade i. Exempel på detta kan vara 
detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt 
till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg 

Vänliga hälsningar 

PLANHANDLÄGGARE 

73



2

FRAMKOMLIGHET OCH SAMHÄLLSPLANERING 

SVENSKA KRAFTNÄT 
BOX 1200 
172 24 SUNDBYBERG 
STUREGATAN 1 

WWW.SVK.SE 
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Från:
Skickat: den 7 juni 2021 11:17
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

 
Sydvatten har tidigare uppmärksammat kommunen på att framtida utbyggnadsområden i översiktsplanen kan 
komma att beröra Sydvattens huvudvattenledningar. 
Men Sydvatten vill också påtala att det kan komma krävas förstärkningar i kommunens anläggningar såsom 
exempelvis reservoarer, för att möta det utökade vattenförsörjningsbehov som uppstår då kommunen växer i den 
omfattning som är föreslagen i översiktsplanen. Sydvatten vill därför gärna föra dialog med kommunen i tidigt 
skede. 
 
Vänliga hälsningar 

 
 

 
 

 
Sydvatten AB 
Hyllie Stationstorg 21 
215 32 Malmö 

 
Växel 010-515 10 00 
 
www.sydvatten.se 

 
 
Sydvatten AB ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679).  
Läs mer om hur Sydvatten hanterar personuppgifter på https://sydvatten.se/personuppgiftsbehandling/ 
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2021-05-06 
 
Samråd för ny översiktsplan  

Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till översiktsplan enligt ovan, och låter framföra 
följande: 

  

Yttrande 

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete 
påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan 
oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare 
och snabbare planprocess. 

  

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
planeringsunderlaget. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

  

 
Förvaltare | Infra Construction 
 

 
 
Telia Company 
46 72 5361200 

 
www.teliacompany.com 
Isbergs gata 2, 20521 Malmö  

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249 
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     Trolleberg 2021-06-03 

 

Trolleberg AB 
Trollebergsvägen 56:40, 245 61 Staffanstorp 

Till: 
plex@staffanstorp.se 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 

 

Yttrande  
ÖVERSIKTSPLAN STAFFANSTORP 
 

Mot bakgrund av vår långa historia som boende och ägare av mark på Trolleberg samt våra planer på att utveckla Trolleby 
har vi tagit del av Staffanstorps översiktsplan för 2020-2040. 

Inledningsvis vill vi tacka kommunen för en väl bearbetat plan och gediget arbete med att dra upp utvecklingsriktningen för 
kommunen. Med vår förankring på Trolleberg delar vi synen på hur viktigt det är att ha långsiktiga planer som tar hänsyn till 
och bygger vidare på den kulturmiljö som vi brukat, bott i och format under generationer.  

Att kunna balansera bevarandet av vår närmiljö, såväl byggnader som marker och rekreationsytor, samtidigt som vi 
planerar för en varsam och klok utveckling där olika intressen kan samsas i vårt vackra landskap är oerhört viktigt för oss. 
Och det är med glädje som vi tycker kommunen lyckats med det i området kring Höje å, Trolleberg och Flackarp i 
översiktsplanen för 2020-2040, där utvecklingen av Trolleby finns med och beskrivs på ett bra sätt. 

Utvecklingen av Trolleby till en urban by som passar väl in i landskapet ligger oss mycket varmt om hjärtat, och vi vill därför 
passa på att förtydliga:   

- Att vår avsikt är att skapa och utveckla en bymiljö som bygger på principerna från den traditionella skånska byn 
på slätten, där tätheten och de vindlande gatorna är viktiga, liksom mötet med landskapet. Vi vill utveckla 
framtidens kulturmiljö. 
 

- Att vi i samband med utvecklingen av Trolleby avser öka den för allmänheten tillgängliga ytan för rekreation söder 
om Höje å jämfört med hur det är idag. 
 

- Att det är av största vikt att Staffanstorps kommun fortsätter driva på för en samverkan med Lunds kommun när 
det gäller kommunöverskridande frågor, exempelvis lägen för gång- och cykelpassager över Höje å. Men också 
troligtvis VA-anslutning och övriga tekniska system som bäst löses kommungränsöverskridande. 
 

- Att det är angeläget för oss att Staffanstorps kommun i samverkan med Trafikverket driver på för att hitta bra och 
säkra väganslutningar till väg 108 som är både kostnadseffektiva och passar in i landskapsbilden. 

Med ovan ber vi att få tacka för översiktsplanen och ser att den, under förutsättning att kommunen aktivt medverkar, 
skapar goda förutsättningar att förverkliga vår vision om en långsiktigt hållbar utveckling kring Trolleberg. 
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 Kundservice 040 – 635 10 00 kund@vasyd.se Box 191 org nr 222000-2378 

  vasyd.se 201 21 Malmö 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Staffanstorps kommun 

 

 

 

 

Synpunkter på förslag till ny översiktsplan för 
Staffanstorp, Översiktsplan 2020-2040  
 

  

DATUM 2021-05-06 

DNR. 21/00168-1  
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 Kundservice 040 – 635 10 00 kund@vasyd.se Box 191 org nr 222000-2378 

  vasyd.se 201 21 Malmö 

Synpunkter på förslag till ny översiktsplan för 
Staffanstorp, Översiktsplan 2020-2040  
 
VA SYD tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på Staffanstorps Översiktsplan. 

Dokumentet är överlag välgjort och tydligt, med tydliga redovisningar av kommunens planer för nya 
bostäder. Planen innebär ett ambitiöst tillskott med möjlighet för ytterligare närmare 4000 bostäder 
i Hjärup och Flackarp, två områden som kommer att beröras av VA SYDs planerade 
överföringsledning mellan Lund och Malmö. 

Fler bostäder innebär ett utökat behov av avloppshantering. VA SYD arbetar just nu med att kraftigt 
utöka kapaciteten för Sjölunda reningsverk för att kunna ta emot spillvatten från bland andra Burlöv, 
Lund, Malmö och Lomma. Som en följd av beslut om en ökad regionalisering av avloppshanteringen 
planerar VA SYD att bygga en ny överföringsledning mellan Lund och Malmö. Ledningen kommer att 
beröra Staffanstorps kommun. En process om att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken kapitel 9 och 
kapitel 11 har inletts. 

VA SYD vill som en följd av pågående program för skapa ett hållbart avloppssystem för regionen 
lämna följande synpunkter: 

 Det behöver pekas ut ett reservat för den planerade överföringsledningen Lund-Malmö. Led-

ningen byggs enligt planerna i form av en tunnel 20-30 m under marken, i huvudsak i en rät 

linje från Källby reningsverk till Sjölunda reningsverk och norr om stambanan. Lunds kom-

mun tog 2021-03-18 ställning för att ansluta till överföringsledningen, vilket innebär att led-

ningen kommer att byggas. Ledningen berör Staffanstorps kommun i Flackarp och Hjärup. 

Frånsett en borrad tunnel under jord kommer permanenta och tillfälliga schakt anläggas 

längs sträckan. Ett reservat behöver skapas som omfattar ca 30 meter i bredd längs sträckan.  

 Det är önskvärt att översiktsplanen tydligare redovisar hur avloppshanteringen ska ske i 

framtiden. Av översiktsplanen framgår att Hjärup idag för sitt spillvatten till Sjölunda re-

ningsverk via ABMA-ledningen. Den planerade överföringen mellan Lund och Malmö kom-

mer att ersätta ABMA-ledningen, från Arlövs pumpstation till Sjölunda. Kommunen bör där-

för ta ställning till hur man i framtiden avser att lösa sin avloppshantering för Hjärup och 

Flackarp, inklusive hur man ska öka kapaciteten så att den räcker för de nästan 4000 tillkom-

mande bostäderna som finns i planen, s 79 i del 2.1 

 Avsnitt i ÖP om hänsyn till Källby reningsverk bör anpassas efter planerna på att avveckla 

reningsverket. 

 Överföringsledningen Lund-Malmö bör nämnas under rubriken ”mellankommunala intres-

sen”. s 56 i del 2. 

                                                           

1 ”Från Hjärup med omnejd leds avloppsvattnet till Sjölunda avloppsreningsverk via ABMAledningen, som kommunen äger 

tillsammans med Burlöv och Lomma. I dagsläget finns det en viss kapacitetsbegränsning i ledningsnätet, vilket medför 
bräddningar vid kraftiga regn. Detta är ett problem för Alnarpsån, som då får ta emot obehandlat spillvatten med höga 
halter kväve och fosfor. Det arbetas med att öka kapaciteten både genom att öka rördimensionerna och en fördubbling av 
pumpkapaciteten. En ytterligare möjlighet i framtiden kan vara att koppla in sig på spillvattenledningen från Lund till 
Malmö om den blir aktuell.” (citat från s 79 i del 2, granskningshandling) 
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 Kundservice 040 – 635 10 00 kund@vasyd.se Box 191 org nr 222000-2378 

  vasyd.se 201 21 Malmö 

 

 

 

Planerna för Flackarp rymmer enligt översiktsplanen 700 nya bostäder. 

ID
:7

11
7d

b0
0-

ae
69

-1
1e

b-
8e

f6
-8

f1
a8

60
22

a1
e

St
at

us
: S

ig
ne

ra
t a

v 
al

la

81



 

 Kundservice 040 – 635 10 00 kund@vasyd.se Box 191 org nr 222000-2378 

  vasyd.se 201 21 Malmö 

 

Totalt 3200 bostäder planeras för i Hjärup. 
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     Staffanstorps kommun
     Stadsbyggnadsförvaltningen 

245 80 Staffanstorp 
     Dnr SBN-2019-114 
  

2021-04-06 
Yttrande över Översiktsplan 2020 - 2040 – Staffanstorps kommun 

Nordion Energi, där Swedegas AB och Weum Gas AB ingår, har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende. 

Inom Staffanstorps kommun har Swedegas transmissonsledningar för energigas, som markerats med blå färg i 
kartan nedan.  

Transmissionsledningar omfattas av koncession och omgärdas även av MSBFS (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps författningssamling) som handläggs av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB).  

Minsta tillåtna avstånd från ledning i mark till byggnad eller till närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter (praxis husets tomt) skall det vara minst 25 meter, enligt MSBFS 4 kap. 2 §. 

Förändringar i bebyggelse och markanvändning medför särskilda försiktighetsmått. Vid planerad byggnation 
närmare högtrycksledningar än 200 meter ska samråd ske med Swedegas för att utreda möjligheter för 
byggnation samt eventuellt åtgärder som kan krävas uppklassning av transmissionsledningens zontillhörighet. 

Inom kommunen har Weum Gas AB distributionsledningar utbyggt för energigas i Staffanstorp, Hjärup, 
Kyrkheddinge och Kabbarp.   
 
Gasledningar är underkastade Naturgasanvisningar (NGSA) som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd 
till andra ledningar och byggnader samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 

Weum Gas vill gärna involveras tidigt i detaljplaneprocessen för att åtgärder ska kunna anpassas på bästa 
sätt i aktuella områden. 

Weum Gas för gärna en dialog med kommunen och exploatörer om möjlig försörjning med energigas i 
kommande utbyggnader inom kommun. 

Dwg-fil med ledningar översänds gärna till kommunen om behovs finns. Kontakt sker med undertecknad för 
en fil med ledningarna. 

Weum Gas AB och Swedegas AB, Kundtjänst tfn 0774-41 42 00. 
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Bästa hälsningar 
 
 
 

 
Weum Gas AB och Swedegas AB, en del av Nordion Energi 
 
Besöksadress: Riggaregatan 57 i Malmö 
Postadress: Box 362, 201 23 Malmö 

 
 

 
Biogas är ett mycket effektivt energialternativ för att uppnå ekologisk hållbar utveckling och möjligheten finns även att 
kombinera olika energilösningar för att uppnå minskad klimatpåverkan.  
 
Det finns många handelsaktörer på marknaden som redan idag erbjuder leveransavtal med möjligheten till 100% biogas 
och därmed uppfyller kravet på förnybar energi enligt 2 kap 5 § Miljöbalken 
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Föreningar och intresseorganisationer 
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Från:
Skickat: den 14 juni 2021 10:11
Till: Plex Staffanstorp
Kopia: 'Christer Hjort'
Ämne: översiktsplan
Bifogade filer: Yttrande Staffanstorp ÖP.PDF

Yttrande över ”Översiktsplan 2020-2040”, Staffanstorp – granskningsförslag 210505 
 
Vi ber om bekräftelse på att detta yttrande tagits emot av Staffanstorps kommun 
 
AFSL yttrar sig i huvudsak över att Staffanstorps kommun avser att exploatera hela området mellan Höje å och väg 
108 med konsekvenser som vida överstiger det som redovisas i detta planförslag. 

AFSL avvisar i bifogat yttrande 
Staffanstorps vilja att göra skatteinkomster på Lunds bekostnad  
och att ta ’värdsbäst’ åkerjord,  
och fördärva rekreationsvärdet kring Höje å,  
med det stora landskapsrummet och de långa utblickarna,  
och skada den skånska identiteten med att bygga bort det öppna landskapet. 
 

AFSL  
Aktiosgrupper för  
samhällsbyggnad i Lund 

AFSL styrelse  
  

www.afsl.se; info@afsl.se 
genom  
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AFSL 
Aktiosgrupper för 

samhällsbyggnad i Lund 

Yttrande över ”Översiktsplan 2020-2040”, Staffanstorp – granskningsförslag 210505 

Inledning 
AFSL är en miljöorganisation, som sådan har vi rätt att yttra oss (MB 16kap 13§). 
Även om vi har säte i Lund är konsekvenser av granskningsförslaget sådana att Lunds 
och lundabornas miljö påverkas av Staffanstorps initiativ.      

I föreliggande granskningsförslag är nu inkluderat det tidigare förslaget till ”fördjupad 
översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla”, där samrådet tycks ha minskat exploaterings-
ambitionerna från 3.500 bostäder till 700. En drastisk minskning, men med påpekandet 
”under planperioden”. I text påpekas emellertid att här ska en större stadsutveckling 
följa bortom planhorisonten --  med sikte på de ursprungliga ambitionerna får man tro. 
Eller ’värre’, med förskjutna värderingar och ökad exploatering. 

AFSL yttrar sig i huvudsak över detta – Staffanstorps kommun avser att exploatera hela 
området mellan Höje å och väg 108 med konsekvenser som vida överstiger det som 
redovisas i denna plan. 

Planförslaget 
AFSL avvisar  
Staffanstorps vilja att göra skatteinkomster på Lunds bekostnad  
och att ta ’värdsbäst’ åkerjord,  
och fördärva rekreationsvärdet kring Höje å, 
med det stora landskapsrummet och de långa utblickarna, 
och skada den skånska identiteten med att bygga bort det öppna landskapet. 

Med ny järnvägsstation i Lund som argument. 

Staffanstorps ambitioner betr Höjeå-området har felaktig grund.  
Lunds kommun bekräftar inte vad planen hävdar är en gemensam målbild och 
strukturbild för gränsområdet. Förklarar att de inte var mer än tidiga diskussioner på en 
övergripande nivå. Samarbete ja, men inte på det sätt planen visar. 
Länsstyrelsen efterlyser redovisning av en sådan mellankommunal samordning. Den saknas 

alltså. Det saknas förutsättningar för denna del av Staffanstorp ÖP. 

Regionplaneringens strävan efter utveckling kring ’knutpunkter’ måste givetvis vägas mot 

andra intressen och värden. Staffanstorp kan inte ta för givet att ”när den nya stationen 
Lund södra snart byggs skapas också förutsättningar för Flackarp att utvecklas”. Denna 
nya tätort återkommer hela tiden i handlingen som ett faktum. 

Regionplan 22 ska enligt ny lag ”ange de grunddrag för (mark)användningen och ge 

riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse … som har betydelse för länet”. Det kan inte stödja 
Staffanstorps syn på sig som utvecklingskommun (med ’störst’ befolkningstillväxt), när 
79% av dess landareal är jordbruksmark av yppersta klass. Det är mer än rimligt att låta 
Skånes tillväxt ske på lämpligare marker. 
Så får man också tolka länsstyrelsens yttrande över samrådshandlingarna. 

Översiktsplanehandlingarna har ett annorlunda språkbruk, en ovanlig logik. ’Tänker 
baklänges’ – ”så här kan det bli”, sedan ”hur når vi dit?” 
”Varför växer Flackarp-Höjebromölla”, är ju ett språkbruk som förutsätter att det sker. 
”kring Höje å-dalen har en ny stadsutveckling tagit form år 2040”. Jaså, varför? 
Riklig användning av ord, många med kvalitativ innebörd, men texten saknar 
illustrationer eller andra konkretiseringar av ordflödena. Kan t o m verka försåtlig. 
Värderingar skiftar mellan olika ställen i texten: T ex ” Genom att värdesätta 
jordbruksmarken och landskapet - en obruten horisont, de öppna vidderna, mossarna, 
dungar, alléer, dalgångar, gravhögar, bystrukturer - behåller vi odlingslandskapets 
kvaliteter”. De kvaliteterna tummar man utan vidare på i Höjeå-landskapet. 
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Höje å 
Nu föreslås två vad som kallas ’urbana byar’, ’Trolleby’ och ’Flackarp’, 20 resp 10 ha, 
tillsammans 700 bostäder – men till 3.500 bortom planhorisonten. 
Det sägs att de ska ha ”kvartersstads-struktur med närservice inom bykärnan”, 
”flerbostadshus, högre i centrum, och stadsradhus skapar en tät och sammanhållen 
gemenskap”, de ”bäddas in” i grönt, sägs det,  mot framför allt Höje å, ”kanten hålls 
lägre” och dominerar därmed inte utblickar från åns dalgång. Utan illustration (sektion). 
”Närhet mellan kollektivtrafik, handel och service och bostäder ger ett flöde av 
människor”.  
Vad menas med alla orden? Det finns inga konkreta uppgifter/inga illustrationer. 
Plankartan visar endast två ytor. Vad ’tät och sammanhållen’ innebär går inte att utläsa -
-  är något annat än det småhuskvarter exploateringstalen ger. 

Långsam utbyggnad säger man också, ca 2.000 människor flyttar in efter hand, i två byar 
med en km och en järnvägsbank emellan. Kan de ge underlag till service/handel? 
Upplevas som ’flöde’? ”förskolor kan rymmas”, men finns det underlag?  
Nej all service får sökas på annat håll.  
Närhet, vad betyder det? ”2½ km till jvgstation” (och lundabussar), annan kollektivtrafik 
finns inte, föreslås inte heller; längre till skola, lokalcenter (Klostergården, Hjärup)   
Hur förflyttarman sig då? Det är 20 m nivåskillnad båda sidor av ån. Det brukar sägas 
förlänga avståndet 10xhöjden, är en obekvämlighet. Hur många tar bilen i stället? Har 
man inte mindre än 5 min till bättre alternativ, så gör man det. Säger all erfarenhet. 
Regionplaneringen menar att boende bor kollektivtrafiknära som har upp till 1000 m till 
station eller hållplats(”Stationsnära läge 2.0”). 5 min är mindre än 500 m. Även om 
järnvägens attraktivitet lyfter accepterad längd, så motverkar höjdskillnaderna. Är inte 
ens ”cykelbart avstånd”. 
’Byarna’ ligger utanför räckvidden, Staffanstorp bygger bilsamhällen här. Små byar utan 
någonting tillgängligt. Vad ska då ’urbana byar’ betyda. 
Detta är inte vad som avses i regionens strukturbygge. Planförslaget saknar skäl.  
 
Konsekvenser för landskapet 
AFSL utgår från planens konsekvenser för det rekreations- och upplevelselandskap som 
Höjeå-området är för större delen av Lunds befolkning. Vad ser, hör, känner man? Vad 
minns man? Vad kan man göra? 
Lunds kommun och reservatet slutar i ån, men det upplevda rummet sträcker sig vidare 
söderut över åkrarna. Längre än gällande landskapsbildsskydd (ca 300 m) och längre än 
till väg 108. Det är att se marken, att se objekt, men också att känna atmosfären i 
rummet, ljuset, vädret. 
Vad ser man nu från Högevallsbadet, från högre delar av rummet och nerifrån åkanten? 

Vad skulle förslagets ’urbana byar’ innebära, med 2 vån mot ån (3?) och höga hus i 
mitten och med ”utvecklad grönstruktur” som kvalitet? 
Från Högevall domineras synfältet av en grön(?) volym med uppstickande gavlar(?). Ur 
volymen skjuter upp högre tak. Till vänster en lucka innan St Larskvarteret, till höger en 
fram till järnvägsbanken.  
Volymen blockerar den fria sikten och det öppna rummet . Man kan inte längre uppleva 
det skånska åkerlandskapet, det är ’urbaniserat’. Från åkanten är åns förlopp, det långa 
rummet inte längre jungfrueligt åt söder. Det hänger tak ’över huvudet’. 
Vad menas i förslaget med ’utvecklad grönstruktur’? Utanför ’byarna’, på åkermarken? 
Trädplanteringar skulle fylla rummet liksom hus gör. Vad är annars planens grönstruktur 
– grönskan i strandskyddet utmed ån? F ö gör båda ’byarna’ intrång i detta. 

Det är obehagligt att uttala sig om dessa effekter. Det gäller inte bara till planhorisonten. 
Som det skrivs i förslaget, beslutat av kommunstyrelsen,  kommer gliporna mellan dessa 
’byar’ att fyllas med fler med tiden. Med vad vet vi inte, ’locket lyfts’. 
Yttrande nu gäller kommande generationer också.  

89



Här finns riksintressen, landskapsbildsskydd, kulturmiljöskydd och åkermarken. Dessa 
måste hävdas konsekvent. Då kan inte exploatering av Höjeå-området accepteras. 
ÖP: ”Planförslaget innebär att markområden tas i anspråk för bebyggelse och utveckling 
av grönstruktur, vilket förutsätter att landskapsbildskyddet kan upphävas i vissa delar”, 
kommunen vill uppenbarligen upphäva det. Motiv, ”dels … väsentliga samhällsintresset 
… bostäder i stationsnära läge, dels hänsynsfull exploatering med landskapligt anpassad 
bebyggelse”. Argumenten är märkliga. Det är inget stationsnära läge, ”landskapligt 
anpassad” definieras inte. Exploatera är rimligtvis inte skäl alls. 

”Landskapsbildsskyddet (§19, gamla Naturvårdslagen) infördes för att enklare kunna skydda 
stora områden med visuella upplevelsevärden från förändring eller påverkan.” 
Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av 
ett landskap… krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ 
effekt på landskapsbilden 

Regionplan -70 för SV Skåne stadgade att det öppna landskapet mellan orterna längs 
järnvägen ska hållas öppet för den skånska landskapskaraktären. Den uppfattningen har 
vidmakthållits sedan dess(?). 

Om kulturmiljö skriver ÖP: ”Riksintresset St Lars är avgränsat till Lunds sida … planförslaget 
bedöms inte påverka riksintresset fysiskt … urbana byar kommer inte att läsas ihop med 
Lunds stadsutveckling … inte konkurrera med bebyggelsetypologierna …” 
Det stämmer inte med vad riksantikvarieämbetet skriver, inte heller med länsstyrelsens 
uppfattning. Länsstyrelsen påminner om att det är de utpekade värdena som utgör ett 
riksintresse, inte dess avgränsning. Det innebär att åtgärder även utanför ett område 
utpekat som riksintresse kan påverka riksintressevärdena negativt. Som här. 

Att bygga på sydsidan av Höjeå strider mot jordbruket som riksintresse. Det är högklassiga 
10+jordar. Nulagesbeskrivning av Skanes grona infrastruktur v.2.pdf (lansstyrelsen.se) 

området är starkt präglat av konventionellt jordbruk med lång historisk kontinuitet. De stora 
jordbruksarealerna med högklassig jordbruksmark ger goda förutsättningar för 
livsmedelsproduktion … gränsen mot Lunds stad täcker dock 200 ha högproduktiv 
jordbruksmark och gränsar genom hela området till Höje å. Länsstyrelsen anser inte att 
handlingarna motiverar behovet av att ta jordbruksmark i anspråk relaterat till 
bestämmelserna i miljöbalken eller till de intrång det innebär i platsens värden och 
funktioner. (Länsstyrelsens samrådsyttrande) 

Betr kommunikationer så ligger den ’urbana byn’ Trolleby i vägen för ett alternativ för 
höghastighetsbana. Innan val av alternativ avgjorts kan planförslaget inte antas. 

Konsekvenser för Lund 
” i ett exklusivt läge på randen till staden med hela dess utbud av kultur, service och 
arbetsplatser” skriver man. Lund bekostar ’utbudet’, medan Staffanstorp tar skatte-
intäkterna. 
Lunds kommun har en restriktiv hållning när det gäller utbyggnad på högklassig 
jordbruksmark. Jordbruksmarken ska så långt som möjligt bevaras – även i Staffanstorp. 
Lund fastlägger nu ett naturreservat utmed Höje å, Staffanstorp har erbjudits möjlighet 
utvidga det på sin sida gränsen men avböjt. Lund har lagt utveckling av Kjällbyområdet 
bortom 2030, när frågan o reningsverket lösts, höghastighetsbanan beslutats, och 
utvecklingen kring Lund S klarlagts. Kopplingar över Höje å är inte aktuella. Lund vill inte 
ha en ny infartsled till innerstaden.  Att få ett köpcentrum vid södra infarten uppfattar 
Lund som hot. 

Summering 
Staffanstorp fortsätter sin planering av Höjeå-området, detta oblyga försök att profitera 
på Lunds infrastruktur för egna skatteinkomster. Bostadsbebyggelse här har inga 
relationer till Staffanstorps bebyggelsestruktur. Planförslaget hänvisar tydligt till Lund 
som resurs, betraktar sig som ’utkant’. 
Med ”All ny bostadsbebyggelse föreslås i stationsnära läge dvs inom 2,5 km från Lund 
S”, med flera uttalanden i plantexten, framstår det tydligt att Staffanstorps kommun 
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bedriver ett taktiskt spel. Anta plan för 20% av ambitionerna, för att sedan komma igen 
med resten. 
Staffanstorp har i det här området gett sig på riksintressen av flera slag. Driver ett eget 
spel mot regionplan och länsstyrelse. ”Urbana byar” används som slagord, men är inget 
annat än småhusbebyggelse, i grupp på åkermarken, för gott skatteunderlag. 
Ambitionerna kör över stora, oersättliga värden för Lunds befolkning med att punktera 
de rekreations- och upplevelsevärden Höjeådalen bjuder. 

AFSL yrkar att Staffanstorp i Översiktsplan 2020-2040 avför all exploatering av Höjeå-
området ur översiktsplaneförslaget. 

AFSL styrelse 

www.afsl.se; info@afsl.se 
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Dikningsföretaget   Staffanstorps kommun               
Sege å-Torrebergabäcken                             
av år 1889-1891 

      
                                                   

Yttrande över översiktsplan 2020-2040 

Vi anser inte att kommunen i tillräcklig grad har utrett och redogjort för hur dagvatten skall 
hanteras i översiktsplanen. 

Sege å är hårt belastad och klarar inte mer än en tillförsel motsvarande 1 liter per sekund och 
hektar.  Det är orimligt att begära att fastighetsägare med mark eller byggnader intill ån ska 
behöva hantera översvämningsrisk då Staffanstorps kommun leder allt mer dagvatten till Sege 
å.  

Vi ser stora risker med en etablering av ytterligare industrier väster om Staffanstorp vilket i 
väsentlig grad ökar risken för att förorenat dagvatten hamnar i Sege å. 

Kommunen bör se över befintliga och planerade utsläpp av dagvatten (avloppsvatten MB 9 
kap 2§) i Sege å. De utsläpp man gör idag saknar tillstånd.  

 

Dikningsföretaget Sege å-Torrebergabäcken av år 1889-1891 motsätter sig av ovan nämnda 
skäl en utbyggnad av verksamhetsområde väster om Staffanstorp 

Djurslöv 2021-06-13 
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Yttrande från Höjeådalens Intresseförening över granskningsförslaget till 
Översiktsplan 2020 – 2040, Staffanstorps kommun 

1. Föreningen 

Höjeådalens intresseförening (org nr. 802517-3520) har bildats för att främja intresset för och verka för att 
de inom Lunds och Staffanstorps kommuns belägna områdena med natur- och kulturvärden som är 
förknippade med Höjeå mellan Knästorp och gränsen mot Lomma Kommun bevaras och utvecklas.  

2. Sammanfattning 
Höjeådalens Intresseförening ställer sig fortfarande mycket kritisk till planen. 
 
Även om granskningsförslaget senarelägger en del av de i samrådsskedet föreslagna exploateringsområdena 
till efter år 2040 hotar planförslaget Höjeådalens natur- och rekreationsvärden. Den föreslagna strukturen 
med ”urbana byar” långt från en fungerande kollektivtrafik och ett externt handelsområde vid Höjebromölla 
främjar en ohållbar livsstil med ökat bilberoende. Strukturen innebär allt annat än en effektiv användning av 
åkermark i den allra högsta klassen. Den påverkar den skyddade landskapsbilden negativt och leder till en 
ökad klimatpåverkan. Planförslaget har inte tagit hänsyn till kommande klimatförändringar.  
I planförslaget redovisas fortfarande inte de befintliga kultur- och naturvärden i Höjeådalen på ett 
tillfredsställande sätt.  
  
Höjeådalen är en viktig naturmiljö med stor betydelse för rekreation. Det enorma besökstrycket på området 
under det senaste pandemiåret har visat hur viktigt det är att ha en sådan miljö. Området bör skyddas från 
bebyggelse för att bevara dess kvalitéer för kommande generationer. 

3. ”Urbana byar” utan service, kollektivtrafik och existerande gång- och cykelkopplingar 

Enligt planförslaget ska cirka 700 nya bostäder byggas i Flackarp i form av två urbana byar som ska ligga 1000 
meter ifrån varandra, åtskilda av åkermark och Södra Stambanan. Det kommer därför inte finnas något 
funktionellt samband mellan dessa byar. Därmed finns det inte heller någon anledning för att en befolkning 
på 800 personer var i dessa områden skulle utgöra ett tillräckligt underlag för någon form av offentlig eller 
kommersiell service.  
 
Som redovisat i vårt samrådsyttrande ligger både Trolleby och Flackarp utanför ett område som i gängse 
planeringspraktik kallas för ”kollektivtrafiknära”. Definitionen som Staffanstorps kommun använder, som 
härstammar från Region Skånes publikation ”Stationsnära läge” från år 2010, är föråldrad, vilket även Region 
Skåne påpekar i sitt yttrande över FÖP Flackarp-Höjebromölla. Positionspappret ”Stationsnära läge 2.0” 
betonar att även tillgängligheten behöver beaktas. Förutom avståndet är alltså även höjdskillnader till 
Klostergårdens station att beakta, samt att det inte finns några existerande gång- och cykelkopplingar från 
Trolleby till Klostergården. Dessa är även svåra att anlägga, då dessa kräver antingen en tunnel under Södra 
Stambanan eller en förbindelse över reningsdammarna, vilket medför betydande tekniska svårigheter, samt 
samverkan med Lunds kommun. Det skulle innebära ett oacceptabelt intrång i det naturreservat som 
kommer att avsättas av Lunds kommun. 
Ifall dessa områden verkligen skulle bebyggas skulle dessa vara bilberoende enklaver som medför en ökad 
bullerbelastning, klimatpåverkan och ökade dagvattenflöden. 

4. Hushållning med åkermark 

Både Trolleberg och Flackarps by, de utbyggnadsområden som föreslås efter år 2040 – och 
verksamhetsområdet vid Höjebromölla är alltså otidsenliga, ohållbara strukturer. Dessa kan inte anses 
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tillgodose väsentliga samhällsintressen som rättfärdiga att ta den bästa jordbruksmarken i anspråk. Som 
påpekat tidigare finns det andra områden, till exempel kring Hjärup, som ligger mycket närmare befintlig 
kollektivtrafik. Dessutom bör samtliga tillkommande utbyggnadsområden utföras som tät och blandad 
stadsbebyggelse. Det är väldigt motsägelsefullt att områden som ligger knappt 500 meter från stationen i 
Hjärup ska byggas ut som rena (och antagligen glesa) bostadsområden enligt granskningsförslagets 
markanvändningskarta. 

5. Påverkan på landskapsbild 

Föreningen vidhåller att de föreslagna utbyggnadsområdena skulle leda till att landskapsbilden i ett av de för 
invånarna mest värdefulla friluftsområdena i regionen förstörs, trots att landskapsbilden är skyddad1. Just 
upplevelsen av utsikten över det öppna jordbrukslandskapet är det som uppskattas väldigt högt av besökare 
inom Höjeådalen. All bebyggelse och ytterligare vägar som fragmentera området ska undvikas.  

6. Bullerbelastning av området 

Som anfört ovan är det inte möjligt att försörja de föreslagna utbyggnadsområdena med hållbara trafikslag. 
Istället ger områdena upphov till ännu mer biltrafik. Detta medför inte bara en ökad klimatpåverkan, utan 
även en ökad bullerbelastning på befintliga och framtida vägar, som utbyggnadsområdena kräver. 
Höjeådalen är redan idag utsatt för buller från E 22 och väg 108. Målet borde därför vara att trafiken på 
dessa vägar inte ökar, samt att naturligtvis inga nya vägar leder till mer buller i områden som hittills är 
relativt ostörda, vilket också bidrar till Höjeådalens rekreationsvärden.  
Alla tre utbyggnadsområdena inom Höjeådalen sluttar ner mot ån, vilket betyder att en utbyggnad skulle 
leda till att bullret kommer att regna över de viktigaste rekreationsområdena. På samma sätt skulle en 
förbindelse mellan väg 108 och Åkerlunds&Rausingsväg leder till att ett område som hittills är förskonat från 
vägbuller skulle utsättas för detta. Detta skulle skada Riksintresset för rekreation och friluftsliv och påverka 
folkhälsan negativt. 
MKB för granskningsförslaget citerar Naturvårdsverket som i en vägledning2 anger att en ekvivalentnivå på 
55 dBA SKA (inte bör, som hävdas i MKB:en) eftersträvas för rekreationsområden i tätort. Det är viktigt att 
betona att detta riktvärde inte är relevant för rekreationsområden vid Höjeå, då dessa inte ligger inom en 
tätort. Det är också viktigt att betona att 55 dBA ekvivalentnivå i ett naturområde inte alls motsvarar något 
som kommer i närheten av en god ljudmiljö. Målet bör vara att hålla ljudnivån i Höjeådalen under 50 dBA 
ekvivalentnivå, samma krav som gäller för uteplatser vid ny bostadsbebyggelse.3 Mer om god ljudmiljö i 
natur- och rekreationsområden finns i Naturvårdsverkets rapport ”God ljudmiljö – mer än bara frihet från 
buller” (2007). 
 

7. Naturvärden  

Flera samrådsyttranden till ÖP:en och FÖP:en har efterfrågat en inventering av naturvärden i Staffanstorp, 
och framför allt kring Höjeådalen i samband med översiktsplanen. I samrådsredogörelsen anges att en 
naturvärdesinventering skulle ske i samband med detaljplaneringen. Samtidigt pekas det på 
markanvändningskartan ut ”Områden med höga naturvärden”, både i Staffanstorp, men även i angränsande 
kommuner, dock bara väldigt selektivt.  
I och med att detta skulle man kunna tro att olika slags markanvändning och allmänna intressen är avvägda 
mot varandra så att översiktsplanen verkligen kan ge vägledning för detaljplaneringen. Det är dock inte 
fallet, eftersom underlaget för denna avvägning helt enkelt inte finns eller inte redovisas. Till exempel saknas 

1 Från Sandhammaren till Kullaberg - naturvårdsprogram för Skåne, delen gamla M-län (Malmöhus), sid 97 och 141 
Länsstyrelsen Skåne 1997. 
2 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vagar-och-jarnvagar-
nybyggnation/  
3 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

97



en redovisning av höga naturvärden i St-Lars-parken, som skulle beröras av en utbyggnad av Flackarp samt 
en ny infartsväg till St. Lars-området från väg 108. 
 
För att verkligen kunna ge en vägledning för var det är lämpligt att bygga med hänsyn till natur- och 
kulturmiljön är det väldigt viktigt att underlaget finns. Därför anser föreningen att arbetet med 
översiktsplanen borde läggas på paus tills den utlovade Grönplanen för natur- och rekreationsvärden har 
tagits fram.  
 
Föreningen avstyrker därmed planen i den delen som rör området Flackarp-Höjebromölla. 
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Yttrande från Höjeådalens Intresseförening över granskningsförslaget till 
Översiktsplan 2020 – 2040, Staffanstorps kommun 

1. Föreningen 

Höjeådalens intresseförening (org nr. 802517-3520) har bildats för att främja intresset för och verka för att 
de inom Lunds och Staffanstorps kommuns belägna områdena med natur- och kulturvärden som är 
förknippade med Höjeå mellan Knästorp och gränsen mot Lomma Kommun bevaras och utvecklas.  

2. Sammanfattning 
Höjeådalens Intresseförening ställer sig fortfarande mycket kritisk till planen. 
 
Även om granskningsförslaget senarelägger en del av de i samrådsskedet föreslagna exploateringsområdena 
till efter år 2040 hotar planförslaget Höjeådalens natur- och rekreationsvärden. Den föreslagna strukturen 
med ”urbana byar” långt från en fungerande kollektivtrafik och ett externt handelsområde vid Höjebromölla 
främjar en ohållbar livsstil med ökat bilberoende. Strukturen innebär allt annat än en effektiv användning av 
åkermark i den allra högsta klassen. Den påverkar den skyddade landskapsbilden negativt och leder till en 
ökad klimatpåverkan. Planförslaget har inte tagit hänsyn till kommande klimatförändringar.  
I planförslaget redovisas fortfarande inte de befintliga kultur- och naturvärden i Höjeådalen på ett 
tillfredsställande sätt.  
  
Höjeådalen är en viktig naturmiljö med stor betydelse för rekreation. Det enorma besökstrycket på området 
under det senaste pandemiåret har visat hur viktigt det är att ha en sådan miljö. Området bör skyddas från 
bebyggelse för att bevara dess kvalitéer för kommande generationer. 

3. ”Urbana byar” utan service, kollektivtrafik och existerande gång- och cykelkopplingar 

Enligt planförslaget ska cirka 700 nya bostäder byggas i Flackarp i form av två urbana byar som ska ligga 1000 
meter ifrån varandra, åtskilda av åkermark och Södra Stambanan. Det kommer därför inte finnas något 
funktionellt samband mellan dessa byar. Därmed finns det inte heller någon anledning för att en befolkning 
på 800 personer var i dessa områden skulle utgöra ett tillräckligt underlag för någon form av offentlig eller 
kommersiell service.  
 
Som redovisat i vårt samrådsyttrande ligger både Trolleby och Flackarp utanför ett område som i gängse 
planeringspraktik kallas för ”kollektivtrafiknära”. Definitionen som Staffanstorps kommun använder, som 
härstammar från Region Skånes publikation ”Stationsnära läge” från år 2010, är föråldrad, vilket även Region 
Skåne påpekar i sitt yttrande över FÖP Flackarp-Höjebromölla. Positionspappret ”Stationsnära läge 2.0” 
betonar att även tillgängligheten behöver beaktas. Förutom avståndet är alltså även höjdskillnader till 
Klostergårdens station att beakta, samt att det inte finns några existerande gång- och cykelkopplingar från 
Trolleby till Klostergården. Dessa är även svåra att anlägga, då dessa kräver antingen en tunnel under Södra 
Stambanan eller en förbindelse över reningsdammarna, vilket medför betydande tekniska svårigheter, samt 
samverkan med Lunds kommun. Det skulle innebära ett oacceptabelt intrång i det naturreservat som 
kommer att avsättas av Lunds kommun. 
Ifall dessa områden verkligen skulle bebyggas skulle dessa vara bilberoende enklaver som medför en ökad 
bullerbelastning, klimatpåverkan och ökade dagvattenflöden. 

4. Hushållning med åkermark 

Både Trolleberg och Flackarps by, de utbyggnadsområden som föreslås efter år 2040 – och 
verksamhetsområdet vid Höjebromölla är alltså otidsenliga, ohållbara strukturer. Dessa kan inte anses 
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tillgodose väsentliga samhällsintressen som rättfärdiga att ta den bästa jordbruksmarken i anspråk. Som 
påpekat tidigare finns det andra områden, till exempel kring Hjärup, som ligger mycket närmare befintlig 
kollektivtrafik. Dessutom bör samtliga tillkommande utbyggnadsområden utföras som tät och blandad 
stadsbebyggelse. Det är väldigt motsägelsefullt att områden som ligger knappt 500 meter från stationen i 
Hjärup ska byggas ut som rena (och antagligen glesa) bostadsområden enligt granskningsförslagets 
markanvändningskarta. 

5. Påverkan på landskapsbild 

Föreningen vidhåller att de föreslagna utbyggnadsområdena skulle leda till att landskapsbilden i ett av de för 
invånarna mest värdefulla friluftsområdena i regionen förstörs, trots att landskapsbilden är skyddad1. Just 
upplevelsen av utsikten över det öppna jordbrukslandskapet är det som uppskattas väldigt högt av besökare 
inom Höjeådalen. All bebyggelse och ytterligare vägar som fragmentera området ska undvikas.  

6. Bullerbelastning av området 

Som anfört ovan är det inte möjligt att försörja de föreslagna utbyggnadsområdena med hållbara trafikslag. 
Istället ger områdena upphov till ännu mer biltrafik. Detta medför inte bara en ökad klimatpåverkan, utan 
även en ökad bullerbelastning på befintliga och framtida vägar, som utbyggnadsområdena kräver. 
Höjeådalen är redan idag utsatt för buller från E 22 och väg 108. Målet borde därför vara att trafiken på 
dessa vägar inte ökar, samt att naturligtvis inga nya vägar leder till mer buller i områden som hittills är 
relativt ostörda, vilket också bidrar till Höjeådalens rekreationsvärden.  
Alla tre utbyggnadsområdena inom Höjeådalen sluttar ner mot ån, vilket betyder att en utbyggnad skulle 
leda till att bullret kommer att regna över de viktigaste rekreationsområdena. På samma sätt skulle en 
förbindelse mellan väg 108 och Åkerlunds&Rausingsväg leder till att ett område som hittills är förskonat från 
vägbuller skulle utsättas för detta. Detta skulle skada Riksintresset för rekreation och friluftsliv och påverka 
folkhälsan negativt. 
MKB för granskningsförslaget citerar Naturvårdsverket som i en vägledning2 anger att en ekvivalentnivå på 
55 dBA SKA (inte bör, som hävdas i MKB:en) eftersträvas för rekreationsområden i tätort. Det är viktigt att 
betona att detta riktvärde inte är relevant för rekreationsområden vid Höjeå, då dessa inte ligger inom en 
tätort. Det är också viktigt att betona att 55 dBA ekvivalentnivå i ett naturområde inte alls motsvarar något 
som kommer i närheten av en god ljudmiljö. Målet bör vara att hålla ljudnivån i Höjeådalen under 50 dBA 
ekvivalentnivå, samma krav som gäller för uteplatser vid ny bostadsbebyggelse.3 Mer om god ljudmiljö i 
natur- och rekreationsområden finns i Naturvårdsverkets rapport ”God ljudmiljö – mer än bara frihet från 
buller” (2007). 
 

7. Naturvärden  

Flera samrådsyttranden till ÖP:en och FÖP:en har efterfrågat en inventering av naturvärden i Staffanstorp, 
och framför allt kring Höjeådalen i samband med översiktsplanen. I samrådsredogörelsen anges att en 
naturvärdesinventering skulle ske i samband med detaljplaneringen. Samtidigt pekas det på 
markanvändningskartan ut ”Områden med höga naturvärden”, både i Staffanstorp, men även i angränsande 
kommuner, dock bara väldigt selektivt.  
I och med att detta skulle man kunna tro att olika slags markanvändning och allmänna intressen är avvägda 
mot varandra så att översiktsplanen verkligen kan ge vägledning för detaljplaneringen. Det är dock inte 
fallet, eftersom underlaget för denna avvägning helt enkelt inte finns eller inte redovisas. Till exempel saknas 

1 Från Sandhammaren till Kullaberg - naturvårdsprogram för Skåne, delen gamla M-län (Malmöhus), sid 97 och 141 
Länsstyrelsen Skåne 1997. 
2 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-vagar-och-jarnvagar-
nybyggnation/  
3 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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en redovisning av höga naturvärden i St-Lars-parken, som skulle beröras av en utbyggnad av Flackarp samt 
en ny infartsväg till St. Lars-området från väg 108. 
 
För att verkligen kunna ge en vägledning för var det är lämpligt att bygga med hänsyn till natur- och 
kulturmiljön är det väldigt viktigt att underlaget finns. Därför anser föreningen att arbetet med 
översiktsplanen borde läggas på paus tills den utlovade Grönplanen för natur- och rekreationsvärden har 
tagits fram.  
 
Föreningen avstyrker därmed planen i den delen som rör området Flackarp-Höjebromölla. 
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Synpunkter översiktsplan 

Flackarps bys samfällighetsförening är en förening för alla fastighetsägare längs Flackarps byväg, Flackarps lilla 
väg, Flackarps stora väg samt Möllarevägen i Staffanstorps kommun. Föreningen ansvarar för väghållningen i 
Flackarps by och kommer att bli påverkad av den översiktsplan som Staffanstorps kommun lagt fram för 
utbyggnad av byn.  

Föreningen vill anföra följande kommentarer till översiktsplanen: 

 Byggplanerna i området är tänkta att sträcka sig över lång tid och vi ställer oss frågande till hur våra
redan hårt slitna vägar kommer att klara av ökande trafik från tunga fordon under byggtiden.

 Trafikverket har i sin analys efterfrågat en annan lösning än den befintliga utfarten från Flackarp till
väg 108 och vi instämmer i deras slutsats. Detta bör lösas innan eventuell utbyggnad av byn startar.

 Det talas i översiktsplanen om att det i området finns ”gena och bra kopplingar till omgivningen utan
att större investeringar i ny infrastruktur behöver göras”. De befintliga vägarna i området är inte
dimensionerade för ytterligare trafik.

 Vem kommer att ansvara för vägarna under och efter utbyggnaden? Vår samfällighetsförening drivs
ideellt av lekmän som inte har tid och resurser att förhandla och diskutera med byggherrar.

 Vi efterlyser också ett bättre samarbete med Lunds kommun då planerna innefattar delar som måste
samordnas.

Vi yrkar att kommunen övertar ansvar för våra vägar med därtill hörande belysning. 

Som Flackarpsbor har vi alltid uppskattat byns variation och småskalighet. Närheten till ett aktivt jordbruk och 
möjligheten att följa årstidernas växlingar på nära håll fick många av byborna att flytta hit. En utbyggnad av byn 
måste ske i långsam takt så att byns karaktär bevaras, ny bebyggelse måste kunna smälta in och anpassas till 
befintlig. Höga hus smälter inte in. Ett lyckat exempel är de hus som Jakri AB byggde i Flackarp på 1990-talet, 
dessa smälter väl in och ger en bykänsla. Förslagsvis kan mark som redan är bebyggd med växthus användas för 
likartad bebyggelse utan att ta värdefull jordbruksmark i anspråk. 

Vi motsätter oss att vår idyll förstörs av en långdragen byggprocess med ökad tung trafik och buller. 

Den planerade stationen vid Klostergården har lyfts fram som ett argument för att bygga storskaligt men vi 
anser inte att den kommer att ändra så mycket på resvanorna i Flackarp. Vill man komma till en station för att 
få bra förbindelser väljer man förmodligen att cykla till Lunds C vilket bara är en dryg kilometer längre bort men 
i gengäld ger åtkomst till direkta och snabba förbindelser.  

Vi välkomnar en dialog kring utformningen av framtida vägar och bebyggelse. Vi som förening bör ges 
ytterligare möjligheter att vara med och påverka vår framtida boendemiljö. 

Flackarp 2021-06-12 

Flackarps bys samfällighetsföreningen  
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Från:
Till:
Ärende: Fwd: Bevara Hjärups gamla idrottsplats
Datum: den 27 september 2021 18:27:20

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: 
Datum: 27 september 2021 18:24:26 CEST
Till: 
Ämne: Bevara Hjärups gamla idrottsplats

Här kommer den digitala namninsamlingen 

Hoppas att det fungerar
Mvh

Dela via Google-appen

Skickat från min iPad
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2

Allé vid Flackarp – här föreslår Staffanstorps översiktsplan bebyggelse. Det öppna landskapet bör bevaras. 

Höjeå – en tydlig tätortsgräns idag. Den bebyggelse, översiktsplanen föreslår hitom ån på bilden bör utgå. 
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3

Denna karta visar utbyggnadsplaner också efter 2040 samt, med röd ram, områden som på längre sikt kan hotas 
av utbyggnad, om nuvarande trender fortsätter. Med tjock grön linje visas en långsiktig avgränsning mellan 
tätbebyggelse och öppet landskap som skulle kunna garantera det öppna landskapets fortbestånd på längre sikt. 
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Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen 

Hjärup den 9 juni 2021 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Staffanstorps kommun 
245 80  Staffanstorp 
stadsbyggnad@staffanstorp.se 

Synpunkter på planförslag till Översiktsplan 2020-2040 för Staffanstorps kommun. 

Den nya översiktsplanen för kommunen återspeglar i hög grad och har anpassats bättre till att 
Staffanstorp ligger centralt i storstadsområdet ”Sydvästregionen”, som numera är ett begrepp 
för Malmö-Lund och kringliggande samarbetskommuner. Staffanstorp och Hjärup har 
ambitionen att växa men med bibehållandet av det öppna och vackra landskapet mellan de 
olika tätorterna, såväl inom kommunen som mellan grannkommunerna. 

Stort fokus har lagts på Hjärup som med sitt tågstationsnära läge är mycket attraktivt för 
väldigt många. Staffanstorps tätort med sin väl utbyggda service har samma dragningskraft. 
Med detta sagt vill vi betona att bostadsbebyggelse, med tillhörande service, är att föredra för 
orternas tillväxt. Mindre orter som Kyrkheddinge och Nordanå har även de potential för 
utbyggnad med villor. 

Några synpunkter på Hjärupsområdet: 

Den stora utbyggnaden av Västerstad, som kommer de närmaste åren, kräver också 
tillhörande grönområden. Projekt ”Västerskog”, önskemål om ett större grönområde i väster 
med träd som vind och bullerskydd vid gränsen mot Lomma. 

Området söder om Lommavägen mellan Hjärupsgården och nya järnvägsbron kunde dock 
bevaras obebyggt så att den delen av den öppna slätten fram mot Åkarp kunde vara väl synligt 
från vägen och inte skymmas av bebyggelse. 

Pilängen kan bli ett omtyckt område intill Bergströmshusen och smälter ganska väl in i 
landskapet. Trollby och Flackarp är lite mer kontroversiellt av många anledningar men har ju 
minskats ner betydligt mot tidigare planförslag. 

Höjebromölla. Att bebygga Höjebromölla med ett handelsområde ser vi i dagens i dagens läge 
vara onödigt. Flera verksamheter i regionens handelscentra tycks gå på knä, så bättre kalkyler 
för efterfrågan på mark bör undersökas. Trafikplats Lund Södra skall om några år byggas om 
och kommer då kraftigt förbättra framkomligheten för trafikanterna, så av den anledningen 
bör inte ett handelsområde med ytterligare trafik anläggas på Höjebromölla. Slopar man 
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21-06-14

Naturskyddsföreningen Staffanstorp  Org.nr 845002-2085 
 Bankgiro 308-9497 

     Sparbanken Skåne konto 8313-9, 524 085 092-4 
 

Kommentar angående översiktsplanen (ÖP) för Staffanstorps kommun 

Sammanfattning 
Naturskyddsföreningen Staffanstorp anser att det är positivt att Staffanstorps kommun har 
dragit tillbaka stora delar av den planerade utbyggnaden av bostäder runt Höje å, liksom en 
mindre del av planerad utbyggnad av industrimark kring Djurslöv. Jordbruksmarken är en 
ändlig resurs och ianspråktagande av klass 10 marken kan inte motiveras till förmån av 
bostäder i dessa områden. 
Vi ser också positivt till de planer som kommunen satt upp om exempelvis livskvalitet, 
grönplan med rekreationsområden och kulturmiljöprogram, varför det ska bli spännande att 
följa hur kommunen kommer att göra för att förverkliga dessa tankar. 
I dagarna har vi kunnat läsa om hur ängsytor skapas i Staffanstorp samt Hjärup för att 
utveckla insektslivet och skapa bra miljöer för pollinatörer och då också den biologiska 
mångfalden. Vår uppfattning är att vår kommun har börjat en resa som vi intresserat kommer 
att följa. 
Som Framtidens Kommun hade vi velat se ett eget kapitel i ÖP del två, som enbart hanterar 
barnen och deras framtid. Vi har allt för många gånger sett att vår kommun har legat minst 
ett steg efter när det gäller planering av skolor och fritidsområden. Det tycks som om det är 
förvånande att det flyttar in barnfamiljer till vår kommun, varför barn till och från hamnar i 
paviljonger istället för skolsalar. Denna fråga måste hög prioriteras innan fortsatt expansion 
av vår kommun. För självklart ska frågan om livskvalitet också gälla barnen. 
Staffanstorps kommun är aktiv när det gäller att få industrier till tätorten Staffanstorp. 
Arbetstillfällen är naturligtvis positivt för våra invånares välbefinnande, dock har vi tittat på 
kartan och ser med förvåning på vilket sätt hur orten börjar begränsas, både från väster samt 
öster. 

Flackarp-Höjebromölla 
Det är positivt att kommunen dragit tillbaka de största utbyggnadstankarna, men som ni 
själva skriver så är det viktigt att jordbruksmarken ses som en resurs. Och kommunen kan 
med stolthet visa på att andelen jordbruksmark som är 79 procent, innebär att södra Sverige 
ges möjlighet till närproducerade produkter av god kvalitet, då även kvaliteten på jorden är 
extra ordinär.  
Föreningen ser negativa konsekvenser med ett nytt handelsområde vid Höjebromölla, vid 
gränsen av Lunds kommun då detta leder till trafikökning i området, nära ett känsligt 
naturområde utmed Höje å. Även de planerade bostäderna runt Höje å och närheten till Lund 
vänder vi oss mot. De kvarvarande ”öarna” vid Höje å och tätorten Lund bör tas bort, då ett 
befolkningsunderlag på 800 personer inte är ett tillräckligt underlag för kommunal service. 
Det är inte rimligt att tro att underlaget är tillräckligt för en etablering av lärandemiljöer i 
området. Därför måste det antas att realisering av planen leder till att en del av barnen 
kommer att gå i förskola och skola i Lunds kommun, då den ligger avståndsmässigt närmast 
till. Det andra alternativet är skolor i Hjärup, men med den starka befolkningsökning som 
planeras i orten finns risken för kommande överbelastning av dessa. Obeaktat vilka skolor 
som blir aktuella finns risken för att föräldrar väljer att själva skjutsa sina barn vilket medför 
negativa konsekvenser för miljön och motverkar de miljömål kommunen önskar uppnå. 
Föreningen vill därför avstyrka planförslaget i den delen som berör Flackarp och 
Höjebromölla. 
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21-06-14

Naturskyddsföreningen Staffanstorp  Org.nr 845002-2085 
 Bankgiro 308-9497 

     Sparbanken Skåne konto 8313-9, 524 085 092-4 
 

Industrier runt tätorten Staffanstorp 
Staffanstorps kommun är aktiv när det gäller att få industrier till tätorten Staffanstorp, vilket i 
sig skapar möjlighet till arbete för kommunens invånare. Dock vill vi varna för att användning 
av robotar istället för mänsklig arbetskraft ökar, varför dessa riskerar att motverka själva 
grundtanken med en del typer av företagsetableringar. Detta måste kommunen noggrant 
analysera innan en etablering godkänns.  
Vår förening har sett att det finns etableringar som inte skett på sådant sätt som lagen 
föreskriver. Detta i sig skapar risk för oönskade utsläpp till luft och vatten, utan möjlighet för 
kommuninnevånarna att påverka dessa. Och när vi granskar Staffanstorp ur ett 
helikopterperspektiv ser vi hur orten börjar begränsas, både från väster samt öster, då 
verksamhetsområdena utökas. Detta anser vi inte vara gynnsamt för tätortens invånare. 
I dagarna har vi sett hur ett utsläpp till Sege å skett via dagvattnet från Kronoslätts 
industriområde. Detta är inte acceptabelt och visar på att det aldrig går att garantera att inga 
olyckor ska ske.  
Våra mossar är tillsammans med det djurliv som lever intill alldeles för värdefulla för att 
riskeras mer än nödvändigt, varför vi inte kan ställa oss bakom kommande verksamheter 
som vi inte känner till.  
Att byta ut dagens jordbruksmark, som i sig är en verksamhet, mot en annan verksamhet är 
inget vi ställer oss bakom, då jordbruksmarken genererar så många positiva bitar såsom 
självförsörjning av föda och även många jobb i flera led. Vår förening anser att det finns 
bättre platser i Skåne att förlägga industrier på än att ta av den goda jorden inom vår 
kommun.  

Staffanstorp 2021-06-14 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Staffanstorp 
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 Romeleås- och Sjölandskapskommittén 

 

 

 2019-09-06 

 

 Kommunstyrelsen Staffanstorp 

 kommunen@staffanstorp.se  

 För kännedom till  

 Kommunstyrelsen Lund 

 kommunstyrelsen@lund.se  

 

  

Yttrande översiktsplan Staffanstorps kommun  
 

Romeleåsen och Sjölandskapet - Bakgrund 
Staffanstorps kommun har utarbetat ett förslag till översiktsplan som nu är på samråd 

https://staffanstorp.se/oversiktsplan/samradsforslag/samradshandlingar 

Vi vill uppmärksamma kommunen på vilken betydelse Romeleåsen och Sjölandskapet har även 

för invånarna i Staffanstorps kommun. 

 

Enligt Miljöbalkens 4:e kap § 2 är Romeleåsen och Sjölandskapet ett av ca 25 områden i Sverige 

där främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas. Romeleås- och 

Sjölandskapskommitténs syfte är bl. a att arbeta för att området långsiktigt tillmötesgår 

medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Se bl a kommitténs stadgar. 

https://www.romeleasen.se/upload/documents/Stadgar.pdf   

 

Möjligheterna till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser inom Romeleåsen och Sjölandskapet 

är av stor betydelse för folkhälsan. Med en växande befolkning i södra och sydvästra Skåne får 

området betydelse för allt fler människor.  

 

För mer än hälften av Skånes befolkning, är skogs- och naturområdena på Romeleåsen och i 

Sjölandskapet de närmast större områden som finns tillgängliga för friluftsliv, rekreation och 

naturupplevelser. Se bl a bifogad karta. Det finns därför ett tydligt regionalt perspektiv, när det 

gäller den långsiktiga utvecklingen inom Romeleåsen och Sjölandskapet. Det finns inte heller 

något motsvarande område i Skåne som sträcker sig över flera kommuner. 

 

Regeringen beslutade 2012 om friluftsmål - http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/  

”Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling”. Det är utgångspunkten för 

de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.  

Det första målet är: ”Tillgänglig natur för alla.” 

 

SV Skåne är ett intensivt uppodlat jordbrukslandskap och tätbefolkat. Flera kommuner saknar 

skogs- och naturområden. Människor rör sig på sin fritid i hela regionen oberoende av 

kommungränser med aktiviteter av olika slag. Ur medborgarnas synpunkt finns det därför starka 

skäl, för att i bl a planeringssammanhang intensifiera samarbetet för att bl underlätta 

förutsättningar och möjligheter till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser 
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Romeleåsen och Sjölandskapet i södra Skåne

Detta område är särskilt nämnt i Miljöbalken, kap 4, § 2, ”där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas”. Natur- och skogsområdena inom Romeleåsen och Sjölandskapet är också de närmast större 
områdena för friluftsliv för mer än hälften av Skånes befolkning.
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 Romeleås- och Sjölandskapskommittén 

    

2021-05-21 

 

 Stadsbyggnadsförvaltningen Staffanstorps kommun 

 plex@staffanstorp.se  

 Kopia:    

 

För kännedom: Kommunstyrelsen Lund 

 

Yttrande över översiktsplan – granskningsförslag - för Staffanstorps kommun 
 

Kommitténs yttrande i samrådsskedet 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén, RÅSK https://www.romeleasen.se har den 19  

september 2019 skickat in ett yttrande över samrådsförslaget till översiktsplan för 

Staffanstorps kommun. Kommitténs yttrande finns dock inte med i samrådsredogörelsen, 

vilket vi har påtalat för tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningen i Staffanstorp. Enligt ett 

mejl som kommittén har fått har konstaterar man att det ”kommit bort på vägen till oss” viket 

man beklagar.  

 

Kommitténs tidigare yttrande från 2019 bifogas.       

 

I yttrandet 2019 lyfte vi särskilt fram - regeringens friluftsmål som man beslutade 2012  

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/  Första målet är: ”Tillgänglig natur för alla.” 

 

Planering av cykelvägar 

Sydvästra Skåne är ett intensivt uppodlat jordbrukslandskap och tätbefolkat. Flera kommuner 

saknar skogs- och naturområden. Människor rör sig på sin fritid i hela regionen oberoende av 

kommungränser för aktiviteter av olika slag. Ur medborgarnas synpunkt finns det därför 

starka skäl för att i exempelvis planeringssammanhang intensifiera samarbetet för att bl a 

underlätta förutsättningar och möjligheter till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser. 
Det handlar såväl om utbyggnad och utmärkning av cykelleder och vandringsleder samt 

utveckling av kollektivtrafiken. 

 
Kommittén har antagit en strategi för utveckling av Romeleås- och Sjölandskapet - Vision 2030. 

http://www.romeleasen.se/upload/documents/Strategi_for_utveckling_av_Romeleas- 

_o_Sjolandskapet_2018.pdf.  

I strategin anges bl a under Riktlinjer för fortsatt arbete, sid 18 att: Det finns behov av utmärkning, 

utveckling och utbyggnad av attraktiva cykelvägar med hög trafiksäkerhet från tätorterna till 

naturområden i Romeleåsen och Sjölandskapet. Från Lund och Staffanstorp via mindre 

landsvägar genom Stora Råby, Kyrkheddinge till Esarp.Därifrån vidare mot Häckeberga-

Romeleåsen genom en utbyggnad av en cykelväg längs Höje å, 
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Utveckla förutsättningar att cykla från Staffanstorp till Romeleåsen/Häckeberga 

Den aktuella sträckan berör såväl Staffanstorps som Lunds kommuner. Därför bör 

kommunerna gemensamt planera för att utveckla förutsättningarna och möjligheterna att på ett 

trafiksäkert sätt cykla från Staffanstorp/Lund via Kyrkheddinge - Alberta - Esarp till Genarp och 

Romeleåsen/Häckeberga 

 

Kommunerna bör också gemensamt, inför nästa revidering av den regionala infrastrukturplanen, 

RTI, särskilt påtala behovet av en cykelled med hög trafiksäkerhet och god skyltning mellan 

Lund/Staffanstorp -Kyrkheddinge och Romeleåsen-Häckeberga. 

 
Höje å – Riksintresse för friluftslivet 

Höje å från Genarp till Lomma är av riksintresse för friluftsliv i enlighet med 3 kap. 6 § 

miljöbalken. (FM 14, Ärendenr NV-04528-15), Området beskrivs ha ”särskilt goda 

förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer”. Det kräver naturligtvis 

överenskommelser med berörda markägare vad som kan göras i området. 

 

Utveckla en vandringsled - Skåneleden 
Skåneleden är ca 130 mil lång. https://www.skaneleden.se/kartplaneringsverktyg/skaneleden  

Den sträcker sig genom 29 skånska kommuner. Staffanstorp är en av få kommuner som 

Skåneleden inte passerar genom. Det finns dock förutsättningar för att skapa en vandringsled även 

i Staffanstorp. 

 

I första hand bör man pröva att utveckla en vandringsled från Romeleåsen-Häckeberga (Genarp), 

där Skåneleden, Nord-Syd passerar till Skåneleden Öresund i trakten av Lomma. På långa delar av 

denna sträcka bör leden kunna följa Höje å, vilken som ovan nämns är av riksintresse för 

friluftslivet. Det är ju även möjligt att från en framtida Skåneled märka ut ”avstickare” till 

attraktiva besöksmål som t ex Uppåkra. 

 

Om Staffanstorps kommun anser att man vill arbeta med denna fråga så bör kontakt tas med 

Region Skåne, eftersom de är huvudman för Skåneleden. Dessutom även kontakt med Lunds och 

Lomma kommuner.    

 

För Romeleås- och Sjölandskapskommittén 

 

   

  

  

 

 

 

 

Bil.  

1. Romeleåsens och Sjölandskapskommitténs yttrande i september 2019 över 

samrådsförslag översiktsplan.  
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 Romeleås- och Sjölandskapskommittén 

 

 

 2019-09-06 

 

 Kommunstyrelsen Staffanstorp 

 kommunen@staffanstorp.se  

 För kännedom till  

 Kommunstyrelsen Lund 

 kommunstyrelsen@lund.se  

 

  

Yttrande översiktsplan Staffanstorps kommun  
 

Romeleåsen och Sjölandskapet - Bakgrund 
Staffanstorps kommun har utarbetat ett förslag till översiktsplan som nu är på samråd 

https://staffanstorp.se/oversiktsplan/samradsforslag/samradshandlingar 

Vi vill uppmärksamma kommunen på vilken betydelse Romeleåsen och Sjölandskapet har även 

för invånarna i Staffanstorps kommun. 

 

Enligt Miljöbalkens 4:e kap § 2 är Romeleåsen och Sjölandskapet ett av ca 25 områden i Sverige 

där främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas. Romeleås- och 

Sjölandskapskommitténs syfte är bl. a att arbeta för att området långsiktigt tillmötesgår 

medborgarnas behov av rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Se bl a kommitténs stadgar. 

https://www.romeleasen.se/upload/documents/Stadgar.pdf   

 

Möjligheterna till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser inom Romeleåsen och Sjölandskapet 

är av stor betydelse för folkhälsan. Med en växande befolkning i södra och sydvästra Skåne får 

området betydelse för allt fler människor.  

 

För mer än hälften av Skånes befolkning, är skogs- och naturområdena på Romeleåsen och i 

Sjölandskapet de närmast större områden som finns tillgängliga för friluftsliv, rekreation och 

naturupplevelser. Se bl a bifogad karta. Det finns därför ett tydligt regionalt perspektiv, när det 

gäller den långsiktiga utvecklingen inom Romeleåsen och Sjölandskapet. Det finns inte heller 

något motsvarande område i Skåne som sträcker sig över flera kommuner. 

 

Regeringen beslutade 2012 om friluftsmål - http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/  

”Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling”. Det är utgångspunkten för 

de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012.  

Det första målet är: ”Tillgänglig natur för alla.” 

 

SV Skåne är ett intensivt uppodlat jordbrukslandskap och tätbefolkat. Flera kommuner saknar 

skogs- och naturområden. Människor rör sig på sin fritid i hela regionen oberoende av 

kommungränser med aktiviteter av olika slag. Ur medborgarnas synpunkt finns det därför starka 

skäl, för att i bl a planeringssammanhang intensifiera samarbetet för att bl underlätta 

förutsättningar och möjligheter till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser 
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En viktig fråga i sammanhanget är förutsättningar och möjligheter att från städer och tätorter nå 

skogs- och naturområdena inom Romeleåsen och Sjölandskapet. Det handlar såväl om utbyggnad 

och utmärkning av cykelleder som utveckling av kollektivtrafiken. I den övergripande planeringen 

som sträcker sig många år framåt är det viktigt att försöka förutse de behov som finns de 

kommande åren, men även de mer långsiktiga behoven. 

 

Synpunkter på förslag till översiktsplan 
Kommittén fastställde 2018, efter samråd, en strategi för utveckling av Romeleås- och 

Sjölandskapet - Vision 2030. 

http://www.romeleasen.se/upload/documents/Strategi_for_utveckling_av_Romeleas-

o Sjolandskapet 2018.pdf 

 

I strategin anges under Riktlinjer för fortsatt arbete, sid 18 

Det finns behov av utmärkning, utveckling och utbyggnad av attraktiva cykelvägar med hög 

trafiksäkerhet från tätorterna till naturområden i Romeleåsen och Sjölandskapet. RÅSK i 

samverkan med kommuner och Region Skåne 

 

Från Lund och Staffanstorp via mindre landsvägar genom Stora Råby, Kyrkheddinge till Esarp. 

Därifrån vidare mot Häckeberga-Romeleåsen genom en utbyggnad av en cykelväg längs Höje å,  

 

Naturvårdsverket beslutade också 2017-10-19 att Höje å från Genarp till Lomma, är av riksintresse för 

friluftsliv i enlighet med 3 kap. 6 § miljöbalken. (FM 14, Ärendenr NV-04528-15), Området beskrivs 

ha ”särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer” 

 

Längs Höje å och likartade vattendrag finns det i regel skyddszoner i syfte att medverka till en 

minskning av växtnäringsläckage. Dessa bör sannolikt bör, åtminstone på vissa sträckor kunna 

kombineras med anläggandet av en cykelväg på vissa sträckor. 

 

Utveckla förutsättningar att cykla från Staffanstorp till Romeleåsen/Häckeberga 

Eftersom Höje å på den aktuella sträckan berör såväl Staffanstorps som Lunds kommuner så bör 

kommunerna gemensamt planera för att utveckla förutsättningarna och möjligheterna att på ett 

trafiksäkert sätt cykla från Staffanstorp/Lund via Kyrkheddinge - Alberta - Esarp till Genarp och 

Romeleåsen/Häckeberga  

 

Kommunerna bör också gemensamt, in för nästa revidering av den regionala infrastrukturplanen, 

RTI, särskilt påtala behovet en cykelled med hög trafiksäkerhet och god skyltning mellan 

Lund/Staffanstorp -Kyrkheddinge och Romeleåsen-Häckeberga.  

 

Romeleås- och Sjölandskapskommittén 
 

  

  

   

 

 

Bilagor  

1. Karta - Romeleåsen och Sjölandskapet i södra Skåne 

2. Cykelvägar till skogs- och naturomr. Utdrag strategi utveckl. av Romeleås- och Sjölandskapet 
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Romeleåsen och Sjölandskapet i södra Skåne

Detta område är särskilt nämnt i Miljöbalken, kap 4, § 2, ”där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas”. Natur- och skogsområdena inom Romeleåsen och Sjölandskapet är också de närmast större 
områdena för friluftsliv för mer än hälften av Skånes befolkning.
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Staffanstorps Scoutkår 
i Djurslöv 
 
 

 

Staffanstorp 2021-06-14 

 

     

     

    plex@staffanstorp.se 

 

 

 

Yttrande ang. Översiktsplan 2020-2040. Del 1. Markanvändning. Granskningshandling. 

Förordet. Text om skräddarsydda lösningar stämmer dåligt med verkligheten. Just nu 
genomförs andra etappen av byggandet söder om Roos damm. En utformning som mött 
mycket protester av redan boende och där en del boende valde att sälja och flytta.  

Sida 9 nämner kommunen som jordbruksnäring, men kan kompletteras med hur många hektar 
odlat mark – inte bara %, hur mycket mat som produceras och hur många arbetstillfällen det 
ger. Och i en framtid där avkastningen per odlad hektar jordbruksmark väntas att minska, pga. 
klimatförändring, så är varje ”förlorad” hektar inte bra ur matförsörjningen för Skåne/Sverige.  

Sida 10 om att köra Superbuss på gamla banvallen kostar nog mer än vad tidsvinsten blir. 
Idag äger Trafikverket marken. Vem ska bygga och bekosta detta och vem ska äga framöver? 
Vad blir tidsvinsten till Malmö jämfört med dagens busstrafik på riksväg 11? 

Sida 17 ”Översiktsplanen siktar därför på att möjliggöra byggandet av 7000 nya bostäder på 
244 ha till 2040 varav 144 ha på jordbruksmark i stationsnära läge”. Alternativ till att 
bebygga 144 ha åkermark måste utredas på ett fackmässigt sätt. 

Översiktsplanen borde också beskriva kvoten/antal nya hyreslägenheter, vilket är en stor brist 
i kommunen, och försvårar för våra ungdomar att bo kvar i kommunen. 

Sida 18. Kommunen ska sträva att återanvända befintliga verksamhetsytor som idag står 
oanvända eller används mindre effektivt och sätta Vesumvägen som gräns i öster, Rv. 11 i 
söder, Gullåkravägen - Västanvägen som gräns i norr/väster för all framtida bebyggelse. 

Sida 25. Kartan är mycket svårtolkad, nästintill obegriplig i vissa delar. 

Sida 28. ”Ombyggnad av trafikplats Lund Södra för att öka framkomlighet och trafiksäkerhet 
planeras påbörjas 2021/2022, liksom en planerad breddning till fyra körfält av väg 108 mellan 
Staffanstorp och trafikplats Lund Södra.” Här måste kommunen tänka på att Knästorps 
Kvarnväg kommer in på rätt sätt vid nya Lunds Södra Trafikplats. Kommer vägen in ”före” 
108:an i nya cirkulationen så blir den än större smitväg än vad den är idag, vilket blir en 
olägenhet för de boende i Ädelholm.  
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Staffanstorps Scoutkår 
i Djurslöv 
 
 

 

Sida 53. Kartan, med detta grafiska utseende, är som tidigare påtalats svårläst. Men det ser ut 
som om vår scoutgård helt blir omgiven av ”Framtida verksamheter” som idag inte preciseras. 
Som tidigare noterats så är åkermarken bland Sveriges bästa och används fortsatta bäst som 
odlingsmark. 

Sida 55. Här beskrivs svepande om hänsyn mot scoutgården men idag går det inte att se hur 
detta är tänkt att genomföras. Med erfarenhet från andra delar i Staffanstorps så kan det gå hur 
som helst då olika personer gör olika tolkningar av PBL, mm. 

Sida 71-72. Hur kan ett nollalternativ ge en negativ konsekvens? Det kan om möjligt ge 
oförändrad konsekvens. Påverkan och konsekvens för Sveriges bästa odlingsmark saknas i 
tabellen. Sedan är mycket eget tyckande och egna tolkningar från författare och beställare av 
översiktsplanen. 

Översiktsplan-2020-2040-Del-2-Granskning-Godkänd-i-KS-20210324-minskad 

Sida 21-22. Bostadsförsörjningsprogrammet. Här måste sättas ett mål med att det ska finnas X 
antal kommunala hyreslägenheter till kommunens ungdomar, ensamstående, nyanlända, m.fl. 
Alla kan inte förutsättas ha pengar att köpa sitt boende. Det räcker inte att skriva ” Hyresrätter 
ska beaktas”. 

Sida 35. Grafiken här, är som tidigare kartbilder, svåra att utläsa pga. snarlika pastellfärger. 
Verkar som om det finns fler hyresrätter än det finns bostadsrätter. Stämmer det verkligen? 

Sida 61. Bra att kommunen noterar att vi har bland den bästa åkermarken inom kommunen. 
För att göra bilden komplett kan man ju nämna hur många ton spannmål som gått förlorade 
per år på den ytan som datahallen är byggd på, eller bara ange ton per ”förlorad” hektar. 

Sida 77. Vad gäller buller så har vi noterat att andra kommuner i sätter Naturvårdsverkets 
riktvärden som krav. Gäller att sätta det som villkor vid upphandling och vid beviljande av 
bygglov. 

Bilaga A - Samrådsredogörelse-ÖP-o-Föp-Godkänd-i-KS-20210324 

Bilaga B - Inkomna yttranden/synpunkter, Fördjupad översiktsplan Flackarp-
Höjebromölla Godkänd i KS 20210324 

Dessa handlingar är tidigare lämnade synpunkter och kommunens svar, så det är inte 
meningsfullt att ytterligare kommentera tidigare lämnade kommentarer och svar. 

 

På uppdrag av styrelsen 

 

 

Staffanstorps Scoutkår i Djurslöv 

Djurslöv 340 

245 93 Djurslöv 
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Yttrande över förslag till översiktsplanen 
2020-2040 

På Staffanstorps ridsportförening, startade 1968, bedrivs idag ridskola 7 dagar i veckan. 
Staffanstorps ridsportförening har cirka 275 uppsittningar i veckan fördelat på 16 hästar. 
Föreningen har 356 aktiva i åldrarna 7-26 år. Majoriteten är dock i åldern 7-15 år varav 75% 
har en förälder med sig vid uppsittning. Ridskolan har daglig verksamhet, undervisning sker 
huvudsakligen på eftermiddagar och kvällar på vardagar samt dagtid på helger. Föreningen 

/stallvärd n för 
ett stort antal barn/ungdomar. På området finns idag cirka 25 hästar uppstallade varav 9 är 
privata, och resterande ingår i ridskolans verksamhet.  

Omkring 6 helger per år anordnas det lokala tävlingar samt ytterligare 8 helger har föreningen 
inbjudningstävlingar, dessa tävlingar utbildar och utvecklar våra egna elever och hästar till att 
tävla för föreningen och därmed också representera kommunen. Utöver detta medverkar 
föreningen i ridskolecupen där våra elever åker till andra ridskolor och rider på deras hästar och 
andra ridskolor kommer till SR och rider på våra hästar.  

Under sommarlovet 2021 arrangeras inte mindre än 6 olika ridläger på anläggningen. 

Omkring 70 barn står i dagsläget i kö för att börja rida hos oss. I takt med att kommunen utökar 
med antalet kommuninvånare med barnfamiljer växer också kön på ridskolan. Trots att 
föreningen under 2021 startat 3 nybörjargrupper så är kön konstant.  

I och med beslutet om det nya badets placering i centrum är det med fördel att föreningen och 
ridanläggningen får vara kvar på sin nuvarande plats och marken som är tänkt till bostäder i 
nordvästra Staffanstorp, som föreningen idag nyttjar enligt nyttjandeavtal, ändrar 
användningsområde och benämns exempelvis ridcenter i översiktsplanen.  

Flera utredningar har gjorts för att finna en lämplig plats för ridanläggningen, men ingen ny 
lämplig placering har kunnat presenteras på flera år. Dagens placering tar hänsyn till de elever 
och ungdomar som ska nyttja anläggningen  platsen är tillgänglig (nära busshållplats, gång- 
och cykelbanor) och trygg (i närheten av centrum och nära bostäder).  

Föreningens mål är att få en anläggning som är säker, funktionell och trivsam och som uppfyller 
Svenska Ridsportförbundets krav på kvalitetsmärkning. Vi ska kunna bedriva vår nuvarande 
verksamhet (gärna utöka med fler grupper/hästar då underlag finns), arrangera tävlingar i såväl 
hoppning som dressyr samt kunna utveckla vår verksamhet och erbjuda ridning för ryttare med 
funktionshinder i framtiden.  

Dagens anläggning är nedgången (sedan flera år tillbaka) och kräver renoveringar för att kunna 
agera säker, funktionell och trivsam och som uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav 
på kvalitetsmärkning . På området som är tänkt till bostäder i nordvästra Staffanstorp, som i 
dagsläget kallas för 8:ans IP, finns utrymmet för att kunna uppföra en ny modern 
anläggning och därmed flytta hästhållningen en bit bort från tätbebyggt område utan att gå 
miste om tillgänglighet, trygghet samt befintliga hagar och parkeringsmöjligheter med egen 
infart från Gullåkravägen. Välkommen till Staffanstorps nya Ridsportcenter! 

Staffanstorp 2021-06-14 
För Staffanstorps Ridsportförening 
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Från: Agneta 
Skickat: den 13 juni 2021 23:57
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: "Översiktsplan 2020-2040 ": Synpunkter ang. Esarp med omnejd
Bifogade filer: IMG_20210427_175051.jpg; IMG_20210427_175158.jpg; IMG_20210427_175242.jpg

Hej ! 
 
Undertecknad har varit  Esarpsbo i  snart 60 år och bor sedan 43 år tillbaka  
med min make i bostadsdelen i Esarps gamla skola, där maken har sin ateljé. 
Skolan inrymmer även en offentlig del med samlings- och cafélokal  samt 
Theodor Jönssons museum och konstnärshem .1986-2020 inrymde skol- 
huset även ett välutrustat skolmuseum, som flyttades över till Staffanstorp. 
 
Vi vill  lämna synpunkter som gäller en kommande översiktsplan för det 
område där vi bor  i kommunens östra del : Esarp med kringliggande byar, 
d.v.s. det som tidigare hette Esarps socken/församling. I  Översiktsplanen  2020-2040 Del 1 & 2  tillhör vårt område 
rubriken  "Övriga kommundelar". 
 
Bifogar i detta brev den enda  Översiktsplan  för vårt område som vi kunnat 
få tag på  och som vi fått genom Länsstyrelsen. Denna Översiktsplan fick 
laga kraft 1997 och gäller såvitt vi vet fortfarande, tills en ny sådan ska skrivas 
för vår del av kommunen. 
 Översiktsplanen2020-2040 domineras av tillväxts - och utbyggnadsplaner för Staffanstorps tätort och västra 
kommundel, men har få  uttalanden om kommunens östra del. 
Östra delen  består i huvudsak av högklassig  jordbruksmark  och ett antal 
 åldriga bystrukturer.  Det går dock att utläsa att trakten häromkring  med dess  
 natur, miljö  och  kulturhistoria  ingår i det som kallas för Riksintressen. 
T.ex. : Ö-planen Del 2 Sid. 53 :  " Höje å från Genarp till Lomma är ett område av riksintresse för friluftsliv". Och av 
kartan kan man utläsa att Esarp med omnejd ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. 
 
Detta bekräftas av Områdesplanen från 1997 som främst omfattar Esarps skola 
(en naturlig, sekelgammal och lättillgänglig samlingspunkt för traktens folk), 
inklusive skolans tomt och gamla skolträdgård, men som också uttalar sig om  
kringliggande områden. Se bilagan nedan, under rubrikerna  "Övrigt",  
"Sammanfattande bedömning"  samt  "Områdesbestämmelser : Användning". 
 
Det som står i Ö-planen 2020-2040 del 1 Sid. 29 under rubriken  "Grön- och 
blåstrukturer "  stämmer väldigt väl för Esarps skolträdgård  som är en veritabel 
biotop-oas  i odlingslandskapet vad gäller växtlighet  och djurliv ( fåglar, småvilt, 
insekter). 
Vår synpunkt är att det som står i Områdesplanen från 1997 (se bilagan) 
bör beaktas mycket noga under planeringen av en ny områdesplan/översikts- 
plan för vårt område och bör kopplas samman med de  härovan anförda  
avsnitten ur Översiktsplan 2020-2040 Del 1 & 2. Vi menar att  kommun- 
ledningens egna angivna bestämmelser och riktlinjer står i god samklang med 
de riktlinjer och bestämmelser som anges i  Områdesplanen från 1997. 
 
Så här presenterades Esarp i StaffanstorpsAktuellt nr.2 - 2017, då Esarps 
bygdelag  firade 25-årsjubileum och nästan lika många år haft tillgång till skolan 
som mötes- och aktivitetsplats :  
  "Esarp är en kulturellt rik liten by i östra delen 
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av Staffanstorps kommun.  I Kulturforum Esarp i Esarps gamla skola finns två fina muséer inrymda : Esarps 
skolmuséum och Theodor Jönssons konstnärs- 
museum. Varje påsk och allhelgonahelg arrangeras här konstutställningar. 
Platsens historiska anor är tydliga med boplatser från stenåldern, en gravhög 
från bronsåldern, en kyrka från 1200-talet och de berömda Sånahusen som byggdes som en fristående hantverksby i 
slutet av 1800-talet ". 
 
Efter att denna artikel skrevs har följande hänt  : Bygdelaget  sades upp från 
sin möteslokal i skolan, skolmuseet tömdes och flyttades in till Staffanstorp, 
Theodor Jönssons Stiftelse sades upp från sina lokaler i skolhuset, stiftelsen 
är på väg att avregistreras, Theodor Jönssons  kulturarv (tavlor, böcker, bohag 
m.m.) på väg att skingras. Om skolhuset och tomtmarken sades att den bör säljas till  privata intressenter - allt detta 
inom loppet av de senaste ca fem åren. 
 
Vi, liksom många andra Esarpsbor är därför mycket oroade över utvecklingen  
i vår del av kommunen, en utveckling som går rakt emot Kommunfullmäktiges 
eget måldokument för 2019 - 2022, där det sägs på sidan  9 :  
" Kommunen har ett ansvar för att förvalta och utveckla vår hembygd till-sammans med kommuninvånare, företag 
och organisationer.  Naturen är en  
värdefull  resurs, och vi har alla ett gemensamt ansvar att måna om den." 
Och (en smula tätortscentrerat) :  "Med varsam hand bygger vi vidare på  
framtidens moderna och gemytliga småstadsmiljöer  -  utan att förstöra de 
historiska värden som alltid präglat Staffanstorps kommun. " 
 
Esarp  2021 - 06 - 13 
 
Med vänlig hälsning 
 
Agneta   
Esarpsbo 
 
 
 
 
Bilaga :  Antagandehandling : Områdesbestämmelser i Översiktsplanen 
              för Staffanstorps kommun    1997 - 09 - 16 
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Från: Agneta L
Skickat: den 8 juni 2021 10:00
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Bygg inte på den finaste jordbruksmark vi har! Den skall vi lämna till kommande generationer! Vår 
självförsörjningsgrad har minskat mycket sedan 70-talet och det kan den inte fortsätta att göra! Tänk om! 
Hälsningar Agneta 
 
Skickat från min iPhone 
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Från: Alexander 
Skickat: den 14 juni 2021 21:05
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Protest mot Översiktsplan beträffande Hjärup

Hej,  

Vill genom detta mail visa min protest mot "Översiktsplan" och byggnationen av gamla IP i Hjärup. 

Önskar framöver inkomma med förslag till hur IP kan fräschas upp med beachvolley banor och multiplayer för barn 
och ungdomar.  

Vänligen 
Alexander  

 Hjärup 
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Från: Andre 
Skickat: den 13 juni 2021 22:58
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Råkade skicka innan jag var färdig med min text. Nedanstående ersätter mitt föregående mail. 
 

Hej 
 
Med anledning av granskningen av översiktsplanen vill jag påtala att i del två, Utgångsläget, på sidan 
75, under rubriken "Förorenade områden" 
visas en markering "2" i Grevie, närmare bestämt i höjd med Remontvägen och Gamlegårdsvägen. 
På  samtliga tomter som bebyggts på Gamlegårdsvägen har marken sanerats och sedan 
provtagits/godkänts av Länsstyrelsen. Samma förutsättningar bör ha gällt även på Remontvägen för 
de hus som byggts de senaste 10-12 åren dvs att marken varit sanerad och provtagen/godkänd 
innan bygglov getts. 
 
Jag är medveten om att markeringen är en indikation, men jag tycker dels inte den bör vara placerad 
på just den punkt där marken är sanerad och Länsstyrelsen har godkänt marken, dels att 
graderingen "2" dvs. Stor risk, inte överensstämmer med ovanstående. 
 
 
Bifogar en bild från dokumentet där jag markerat den aktuella platsen/markeringen 
 
Vänligen //André   

 
_________________________________ 
André  
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Från: Ann 
Skickat: den 8 juni 2021 08:31
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Som boende nära Höje å dalen är jag starkt oroad över era planer att bygga nära Höje å.  
Denna smala remsa av natur med rikt djurliv, naturupplevelser och tystnad är oerhört viktig att bevara. Det skulle 
vara stor synd och skam att bygga här i detta område som betyder så mycket för oss som bor här i närområdet. 
Därför ber jag er att tänka om och avstå från att bygga här och låta bli att för alltid förstöra detta fina och viktiga 
område. 
 
Hälsningar 
Ann  
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Från: Anna Karin T
Skickat: den 10 juni 2021 14:14
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 Staffanstorps plan för bebyggelse utmed Höjeå, intill Lund och en bra bit från Staffanstorps kommun egen 
service  är långt ifrån ansvarsfull. Nedan skrivning av B  instämmer jag fullt i.   
Hälsn Anna Karin T  boende på Väster i Lund. 
-- 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Britta , 
Lund 
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Från: Anna 
Skickat: den 13 juni 2021 16:26
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter på Översiktsplan Hjärup

Hej! 
 
Översiktsplan- Synpunkter 
 
Centrumbildning 
 
I Översiktsplanen (ÖP) finns två  centrumområden inplanerade ett vid järnvägen, och det ligger naturligt vid 
stationen, samt ett vid Åretruntbyn. Därmed blir det inkonsekvent och motsägelsefullt att lägga centrumliknande 
stadsbebyggelse, den sk Alléfonden, vid Hjärupslundsskolan. Bebyggelsen kommer att bli som en ö i parken skild 
från övriga centra. Inte park, inte centrum. De två andra centrum ligger relativt långt ifrån varandra, men det är 
förhållandevis lätt att ta sig dit med buss, tåg eller bil. En ö med höga hus i en park dit det är krångligt att ta sig med 
bil kommer inte att upplevas som ett centrum. 
 
Tänk om innan det är försent! 
 
Låt det vara ett riktigt centrum vid järnvägen, där det är naturligt, och det kan bli en synergieffekt mellan olika 
verksamheter. Inget centrum som en ö i ett parklandskap! 
 
Trafikmiljön 
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre av Hjärup, 
vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med högre 
bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för 
sig.  Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor som kör 
till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer ökningen minst att 
innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att 
föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som kan tänkas köra 
förbi skolan och bedömer hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i det som bidrar till intrycket av ”ett 
grönt Hjärup”. 
 
Grön miljö 
 
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort 
träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som 
finns längst in bidra till den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas 
som lummig och grön bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Låt det förbli lummigt och småskaligt längst in i byn!  
Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som grön och trevlig! 
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Med vänlig hälsning  
Anna   
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Från: Anna-Karin W
Skickat: den 8 juni 2021 19:45
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Synpunkter på översiktsplan 
  
Området längs med Höje å är otroligt bördigt, bland den bördigaste och bästa odlingsjord som finns i Sverige. Bygg inte på den, 
tänk långsiktigt, riktigt långsiktigt, och värna det som är så unikt och faktiskt inte kan återställas på årtusenden.  
 
Intresset för närodlat och insikten kring den ekonomiska vikten av hållbar användning av naturresurser ökar stort bland både 
politiker, forskare, konsumenter och kommuner. Vik inte för kortsiktiga, ekonomiska mål utan bevara åkermarken och ta 
chansen att värna unika naturresurser som kommer gagna kommunen och dess invånare i framtiden. 
 
Dra tillbaka byggplanerna på högklassig jordbruksmark.  
  
Hälsningar 
Anna-Karin W  
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Från: Anna-Maria 
Skickat: den 10 juni 2021 12:26
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
> Synpunkter på översiktsplan 
>  
> Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
> Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
> Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
> Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
> Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
> Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
>  
> Anna Maria   
> Lund 
>  
> Sent from my iPhone 
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Från: Annika 
Skickat: den 14 juni 2021 22:53
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
Till dem det berör! 
  
Angående Staffanstorps översiktsplan om planer på bebyggelse söder om Höje å, Lunds nya naturreservat. 
De grönområden vi har i Lunds kommun behöver vi vara rädda om. Både för människors fysiska och psykiska 
välbefinnandes skull och för det djur och fågelliv som finns där. 
Vi behöver extra värna om de grönområden som ter sig hyfsat naturliga, även om de för länge sedan anlagts, och 
som ryms i en stadsbebyggelse som Höje å och naturen kring dammarna. Detta är det största sammanhängande 
grönområde Lund har och det ska bevaras. Här ses tydligt himmel, jord, soluppgång, solnedgång, åkrar med olika 
grödor, många fågelarter som människor reser långväga ifrån för att se, rävar, harar, kaniner, grodor m.m, m.m. Här 
kan den som vill cykla, promenera, gå med hunden och springa. 
Era planer på stadsbebyggelse så nära ån och dammarna visar på antingen mycket låg grad av kännedom om värdet 
av det som jag nyss beskrivit. Eller är det så att ni inte alls bryr er om det? 
 
Ljus från vägar och bostäder kommer att förstöra den naturupplevelse som går att få trots närheten till 
stan. Värpinge by är belägen i en unik gammal miljö med lång historia som har en fin närhet till Höje å området där 
man kan gå ut i mörkret eller på morgonen och höra tystnad eller ljud från djur, fåglar och insekter m.m. Det 
kommer att berövas oss, och djurlivet dö ut eller flytta på sig om ni inte lyssnar på era grannar och ändrar på era 
planer.  
  
Förslaget om en väg över ån är hårresande. Vill Staffanstorpsbor ta sig till Lund är de välkomna att välja andra vägar! 
En väg tar definitivt död på den natur och de naturvärden som nu finns.  
  
Att dessutom bebygga den goda åkerjord som finns här går emot allt flrnuft när vi bet vilka klimatproblem vi har 
framför oss vilket kommer att kräva mer av självförsörjning på sikt. När jorden väl är bebyggd går den inte att få 
åter.  
 
Jag och min familj vädjar till er att ändra era planer och i ställer samarbeta med Lunds kommun. 
 
Med vänliga hälsningar  
Annika   
Värpinge by 
  
 
 
Hämta Outlook för iOS 
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Från:
Skickat: den 8 juni 2021 21:30
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
 
 
Synpunkter på översiktsplan:  
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet.  
 
Björn  
Lund 
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Från: Britta 
Skickat: den 8 juni 2021 18:03
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Till Stadsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps kommun. 

 

Synpunkter på Översiktsplan 

Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 

Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 

Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 

Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 

Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 

Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 

  

Britta  

Lund 

  

  

   

 

m     
    

  M    
   

 

Virusfritt. www.avast.com  
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Från: Bror 
Skickat: den 14 juni 2021 11:03
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter på kommunens översiktsplan Sveriges självförsörjningsgrad av 

livsmedel ligger under 50 %. Vårt grannland Finland har drygt 85 % FN har i en 
prognos hävdat att till år 2050 bör den globala livsmedelsproduktionen öka med 70 
%. Staffanstorp pla...

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga
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Från: Carin 
Skickat: den 11 juni 2021 19:27
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är 
att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Carin   
Lund 
--  
Hälsningar 
Carin 
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Från: Cecilia 
Skickat: den 9 juni 2021 16:50
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej 
 
Angående Staffanstorps översiktsplan som innehåller planer på bebyggelse söder om Höje å, Lunds nya 
naturreservat 
 
Våra sympunkter 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Cecilia  
LUND 
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Från: Elizabeta 
Skickat: den 14 juni 2021 22:36
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan -Hjärup

 
Hej! 
Tråkigt att höra om era planer i Hjärup.  
Vi hoppas att Hjärup kommer att förbli ett lummigt, grön och trevlig by, så som den är idag.  
 
Mvh 
Elizabeta  
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Från: Elizabeta 
Skickat: den 14 juni 2021 22:28
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan -Hjärup

Hej! 
Låt vara barn, barnbarn och våra ungdomar stanna kvar i Hjärup. 
Låt dom leva i det som är Hjärup, en grön och trevlig by.  
 
Mvh 

 
  

 
 
Skickat från min iPhone 

149



1

Från: Ellinor 
Skickat: den 14 juni 2021 18:08
Till: Plex Staffanstorp
Kopia:
Ämne: Översiktsplan

Översiktsplan - Synpunkter  

Stadsbebyggelse samt förtätning i inre delarna av Hjärup 
 
 
Att förtäta mitten av byn med en stadsbebyggelse på upp till åtta våningar som överhuvudtaget 
inte stämmer överens med resten av byns bebyggelse, är inte ett genomtänkt sätt att utveckla 
byn. Ett åttavåningshus skulle rent visuellt se helt malplacerat ut, påverka skuggning mm för 
omgivningen och helt omdana känslan av lantlig by och småskalighet som kännetecknar och är en 
viktig del i attraktionskraften hos Hjärup.  
 
 
En viss väl genomtänkt förtätning är rimlig för att utnyttja och försvara det faktum att värdefull 
åkermark tagits i anspråk (och åkerbruk omöjliggjorts), men får absolut inte ske till priset av trivsel 
och livskvalitet för de människor som faktiskt ska bo på denna mark. En mycket måttlig förtätning 
skulle exempelvis kunna inkludera ett fåtal mindre, luftigt placerade hus på maximalt fyra våningar 
på ett litet område, dock gärna med viss begränsad verksamhet t ex butik/café i markplan för att 
tillgängliggöra service på miljövänligt gångavstånd för boende. Detta måste kombineras med att 
utnyttja hela området med idrottsplaner söder om Hjärupslundsskolan ("Åttevägen") 
till välplanerade ytor med mycket grönska samt goda aktivitetsmöjligheter för i första hand barn 
och ungdomar, men även vuxna. Det saknas redan tillräckligt med sådana välplanerade 
aktivitetsmöjligheter och i takt med att bostäder byggs och invånarantalet ökar blir behovet större 
och ett absolut måste. 
 
 
Tänk om innan det är för sent! 
Inga höghus som tar bort atmosfären som skapar Hjärups attraktionskraft. Förbättrade och 
välplanerade aktivitetsmöjligheter som möjliggör livskvalitet för i första hand alla barn och 
ungdomar, och i förlängningen alla invånare i byn! 
 
 
 
Grön miljö 
 
 
Hjärup behöver gröna områden för att bibehålla livskvaliteten för befintliga och nya invånare, 
Hjärups park är inte tillräcklig sett till byns storlek. 
 
 
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med 
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varsamhet, eftersom de kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en 
noggrann analys göras innan man tar bort träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig 
riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som finns längst in bidra till den upplevelsen 
och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas som lummig och grön 
bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
 
 
Tänk om innan det är för sent! 
Låt det förbli lummigt och småskaligt längst in i byn!   
Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som grön och trevlig! 
 
 
 
Trafikmiljön 
 
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i 
det inre av Hjärup, vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte 
finns med i någon konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala 
trafikbelastningen blir med högre bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande 
bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för sig.  Det finns inte heller en tillräcklig 
Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara 
människor som kör till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder 
längst in, kommer ökningen minst att innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att 
det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan 
och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
 
Tänk om innan det är för sent! 
Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som 
kan tänkas köra förbi skolan och bedömer hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i 
det som bidrar till intrycket av ”ett grönt Hjärup”. 
 
 
Ellinor  och Jakob , Hjärup  
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Från: Emma 
Skickat: den 13 juni 2021 22:36
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan- Synpunkter

Hej 
 
Centrumbildning 
 
I Översiktsplanen (ÖP) finns två  centrumområden inplanerade ett vid järnvägen, och det ligger naturligt vid 
stationen, samt ett vid Åretruntbyn. Därmed blir det inkonsekvent och motsägelsefullt att lägga centrumliknande 
stadsbebyggelse, den sk Alléfonden, vid Hjärupslundsskolan. Bebyggelsen kommer att bli som en ö i parken skild 
från övriga centra. Inte park, inte centrum. De två andra centrum ligger relativt långt ifrån varandra, men det är 
förhållandevis lätt att ta sig dit med buss, tåg eller bil. En ö med höga hus i en park dit det är krångligt att ta sig med 
bil kommer inte att upplevas som ett centrum. Hjärup är inte tillräckligt stort för att ha två centrum! 
 
Låt det vara ett riktigt centrum vid järnvägen, där det är naturligt, och det kan bli en synergieffekt mellan olika 
verksamheter. Inget centrum som en ö i ett parklandskap! 
 
Trafikmiljön 
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre av Hjärup, 
vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med högre 
bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för 
sig.  Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor som kör 
till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer ökningen minst att 
innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att 
föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som kan tänkas köra 
förbi skolan och bedöm hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i det som bidrar till intrycket av ”ett 
grönt Hjärup”. 
 
Grön miljö 
 
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort 
träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som 
finns längst in bidra till den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas 
som lummig och grön bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
 
Med vänlig hälsning, 
Emma 
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Från: Eva J
Skickat: den 14 juni 2021 22:59
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Bevara gamla idrottsplatsen i Hjärup

 
I Hjärup har vi startat en digital namninsamling som är uppe i 130 underskrifter i skrivande stund.  
Alla med en önskan om att Hjärups ungdomar och skolelever ska ha möjlighet att utöva friidrott och  andra ute 
aktiviteter.  
Det finns många ungdomar i Hjärup och alla tycker inte om att spela fotboll.  
Fotbollsarenan i vår nya park är jättefin och till glädje för alla fotbollsentusiaster, men det finns andra intressen 
också.  
Parken ligger långt ifrån Hjärups skola och Hjärupslundsskolan, gamla idrottsplatsen kan nyttjas av båda skolorna för 
lek och idrott. 
 
Möjlighet till längdhopp, höjdhopp, 60m , kast osv.  
Att få möjlighet att i sitt närområde få prova på olika aktiviteter för att kanske hitta ett nytt intresse. 
 
• Sänder med kommentarer från namninsamlingen 
• Hjärup och Hjärups skolor behöver en ordentlig idrottsplats som inte bara är för fotboll. 
• Finns mycket potential med området och det är en del av Hjärups historia. En tätort behöver 
grönområden för rörelse, välbefinnande, ekosystemtjänster osv 
• Jag tycker att det är helt fel att flytta ut all uppehållsyta från hjärtat av Hjärup där många rör sig. 
Rusta upp och använd som den naturliga mötesplats det är. 
• För länge sedan fick politiker förslag på ett möte med kommuninvånarna i Hjärup att göra en 
park av gamla idrottsplatsen, för att bl a ta vara på träd, buskar och gröna ytor, också att parken 
blev mer centralt belägen. Tyvärr tig inte politiker till sig förslaget men det är inte för sent. 
Staffanstorp kan bli en förebild att skaffa permanenta utomhusaktiviteter för alla, oavsett ålder, 
som allt boulebana, tennis-och badmintontalangen, utomhusgym med mera. 
• All möjlighet till rörelse, lek och idrott borde ligga en kommun i framkant i högsta intresse!! 
• Att elever vid byns skolor ska få en möjlighet att utöva friidrott är viktigt. 
Dessutom fungerar anläggningen väldigt bra för sammankomster för byns invånare.  
Att tillåta ytor mitt i en by vara obebyggda skapar trivsel och utrymme!! 
• Vi behöver aktivitetsytor i Hjärup och vi måste vara rädda om de som finns idag. Allting måste 
inte förtätas. 
• Jag ser gärna att idrottsplatsen rustas upp och utvecklas som just en idrottsplats eller ger 
alternativ för unga i Hjärup att träffas och umgås tex fritidsgård eller liknande. 
 
• Jag vill inte att det byggs bostäder. Jag vill att man skapar ett område för idrott och fritid, 
exempelvis ny multisportarena, skejtpark, plaskdamm (att använda som skridskobana på vintern) 
och upprustning av/bygga lokaler för träffpunkt för unga/mfl. 
• Jag skriver under för att barn behöver ytor att röra sig. Det är två skolor med små idrottshallar 
imellan 
• Jag skriver under p g a att jag tycker att idrottsplatsen har ett guldläge och går att utveckla till 
förmån för barn och ungdomar i vår by. 
• Jag vill bevara idrottsplatsen mitt I byn. Där ser jag möjlighet till tex friidrott,beachvolleyboll, 
beachhandboll, beachfotboll, skateboard park och mycket mycket mer (kanske någon 
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restaurang/café?) För hälsan hos hjärups alla invånare, barn/ungdomar/vuxna. En mötesplats mitt I 
byn utan trafik. 
 
 
Hoppas ni som läser tänker ur ett barn och ungdomsperspektiv, och ser till deras fysiska och 
psykiska hälsa, deras framtid och möjligheter. 
 
 
Önskar att vi kan påverka vårt närområde och att beslutsfattarna ser över dessa möjligheter 
Mvh 
Eva J  
 
Skickat från min iPad 
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Från: Eva R
Skickat: den 1 juni 2021 20:50
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej! 
Jag skulle vilja komma med yttrande angående planerad bebyggelse kallad Allefonden i Hjärup. 
 
Jag tycker inte att det är lämpligt att bygga så höga hus och många bostäder på just denna plats.  
-Det ligger precis vid skola och förskola, och den ökade trafiken så många bostäder medför  skulle vara negativ för 
barnens säkerhet och utemiljö. 
-Bebyggelsen passar inte in i omgivningen som består av småhus och några enstaka lägre flervåningshus, bykänslan i 
Hjärup kan inte bevaras. 
 
Platsen är central i byn och bör utnyttjas bättre än bara bostäder och parkeringsplatser. Idén med 
verksamhetslokaler som kan inhysa tex bageri, konditori, café, frisör, närlivs etc är mycket god och gagnar alla i byn 
 
Multiplanen som finns på platsen idag används flitigt av ungdomarna, det är en av få platser där ungdomar kan 
umgås utomhus. Det är så synd att riva den. Varför inte bygga vidare på detta istället, göra en eftertraktad 
fritidsgård, bygga en kickbikepark enligt tidigare inkommet medborgarförslag! Den här platsen med närhet till 
högstadieskola kan bli en knutpunkt för byns unga vuxna. 
 
I och med bygget av trädgårdslunden, humlelunden, parklunden och lillgården så kryllar Hjärup av småbarn och 
barn. Inom 5-10 år är dessa ungdomar, ungdomar utan någonstans att umgås utanför uppstyrda fritidsaktiviteter.  
 
Bygg för dessa ungdomar istället för att förtäta byn! 
 
Ser fram emot återkoppling.  
 
Med Vänlig Hälsning 
Eva R  
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Från: Eva R
Skickat: den 14 juni 2021 22:06
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan 

Hej!  
Jag vill lämna en synpunkt på översiktsplan 2020 2040 i Hjärup.  
 
Jag önskar att idrottsplatsen vid åttevägen rustas upp istället för att rivas för att ge plats för bostäder. Bygg bostäder 
i utkanten istället och satsa på verksamhet för de unga i byns hjärta! Tänk på läget, precis mellan 2 skolor, och 3 
förskolor, bygg inte för mer trafik, bygg för en verksamhet dit man tar sig med cykel och till fots, bygg för 
spontanidrott och för organiserade fritidsaktiviteter. Ge de unga en möjlighet att hitta aktiviteter i Hjärup och inte 
behöva ta sig till Lund/Malmö. 
 
 Hjärup är ett underbart ställe att bo på för en småbarnsfamilj, mysiga villakvarter med väldigt lite trafik, fina 
lekplatser och stor park under uppbyggnad.  
 
Genom att skapa dedikerade områden för unga undviker man att alla dessa små barn växer upp till 
understimulerade ungdomar som "drar runt" i byn och hittar på otrevligheter av ren tristess.  
 
Bygg för ett blomstrande och tryggt Hjärup, för alla. 
 
Mvh  
Eva R   
 

Skickat från min Huawei-telefon 
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Från: Fredrik 
Skickat: den 14 juni 2021 23:56
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Gällande översiktsplanen söder om Höje å (naturreservat)

Hej, 
 
Jag bor i Värpinge i Lund och vill bara framföra min åsikt att jag är helt emot planer på bebyggelse vid Höje å. Här 
finns en väldigt väldigt fin natur att värna om. Att dessutom bygga nya hus på den bästa åkermark som vi har är helt 
tokigt. Det måste finnas bättre och mer lämpade platser för nybyggnation. 
 
Detta är ett helt tokigt förslag och jag hoppas att politiker har förnuft nog till att sätta stopp för detta! 
 
Hälsningar, 
Fredrik  
 
Skickat från min iPad 
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Från: Gunnel 
Skickat: den 11 juni 2021 09:33
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: VB: Översiktsplan

 
 

Från: Gunnel  
Skickat: den 10 juni 2021 15:23 
Till: plex@staffanstortp.se <plex@staffanstortp.se> 
Ämne: Översiktsplan  
  
Betr ev bebyggelse i Höjeådalen : 
 
Den naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas 
förlust av en grön fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
 
 
Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin 
sida ån. Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen 
utmed järnvägen och cykelvägen Malmö-Lund. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Gunne  
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Från:
Skickat: den 12 juni 2021 16:01
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

https://www.linkedin.com/pulse/synpunkter-p%C3%A5-f%C3%B6rslag-till-%C3%B6versiktsplan-f%C3%B6r-
kommun-kjell-  

Hej! 
Jag instämmer i ovan synpunkter.  
Vänligen bekräfta att ni mottagit.  
Med vänlig hälsning, Helena H   
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Från: Helena H
Skickat: den 14 juni 2021 21:55
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan 

Hej!  
Jag anser att ytan för nuvarande Åttevägens Idrottsplats bör behållas obebyggd och utvecklas som en plan för olika 
idrotter och friluftsaktiviter.  
 
Med vänlig hälsning 
Helena H  
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Från: Helena N
Skickat: den 14 juni 2021 22:33
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej, 
 
Med detta Mail vill vi berätta att vi vill behålla Gamla IP på Åttevägen i Hjärup. 
 
Hjärup växer. Multiplanen planeras att tas bort innan en ny finns på plats. Idrottsplatsen mellan skolorna håller på 
att dö, tennisbanorna har tagits bort, inget underhåll på flera år utan man har låtit hela området förfalla. Detta trots 
den stora potential för revitalisering och utveckling det här området har. Mitt emellan två skolor, i en by med allt 
fler barn och ungdomar planerar man för fler bostäder med hänvisning om att parken räcker som grönområde i byn. 
Detta istället för att utnyttja potentialen av området. Det är många barn som under flera år nu haft en förfallen 
idrottsplats mitt i byn eftersom man från kommunens sida valt att inte ta hand området. Man har här en möjlighet 
att ge byns invånare förutsättningar till både spontana och organiserade aktiviteter vilket hade varit fallet om man 
istället hade satsat på att rusta upp och ta hand om området. Det finns så mycket man kan göra med området som 
hade gynnat i princip alla invånarna i byn, men framför allt våra unga som i dagsläget nästan verkar lite bortglömda 
när man ser på framtidsplanerna för byn. Exempel på vad området kan användas till är: ny multiplan, grönyta för 
skolorna och övriga att använda för brännboll etc, friidrottsbanor, skejtramp, ’plaskdamm’, tennisbanor, beachvolley 
etc etc. Möjligheterna är många!! 
 
Mvh 
Helena  

 
Hjärup  
 
Skickat från min iPhone 
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Från: Helena T
Skickat: den 14 juni 2021 12:09
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter på översiktsplanen

Jag uppmanar Staffanstorps kommun att skapa ett naturreservat motsvarande det som Lund gjort på 
andra sidan Höje å istället för att planera för ”stadsbebyggelse” intill godset Trolleberg, på södra sidan om 
ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Den naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta 
sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön fredad zon och den rymd och fria sikt som är så 
värdefull i en allt mer kompakt stad. 
 
Att skapa ett naturreservat bevarar högklassig jordbruksmark inför framtida behov och bidrar till 
Staffanstorps och Lunds kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa. Reservatet skulle vara nära 
tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och cykelvägen Malmö-
Lund. 
 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för 
kommande generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs 
Höje å för att åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 

Helena T , 
Lund 
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   Staffanstorps kommun                    
                                                                                                       

 

 

Yttrande över översiktsplan 2020-2040 och fördjupad översiktsplan Flackarp-
Höjebromölla 

I översiktsplanen skrivs att jordbruksmarken i Staffanstorp är den bästa i Skåne och världen. 
Det är därmed helt oacceptabelt att förstöra denna med bostads och verksamhetsområden. 

Nybyggnation av såväl bostäder som industrier måste således ske genom förtätning och 
etablering på redan förstörd mark. 

Gällande det föreslagna verksamhetsområdet i västra Staffanstorp skulle ca 35 ha fin 
åkermark tas i anspråk. Även om det nu minskats ner något, så utgör det ett starkt hot mot 
närliggande Kolböra mosse vars växt och djurliv är beroende av den intilliggande 
åkermarken. 

Intill det tilltänkta verksamhetsområdet ligger hus och mark som kommunen fattade 
områdesbestämmelser för 1997, vars natur och kulturvärden skulle förstöras av ett 
intilliggande industriområde. 

I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur man skall försöka mildra upplevelsen av ett 
verksamhetsområde intill Kolböra avseende kultur och naturvärden, men ingenting om hur det 
påverkar boendemiljön i området. Buller och ljusförorening är redan idag ett problem. 

Slutsats: 

Jag motsätter mig byggnation på produktiv åkermark samt en utökning av industriområde 
väster om Staffanstorp där jag anser att nuvarande verksamhet, lantbruk skall bestå. 

Jag är starkt kritisk till att kommunen föregripit den demokratiska processen genom att teckna 
ett markupplåtelseavtal på mark som inte är industrimark i gällande översiktsplan. 

 

Djurslöv 2021-06-13 

 

Håkan  
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Från: Ingela 
Skickat: den 9 juni 2021 10:54
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Jag ställer mig i ledet att tycka lika som kopierat inlägg som är skriven av Britta , Lund.  
 
Mvh  
Ingela  

i Lund  
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Från: Ingemar 
Skickat: den 9 juni 2021 06:24
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
 
Synpunkter på översiktsplan.  
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Britta  
Lund 
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Från: Irene 
Skickat: den 13 juni 2021 15:47
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
-- 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är 
att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Iréne / text: Britta  
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Från: isabella 
Skickat: den 9 juni 2021 10:24
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Synpunkt på översiktsplan. 
 
Vi behöver mer och större grönområden, inte mindre! 
Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare enligt SCB 2010. I St:Lars har det redan 
byggts flera bostadsområden som redan har inneburit att mycket av grönskan tagits bort. Det lilla som 
är kvar på båda sidor av Höje å måste vara kvar. Samtidigt har trycket på de relativt få grönområden 
som finns ökat kraftigt, även före pandemin. Det finns inget annat grönområde som motsvarar detta. 
Stadsparken är en anlagd park med planteringar och gångbanor på ett helt annat sätt än hur St;Lars 
ser ut med sin lite mer lummiga vilda identitet. 
 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som 
staden har, Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur 
och plats att röra sig fritt. Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. 
Det kan man inte ändra på men en fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna 
nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna 
lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
 
Det Staffanstorps kommun vill göra på andra sidan ån är katastrof. 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med 
”stadsbebyggelse” intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. 
Denna ”stadsbebyggelse” kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. 
Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig 
här, uppväger inte de mångas förlust av en grön fredad zon och den rymd och fria sikt som är så 
värdefull i en allt mer kompakt stad. Dessa grönområden som tas bort kommer inte kunna ersättas, det 
är gamla träd och lummig miljö, tar man bort detta tar det många decennier att anlägga något 
liknande. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är 
högklassig jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna 
och Lunds kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande 
naturreservat på sin sida ån. Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och 
övriga samhällen utmed järnvägen och cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för 
kommande generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs 
Höje å för att åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Mvh Isabella , Lund 
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Från: Janja 
Skickat: den 14 juni 2021 23:06
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej, 
 
Har fått ta del av ytterligare en översiktsplan för Hjärup, och ytterligare en idé om att pressa in bostäder i den by 
vars hittills främsta kvalité just varit småskalighet och lummighet; en miljö där barn kan känna sig fria, säkra och nära 
naturen. Låt våra grönområden vara! Låt dem få ta plats och befria oss från ett samhälle utan själ och endast 
byggnation av bostäder utan andrum mellan dem.  
 
Skapa istället mer utrymme till våra barn och ungdomar, såsom skateparker, fontänlekplatser, 
volleybollplan/tennisplan eller andra rekreativa ytor. Skapa fler samlingsplatser och platser för umgänge. Det får 
räcka med bostäder packade tätt inpå varandra! Hjärupsparkens storlek är för liten jämfört med alla andra 
bostadshus som redan har byggts och planeras byggas. Utvidga parken med fler rekreativa och sociala ytor och låt 
bostadsbygget upphöra nära parken och skolorna.  
 
Vi vill ha trafikfria vägar vid skolorna och mer plats för barn och ungdomar. Kommunen måste börja se bortom 
ekonomiska vinster och lägga mer vikt vid att skapa ett attraktivt samhälle med stark identitet. Vi kommer förlora 
den om bostäder fortsätter smällas upp i den här takten, på varje liten ledig hjärupsplätt. 
 
Vänligen, 
Janja   
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Från: Jens 
Skickat: den 14 juni 2021 23:58
Till: Plex Staffanstorp
Kopia:
Ämne: Översiktsplan

Synpunkter på FÖP 

 

Detta blir kortfattade synpunkter, ffa pga tidsbrist. Ledsen att jag inte har tid att hålla detta mer stilistiskt. Några 
synpunkter kvarstår i sin helhet från förra omgången. Mina synpunkter berör endast Flackarp med omnejd. Jag 
skulle dock vilja be er att i era dokument hålla en något större stringens så att det blir lättare att hitta faktisk 
information i dem. Ett dokument blir inte bättre bara för att man fyller ut det med extra textmassa utan relevans för 
innehållet. Det ger snarare ett intryck av att vara skapat av någon som tror att googla ett valfritt ämne är ”forskning” 
och att ens grundskolelärare inte kan se igenom knepet att använda ctrl+c och ctrl+v in absurdum. Till vem riktar sig 
ert dokument? Varför i hela friden känner ni ett behov av att i en FÖP klistra in en förklaring om vad 
barnkonventionen är, eller att förklara att ”Grundskolan är en obligatorisk skolform från förskoleklass till årskurs 9 
och omfattar alla barn mellan 6 och 15 år”? Nåväl, till synpunkterna: 

 

1) Trafiken.  
Det finns fortfarande ingen tillfredsställande förklaring till hur trafikproblemet TILL men även PÅ 108:an ska 
lösas vid en utbyggnad. Det är HELT omöjligt att bygga ut någonting i Flackarp överhuvudtaget, innan detta 
är löst. Utfarten är livsfarlig som den är och trafiktätheten på 108:an är redan mycket hög. 
Ni skriver också att ” För närvarande pågår en Åtgärdsvalsstudie för väg 108 från trafikplats  
Lund Södra till trafikplats Flackarp som beräknas vara färdig 2020”. Skall inte detta uppdateras, eller är den 
klar? 

2) Förtätning. 
Som jag förstått det planeras det för byggnation av flervåningshus i Flackarp. Har jag förstått detta fel blir jag 
bara glad men om det stämmer är det knappast att ”bevara bykänslan” som det uttryckts i något av 
dokumenten. Flervåningshus och förtätning bevarar ingen bykänsla över huvud taget och står i direkt 
motsättning till de värden som en gång gjorde att vi som bor här valde att bosätta oss just här. 

3) Jordbruksmark, 

I miljökonsekvensbeskrivningen skriver man både att: ”Brukningsvärd jordbruksmark får bara exploateras 
om den alternativa markanvändningen utgör ett s.k. ’väsentligt samhällsintresse’. Bostadsförsörjning utgör 
ett väsentligt samhällsintresse och i stationsnära lägen finns det särskild anledning att bejaka ny bebyggelse, 
vilket främjar t.ex. en mer hållbar kollektivtrafik, samtidigt som mer perifer jordbruksmark då kan bevaras.” 

Samtidigt skriver man också att ”jordbruksmark omvandlas till allmänt tillgänglig mark i form av parker och 
naturområden.”. Parker och naturområden är väl inte ”ny bebyggelse” och torde därmed inte heller utgöra 
ett väsentligt samhällsintresse? 

 

Mvh, 

/Jens  
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Från: Joakim 
Skickat: den 9 juni 2021 14:27
Kopia: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan 

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Joakim  
Lund 
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Från: Johan 
Skickat: den 13 juni 2021 19:52
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Re: Synpunkter på översiktsplan

Jag vill ha ett naturreservat som inte är kantad av bebyggelse Hälsningar Johan  Skickat från min iPad 
 
> 13 juni 2021 kl. 19:22 skrev Katarina  
>  
>  
> -- 
> Synpunkter på översiktsplan 
> Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
> Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är 
att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
> Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
> Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
> Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
> Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
>  
> Britta  
> Lund 
>  
> Skickat från min iPad 
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Från: Johanna N
Skickat: den 13 juni 2021 22:42
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter på översiktsplan- Hjärup

Centrumbildning 
 
I Översiktsplanen (ÖP) finns två  centrumområden inplanerade ett vid järnvägen, och det ligger naturligt vid 
stationen, samt ett vid Åretruntbyn. Därmed blir det inkonsekvent och motsägelsefullt att lägga centrumliknande 
stadsbebyggelse, den sk Alléfonden, vid Hjärupslundsskolan. Bebyggelsen kommer att bli som en ö i parken skild 
från övriga centra. Inte park, inte centrum. De två andra centrum ligger relativt långt ifrån varandra, men det är 
förhållandevis lätt att ta sig dit med buss, tåg eller bil. En ö med höga hus i en park dit det är krångligt att ta sig med 
bil kommer inte att upplevas som ett centrum. 
 
Tänk om innan det är försent! 
 
Låt det vara ett riktigt centrum vid järnvägen, där det är naturligt, och det kan bli en synergieffekt mellan olika 
verksamheter. Inget centrum som en ö i ett parklandskap! 
 
Trafikmiljön 
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre av Hjärup, 
vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med högre 
bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för 
sig.  Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor som kör 
till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer ökningen minst att 
innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att 
föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som kan tänkas köra 
förbi skolan och bedömer hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i det som bidrar till intrycket av ”ett 
grönt Hjärup”. 
 
Grön miljö 
 
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort 
träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som 
finns längst in bidra till den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas 
som lummig och grön bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Låt det förbli lummigt och småskaligt längst in i byn!  
Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som grön och trevlig! 
 
Med vänlig hälsning, 
Johanna N  
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Från:
Skickat: den 14 juni 2021 09:11
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan synpunkter 

Översiktsplan- Synpunkter 
 
Centrumbildning 
 
I Översiktsplanen (ÖP) finns två  centrumområden inplanerade ett vid järnvägen, och det ligger naturligt vid 
stationen, samt ett vid Åretruntbyn. Därmed blir det inkonsekvent och motsägelsefullt att lägga centrumliknande 
stadsbebyggelse, den sk Alléfonden, vid Hjärupslundsskolan. Bebyggelsen kommer att bli som en ö i parken skild 
från övriga centra. Inte park, inte centrum. De två andra centrum ligger relativt långt ifrån varandra, men det är 
förhållandevis lätt att ta sig dit med buss, tåg eller bil. En ö med höga hus i en park dit det är krångligt att ta sig med 
bil kommer inte att upplevas som ett centrum. 
 
Tänk om innan det är försent! 
 
Låt det vara ett riktigt centrum vid järnvägen, där det är naturligt, och det kan bli en synergieffekt mellan olika 
verksamheter. Inget centrum som en ö i ett parklandskap! 
 
Trafikmiljön 
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre av Hjärup, 
vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med högre 
bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för 
sig.  Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor som kör 
till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer ökningen minst att 
innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att 
föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som kan tänkas köra 
förbi skolan och bedömer hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i det som bidrar till intrycket av ”ett 
grönt Hjärup”. 
 
Grön miljö 
 
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort 
träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som 
finns längst in bidra till den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas 
som lummig och grön bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Låt det förbli lummigt och småskaligt längst in i byn!  
Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som grön och trevlig! 
 
Johan och Johanna  
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Från: Jonas 
Skickat: den 9 juni 2021 11:54
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter på översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
mvh 
Jonas  
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Från: Katarina 
Skickat: den 12 juni 2021 19:57
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter på översiktsplan nära Höje å

Jag är för att bevara nedanstående synpunkter angående våra fina naturvärden i Höjeådalen Kommuninvånare 
Katarina    
-- 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är 
att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Britta  
Lund 
 
 
 
 
Skickat från min iPad 
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Från: Kerstin G
Skickat: den 9 juni 2021 09:20
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktesplan

Synpunkter på översiktsplan 
 

Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de 
kommuner som har minst grönyta per invånare enligt SCB 2010. 
Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har 
trycket på de relativt få grönområden som finns ökat kraftigt, även 
före pandemin. 
 

Därför har Lund beslutat att bevara det enda större 
sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, 
mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. Höjeådalen 
genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. 
Det kan man inte ändra på men en fördel är att besökare som 
kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet 
fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund skydda, bevara och utveckla 
denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
 

Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
 

Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna 
kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” intill godset 
Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till 
Lund. Denna ”stadsbebyggelse” kommer att i hög grad minska 
värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar 
utveckling”. Den naturnära miljön för de relativt få som skulle 
kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt 
mer kompakt stad. 
 

Vi är många som ber Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här 
byggplanerna på mark som dessutom är högklassig jordbruksmark.  
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Ett förslag är att Staffanstorp i stället tänker framåt och bidrar till 
sina egna och Lunds kommuninvånares friluftsmöjligheter och 
hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida 
ån. Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i 
Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och cykelvägen 
Malmö-Lund.

Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör 
kommunerna attraktiva också för kommande generationer, vore att 
initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare 
längs Höje å för att åstadkomma en vandringsled hela vägen till 
havet.

Med vänlig hälsning
Kerstin G  Lund
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Från: Kerstin J
Skickat: den 11 juni 2021 05:45
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
-- 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Kerstin J  
Lund 
 
Skickat från min iPhone 
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Synpunkter på förslag till Översiktsplan för Staffanstorps kommun 
 

Hjärup har unika förutsättningar som bostadsort. Det är barnvänligt, småskaligt, kollektivnära och 
grönt. Därför är översiktsplanens ambition om att fördubbla byns befolkning fram till 2040 fullt 
förståelig. Det medför emellertid också ett ansvar som förpliktigar. Miljonprogrammet innehåller 
alltför många avskräckande exempel på vilka avigsidor som växtvärk kan medföra. 

Inte minst krävs höga ambitioner vad gäller såväl den fysiska som den sociala miljön för att Hjärup 
även i framtiden ska vara en attraktiv by. Hit hör en god tillgång till park- och rekreationsområden. På 
sidan 26 i ÖP skriver man: ”År 2040 har tillgängligheten till landskapet för invånarna förbättrats. 
Rekreationsstråk som kopplar samman grönstråk inom orterna med vattendrag, mossar, natur- och 
kulturområden har utvecklats.”  

Det är en beskrivning som stämmer bra överens med centralorten Staffanstorp som är omgiven av 
tre närliggande naturområden; Gullåkra, Torreberga mosse och Kolböra mosse, men inte med Hjärup 
som är helt inringat av jordbruksmark. När planerna gjordes upp för den pågående utbyggnaden 
öster om järnvägen var kommunens tjänstemän och politiker framsynta nog att bereda plats för ett 
stort centralt parkområde, Hjärupsparken. 

När expansionen nu fortsätter väster om järnvägen föreslår jag att man i den nya översiktsplanen 
reserverar mark för ett nytt tätortsnära rekreationsområde i form av en äkta skånsk ädellövskog till 
glädje för nuvarande och framtida Hjärupsbor.  Exakt var man ska plantera bör utredas närmare, men 
en skog bör placeras i utkanten av byn, inte mitt ibland bebyggelsen som Hjärupsparken. En skog gör 
mest nytta som en övergång mellan bebyggelsen och det omgivande landskapet.  

En viktig anmärkning är att det tar tid för en skog att växa till sig. Därför bör man inte vänta tills 
husen är byggda utan plantera nu så att träden får etablera och växa till sig medan Västerstaden 
byggs ut. I Danmark, som ju till stora delar har ett liknande öppet landskap som det i Sydvästskåne, 
har man sedan länge ägnat sig åt ”bynær skovrejsning”.  

Ett annat intressant exempel på förutseende planering kan hämtas från Ringkøbing, en stad i västra 
Jylland med knappt 10.000 invånare. I utbyggnadsområdet Ringkøbing K, som ligger nära Ringkøbing 
Fjord, är ambitionen att man ska växa med 1000 bostäder på 30 år, dvs. cirka en tredjedel av Hjärups 
ambitioner. Här anläggs ett nytt, stort naturområde som bland annat ska kunna ta emot det 
regnvatten som avleds från den nya bebyggelsen. 

Det finns även mer närliggande exempel att inspireras av såsom Dalby Söderskog och Tor Nitzelius 
park i Alnarp. Det viktiga är att ansvariga politiker och tjänstemän i Staffanstorps kommun tar sitt 
ansvar och ser till så att utbyggnaden av Hjärups Västerstad innehåller sådana kvaliteter att byn även 
i framtiden behåller sin attraktionskraft. Ett nytt tätortsnära natur- och rekreationsområde är ett 
viktigt element i en sådan strategi. 
 
Kjell  2021-06-09 

Till inspiration bifogas några bilder från Dalby Söderskog, Tor Nitzelius Park i Alnarp och Ringkøbing K. 
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Dalby Söderskog tillhör de tidiga svenska nationalparkerna som avsattes i början på 1900-talet. Med 
sina 36 hektar är den minst i Europa. Den är en typisk skånsk ädellövskog med ek, bok och ask som 
dominerande trädslag. Före almsjukans härjningar var även almen ett viktigt inslag. Vårfloran är 
fantastisk, och de kvarliggande döda trädstammarna ger intryck av gammal urskog. (Foto: Kjell 
Nilsson)  
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Tor Nitzelius Park är en del av Alnarpsparken. Den är visserligen i minsta laget, bara 4,5 hektar, och 
har ett annorlunda konceptet, men kan ändå tjäna som ett exempel på att det går att etablera olika 
typer av skog inom överskådlig tid. (Foto: Kjell Nilsson) 
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Ringkøbing K är ett nytt bostadsområde i Ringkøbing-Skjerns kommun i Danmark. Det 
anmärkningsvärda med projektet är att naturen kommer före husen. Innan de första husen var 
inflyttningsklara i augusti 2018 hade man skapat ett nytt, spännande naturområde på hälften av de 
84 hektar som utbyggnadsområdet utgör. Klimatsäkring är också tänkt in från starten i och med att 
en del av den nya naturen består av vattendrag och en liten konstgjord sjö som kan avleda och ta 
emot regnvattnet från den kommande bebyggelsen. (Foto: ©SLA) 
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Från: Kristina 
Skickat: den 8 juni 2021 19:30
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Kristina  
Lund 
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Från: Lars O
Skickat: den 13 juni 2021 20:07
Till: Plex Staffanstorp
Kopia:
Ämne: Översiktsplanen 

Stoppa all utbyggnad i Staffanstorps kommun . Det finns varken plats till fler människor eller vägar i denna kommun 
. Man skall ju kunna leva också , utan att vara omgiven av betong och asfalt. Plantera skog är ju ett hån mot alla , 
Sverige består av  ca 75% skog det borde vara tillräckligt. 
 
Det måste ju finnas politiker som inte måste ha monument efter sig utan kan lämna efter sig en ofördärvad natur till 
nästa generation. 
 
Lars  
St.Uppåkra 
 
 
Skickat från min iPad 
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Från: Kommunen Staffanstorp
Skickat: den 15 juni 2021 08:42
Till:
Kopia: Plex Staffanstorp
Ämne: Sv: Synpunkter till Översiktsplan 2020-2040, fördjupad översiktsplan 

(FlackarpHöjebromölla) och tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 

Hej! 
 
Tack för ditt mail. Vidarebefordrar det till plan och exploatering för hantering. 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
 

Medborgarkontoret 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 
046-25 11 10 
medborgarkontoret@staffanstorp.se 
www.staffanstorp.se 
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter 
 

Från:   
Skickat: den 14 juni 2021 20:25 
Till: Kommunen Staffanstorp <kommunen@staffanstorp.se> 
Ämne: Synpunkter till Översiktsplan 2020-2040, fördjupad översiktsplan (FlackarpHöjebromölla) och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)  
 
Synpunkter till Översiktsplan 2020-2040, fördjupad översiktsplan (FlackarpHöjebromölla) och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)  
 
Vi kan inte hitta någonstans där ni beskriver Varför jordbruksmark ska tas i anspråk vid Kronoslätt samt mitt emot 
SYSAV utan endast ” Kommunen har bedömt att behovet av ny verksamhetsmark gör att en viss mängd av 
högklassig jordbruksmark behöver tas i anspråk för” (s18) 
 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Vilka väsentliga samhällsintressen planeras på marken vid Kronoslätt samt Hemmestorp industriområde?  
 
Det är anmärkningsvärt att över 400 synpunkter kom in på samrådet hösten 2019 som påpekade vikten av att 
bevara åkermarken och inte bygga på den. Vi kan se att ni minskat exploateringen vid Kronoslätt försumbart. Vid de 
andra exploateringsområdena finns ingen minskning. 
 
Vi anser att det inte är förenligt med att bevara åkermarken så som många av samrådskommentarerna tillika 
kommuninvånarna önskar.  
 
 
Avslutningsvis så vill vi påtala att kommunen ofta i sin marknadsföring visar bilder på de fantastiska rapsfälten som 
omger oss. Betänk att med den föreslagna översiktsplanen kan dessa fälten vara ett minne blott. 
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Vänliga hälsningar 
 
Lars & Camilla S  
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Från: Lars P
Skickat: den 10 juni 2021 13:30
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
Synpunkter på översiktsplan 
 
Till södra Lund flyttade vi för den nära intilliggande naturen och lugnet, dess vackra omgivningar, parker och 
kulturträdgårdar i form av koloniområden. I och med att Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per 
invånare enligt SCB 2010 känns det högst angeläget att bevara och utveckla de som finns.  
 
Sedan 2010 har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få grönområden som finns 
ökat kraftigt, även före pandemin. 
 
Lund har tack och lov beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av järnvägsspåren mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg.  
 
För övrigt vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
 
Det förvånar mig då enormt att Staffanstorps kommun, på andra sidan Höjeå tänker sig ”stadsbebyggelse” intill 
godset Trolleberg, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” kommer att i hög grad minska 
värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”.  
 
Den naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån.  
 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Lars P  

  
Lund 
 
 
 
Best regards/Lars P 
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Från: Lena 
Skickat: den 14 juni 2021 22:54
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Fwd: Översiktsplan

 

Skickat från min iPhone 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: Lena  
Datum: 14 juni 2021 22:38:40 CEST 
Till: Plex@staffanstorp.se 
Ämne: Fwd: Översiktsplan 

 
 

---------- Forwarded message --------- 
Från:  
Date: mån 14 juni 2021 kl 22:23 
Subject: Översiktsplan 
To: Lena  
 

  

Till dem det berör! 

  

Angående Staffanstorps översiktsplan om planer på bebyggelse söder om Höje å, Lunds nya 
naturreservat. 

  

Att värna om det vi har och inte förstöra det bara för att det är möjligt eller för att det passar oss på 
kort sikt är något alla borde anse vara viktigt. Även lokalpolitiker och byggföretag! 

  

De grönområden vi har i Lunds kommun behöver vi vara rädda om. Både för människors fysiska och 
psykiska välbefinnandes skull och för det djur och fågelliv som finns där. 

Vi behöver extra värna om de grönområden som ter sig hyfsat naturliga, även om de för länge sedan 
anlagts, och som ryms i en stadsbebyggelse som Höje å och naturen kring dammarna. Detta är det 
största sammanhängande grönområde Lund har och det ska bevaras. Här ses tydligt himmel, jord, 
soluppgång, solnedgång, åkrar med olika grödor, många fågelarter som människor reser långväga 
ifrån för att se, rävar, harar, kaniner, grodor m.m, m.m. Här kan den som vill cykla, promenera, gå 
med hunden och springa. 
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Att vänta in Näktergalens sång från hur många Näktergalar som helst och grodornas kväkande, att 
se änderna få ungar, svanarna och hägrarna, höra göken på våren är en höjdpunkt för oss som bor i 
närheten. Eller för dem som tar sig hit från andra delar av staden. Just jag råkar bo i Värpinge by 
efter att ha bott på flera adresser i närheten under 25 år.  

  

Era planer på stadsbebyggelse så nära ån och dammarna visar på antingen mycket låg grad av 
kännedom om värdet av det som jag nyss beskrivit. Eller är det så att ni inte alls bryr er om det? 

  

Ljus från vägar och bostäder kommer att förstöra den naturupplevelse som går att få trots närheten 
till stan.  

Värpinge by är belägen i en unik gammal miljö med lång historia som har en fin närhet till Höje å 
området där man kan gå ut i mörkret eller på morgonen och höra tystnad eller ljud från djur, fåglar 
och insekter m.m. Det kommer att berövas oss, och djurlivet dö ut eller flytta på sig om ni inte 
lyssnar på era grannar och ändrar på era planer.  

  

Förslaget om en väg över ån är hårresande. Vill Staffanstorpsbor ta sig till Lund är de välkomna att 
välja andra vägar! En väg tar definitivt död på den natur och de naturvärden som nu finns.  

  

Att dessutom bebygga den goda åkerjord som finns här går emot allt förnuft när vi vet vilka 
klimatproblem vi har framför oss vilket kommer att kräva mer av självförsörjning på sikt. När jorden 
väl är bebyggd går den inte att få åter. Tusentals gäss slår sig dessutom gärna ner på åkern innan de 
flyger vidare. Ett fantastiskt skådespel som lär försvinna 

  

Jag vädjar till er att ändra era planer och i ställer samarbeta med Lunds kommun. Utöka i stället 
naturområdet på Staffanstorpssidan. 

  

Med vänlig hälsning! 

Lena  

Lund  

  

 

m     
    

  M    
   

 

Virusfritt. www.avast.com  
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Från: Plex Staffanstorp
Till:
Ärende: VB: översiktsplan
Datum: den 14 juni 2021 10:18:54
Bilagor: Yttrande Staffanstorp ÖP.PDF

Med vänliga hälsningar

 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 

 

www.staffanstorp.se
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Från: Lennart  
Skickat: den 14 juni 2021 10:11
Till: Plex Staffanstorp <Plex@staffanstorp.se>
Kopia: 
Ämne: översiktsplan

Yttrande över ”Översiktsplan 2020-2040”, Staffanstorp – granskningsförslag 210505

Vi ber om bekräftelse på att detta yttrande tagits emot av Staffanstorps kommun

AFSL yttrar sig i huvudsak över att Staffanstorps kommun avser att exploatera hela området
mellan Höje å och väg 108 med konsekvenser som vida överstiger det som redovisas i detta
planförslag.

AFSL avvisar i bifogat yttrande
Staffanstorps vilja att göra skatteinkomster på Lunds bekostnad
och att ta ’värdsbäst’ åkerjord,
och fördärva rekreationsvärdet kring Höje å,
med det stora landskapsrummet och de långa utblickarna,
och skada den skånska identiteten med att bygga bort det öppna landskapet.

AFSL
Aktiosgrupper för
samhällsbyggnad i Lund

AFSL styrelse

www.afsl.se; info@afsl.se
genom
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AFSL 
Aktiosgrupper för 

samhällsbyggnad i Lund 
 
 
 
Yttrande över ”Översiktsplan 2020-2040”, Staffanstorp – granskningsförslag 210505 
 
Inledning 
AFSL är en miljöorganisation, som sådan har vi rätt att yttra oss (MB 16kap 13§). 
Även om vi har säte i Lund är konsekvenser av granskningsförslaget sådana att Lunds 
och lundabornas miljö påverkas av Staffanstorps initiativ.       

I föreliggande granskningsförslag är nu inkluderat det tidigare förslaget till ”fördjupad 
översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla”, där samrådet tycks ha minskat exploaterings-
ambitionerna från 3.500 bostäder till 700. En drastisk minskning, men med påpekandet 
”under planperioden”. I text påpekas emellertid att här ska en större stadsutveckling 
följa bortom planhorisonten --  med sikte på de ursprungliga ambitionerna får man tro. 
Eller ’värre’, med förskjutna värderingar och ökad exploatering. 

AFSL yttrar sig i huvudsak över detta – Staffanstorps kommun avser att exploatera hela 
området mellan Höje å och väg 108 med konsekvenser som vida överstiger det som 
redovisas i denna plan. 
 
Planförslaget 
AFSL avvisar  
Staffanstorps vilja att göra skatteinkomster på Lunds bekostnad  
och att ta ’värdsbäst’ åkerjord,  
och fördärva rekreationsvärdet kring Höje å, 
med det stora landskapsrummet och de långa utblickarna, 
och skada den skånska identiteten med att bygga bort det öppna landskapet. 

Med ny järnvägsstation i Lund som argument. 
 
Staffanstorps ambitioner betr Höjeå-området har felaktig grund.  
Lunds kommun bekräftar inte vad planen hävdar är en gemensam målbild och 
strukturbild för gränsområdet. Förklarar att de inte var mer än tidiga diskussioner på en 
övergripande nivå. Samarbete ja, men inte på det sätt planen visar. 
Länsstyrelsen efterlyser redovisning av en sådan mellankommunal samordning. Den saknas 

alltså. Det saknas förutsättningar för denna del av Staffanstorp ÖP. 
 
Regionplaneringens strävan efter utveckling kring ’knutpunkter’ måste givetvis vägas mot 

andra intressen och värden. Staffanstorp kan inte ta för givet att ”när den nya stationen 
Lund södra snart byggs skapas också förutsättningar för Flackarp att utvecklas”. Denna 
nya tätort återkommer hela tiden i handlingen som ett faktum. 

Regionplan 22 ska enligt ny lag ”ange de grunddrag för (mark)användningen och ge 

riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse … som har betydelse för länet”. Det kan inte stödja 
Staffanstorps syn på sig som utvecklingskommun (med ’störst’ befolkningstillväxt), när 
79% av dess landareal är jordbruksmark av yppersta klass. Det är mer än rimligt att låta 
Skånes tillväxt ske på lämpligare marker. 
Så får man också tolka länsstyrelsens yttrande över samrådshandlingarna. 
 
Översiktsplanehandlingarna har ett annorlunda språkbruk, en ovanlig logik. ’Tänker 
baklänges’ – ”så här kan det bli”, sedan ”hur når vi dit?” 
”Varför växer Flackarp-Höjebromölla”, är ju ett språkbruk som förutsätter att det sker. 
”kring Höje å-dalen har en ny stadsutveckling tagit form år 2040”. Jaså, varför? 
Riklig användning av ord, många med kvalitativ innebörd, men texten saknar 
illustrationer eller andra konkretiseringar av ordflödena. Kan t o m verka försåtlig. 
Värderingar skiftar mellan olika ställen i texten: T ex ” Genom att värdesätta 
jordbruksmarken och landskapet - en obruten horisont, de öppna vidderna, mossarna, 
dungar, alléer, dalgångar, gravhögar, bystrukturer - behåller vi odlingslandskapets 
kvaliteter”. De kvaliteterna tummar man utan vidare på i Höjeå-landskapet. 
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Höje å 
Nu föreslås två vad som kallas ’urbana byar’, ’Trolleby’ och ’Flackarp’, 20 resp 10 ha, 
tillsammans 700 bostäder – men till 3.500 bortom planhorisonten. 
Det sägs att de ska ha ”kvartersstads-struktur med närservice inom bykärnan”, 
”flerbostadshus, högre i centrum, och stadsradhus skapar en tät och sammanhållen 
gemenskap”, de ”bäddas in” i grönt, sägs det,  mot framför allt Höje å, ”kanten hålls 
lägre” och dominerar därmed inte utblickar från åns dalgång. Utan illustration (sektion). 
”Närhet mellan kollektivtrafik, handel och service och bostäder ger ett flöde av 
människor”.  
Vad menas med alla orden? Det finns inga konkreta uppgifter/inga illustrationer. 
Plankartan visar endast två ytor. Vad ’tät och sammanhållen’ innebär går inte att utläsa -
-  är något annat än det småhuskvarter exploateringstalen ger. 

Långsam utbyggnad säger man också, ca 2.000 människor flyttar in efter hand, i två byar 
med en km och en järnvägsbank emellan. Kan de ge underlag till service/handel? 
Upplevas som ’flöde’? ”förskolor kan rymmas”, men finns det underlag?  
Nej all service får sökas på annat håll.  
Närhet, vad betyder det? ”2½ km till jvgstation” (och lundabussar), annan kollektivtrafik 
finns inte, föreslås inte heller; längre till skola, lokalcenter (Klostergården, Hjärup)   
Hur förflyttarman sig då? Det är 20 m nivåskillnad båda sidor av ån. Det brukar sägas 
förlänga avståndet 10xhöjden, är en obekvämlighet. Hur många tar bilen i stället? Har 
man inte mindre än 5 min till bättre alternativ, så gör man det. Säger all erfarenhet. 
Regionplaneringen menar att boende bor kollektivtrafiknära som har upp till 1000 m till 
station eller hållplats(”Stationsnära läge 2.0”). 5 min är mindre än 500 m. Även om 
järnvägens attraktivitet lyfter accepterad längd, så motverkar höjdskillnaderna. Är inte 
ens ”cykelbart avstånd”. 
’Byarna’ ligger utanför räckvidden, Staffanstorp bygger bilsamhällen här. Små byar utan 
någonting tillgängligt. Vad ska då ’urbana byar’ betyda. 
Detta är inte vad som avses i regionens strukturbygge. Planförslaget saknar skäl.  
 
Konsekvenser för landskapet 
AFSL utgår från planens konsekvenser för det rekreations- och upplevelselandskap som 
Höjeå-området är för större delen av Lunds befolkning. Vad ser, hör, känner man? Vad 
minns man? Vad kan man göra? 
Lunds kommun och reservatet slutar i ån, men det upplevda rummet sträcker sig vidare 
söderut över åkrarna. Längre än gällande landskapsbildsskydd (ca 300 m) och längre än 
till väg 108. Det är att se marken, att se objekt, men också att känna atmosfären i 
rummet, ljuset, vädret. 
Vad ser man nu från Högevallsbadet, från högre delar av rummet och nerifrån åkanten? 

Vad skulle förslagets ’urbana byar’ innebära, med 2 vån mot ån (3?) och höga hus i 
mitten och med ”utvecklad grönstruktur” som kvalitet? 
Från Högevall domineras synfältet av en grön(?) volym med uppstickande gavlar(?). Ur 
volymen skjuter upp högre tak. Till vänster en lucka innan St Larskvarteret, till höger en 
fram till järnvägsbanken.  
Volymen blockerar den fria sikten och det öppna rummet . Man kan inte längre uppleva 
det skånska åkerlandskapet, det är ’urbaniserat’. Från åkanten är åns förlopp, det långa 
rummet inte längre jungfrueligt åt söder. Det hänger tak ’över huvudet’. 
Vad menas i förslaget med ’utvecklad grönstruktur’? Utanför ’byarna’, på åkermarken? 
Trädplanteringar skulle fylla rummet liksom hus gör. Vad är annars planens grönstruktur 
– grönskan i strandskyddet utmed ån? F ö gör båda ’byarna’ intrång i detta. 

Det är obehagligt att uttala sig om dessa effekter. Det gäller inte bara till planhorisonten. 
Som det skrivs i förslaget, beslutat av kommunstyrelsen,  kommer gliporna mellan dessa 
’byar’ att fyllas med fler med tiden. Med vad vet vi inte, ’locket lyfts’. 
Yttrande nu gäller kommande generationer också.  
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Här finns riksintressen, landskapsbildsskydd, kulturmiljöskydd och åkermarken. Dessa 
måste hävdas konsekvent. Då kan inte exploatering av Höjeå-området accepteras. 
ÖP: ”Planförslaget innebär att markområden tas i anspråk för bebyggelse och utveckling 
av grönstruktur, vilket förutsätter att landskapsbildskyddet kan upphävas i vissa delar”, 
kommunen vill uppenbarligen upphäva det. Motiv, ”dels … väsentliga samhällsintresset 
… bostäder i stationsnära läge, dels hänsynsfull exploatering med landskapligt anpassad 
bebyggelse”. Argumenten är märkliga. Det är inget stationsnära läge, ”landskapligt 
anpassad” definieras inte. Exploatera är rimligtvis inte skäl alls. 

”Landskapsbildsskyddet (§19, gamla Naturvårdslagen) infördes för att enklare kunna skydda 
stora områden med visuella upplevelsevärden från förändring eller påverkan.” 
Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella upplevelsen av 
ett landskap… krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ 
effekt på landskapsbilden 

Regionplan -70 för SV Skåne stadgade att det öppna landskapet mellan orterna längs 
järnvägen ska hållas öppet för den skånska landskapskaraktären. Den uppfattningen har 
vidmakthållits sedan dess(?). 

Om kulturmiljö skriver ÖP: ”Riksintresset St Lars är avgränsat till Lunds sida … planförslaget 
bedöms inte påverka riksintresset fysiskt … urbana byar kommer inte att läsas ihop med 
Lunds stadsutveckling … inte konkurrera med bebyggelsetypologierna …” 
Det stämmer inte med vad riksantikvarieämbetet skriver, inte heller med länsstyrelsens 
uppfattning. Länsstyrelsen påminner om att det är de utpekade värdena som utgör ett 
riksintresse, inte dess avgränsning. Det innebär att åtgärder även utanför ett område 
utpekat som riksintresse kan påverka riksintressevärdena negativt. Som här. 

Att bygga på sydsidan av Höjeå strider mot jordbruket som riksintresse. Det är högklassiga 
10+jordar. Nulagesbeskrivning av Skanes grona infrastruktur v.2.pdf (lansstyrelsen.se) 

området är starkt präglat av konventionellt jordbruk med lång historisk kontinuitet. De stora 
jordbruksarealerna med högklassig jordbruksmark ger goda förutsättningar för 
livsmedelsproduktion … gränsen mot Lunds stad täcker dock 200 ha högproduktiv 
jordbruksmark och gränsar genom hela området till Höje å. Länsstyrelsen anser inte att 
handlingarna motiverar behovet av att ta jordbruksmark i anspråk relaterat till 
bestämmelserna i miljöbalken eller till de intrång det innebär i platsens värden och 
funktioner. (Länsstyrelsens samrådsyttrande) 

Betr kommunikationer så ligger den ’urbana byn’ Trolleby i vägen för ett alternativ för 
höghastighetsbana. Innan val av alternativ avgjorts kan planförslaget inte antas. 
 
Konsekvenser för Lund 
” i ett exklusivt läge på randen till staden med hela dess utbud av kultur, service och 
arbetsplatser” skriver man. Lund bekostar ’utbudet’, medan Staffanstorp tar skatte-
intäkterna. 
Lunds kommun har en restriktiv hållning när det gäller utbyggnad på högklassig 
jordbruksmark. Jordbruksmarken ska så långt som möjligt bevaras – även i Staffanstorp. 
Lund fastlägger nu ett naturreservat utmed Höje å, Staffanstorp har erbjudits möjlighet 
utvidga det på sin sida gränsen men avböjt. Lund har lagt utveckling av Kjällbyområdet 
bortom 2030, när frågan o reningsverket lösts, höghastighetsbanan beslutats, och 
utvecklingen kring Lund S klarlagts. Kopplingar över Höje å är inte aktuella. Lund vill inte 
ha en ny infartsled till innerstaden.  Att få ett köpcentrum vid södra infarten uppfattar 
Lund som hot. 
 
Summering 
Staffanstorp fortsätter sin planering av Höjeå-området, detta oblyga försök att profitera 
på Lunds infrastruktur för egna skatteinkomster. Bostadsbebyggelse här har inga 
relationer till Staffanstorps bebyggelsestruktur. Planförslaget hänvisar tydligt till Lund 
som resurs, betraktar sig som ’utkant’. 
Med ”All ny bostadsbebyggelse föreslås i stationsnära läge dvs inom 2,5 km från Lund 
S”, med flera uttalanden i plantexten, framstår det tydligt att Staffanstorps kommun 
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bedriver ett taktiskt spel. Anta plan för 20% av ambitionerna, för att sedan komma igen 
med resten. 
Staffanstorp har i det här området gett sig på riksintressen av flera slag. Driver ett eget 
spel mot regionplan och länsstyrelse. ”Urbana byar” används som slagord, men är inget 
annat än småhusbebyggelse, i grupp på åkermarken, för gott skatteunderlag. 
Ambitionerna kör över stora, oersättliga värden för Lunds befolkning med att punktera 
de rekreations- och upplevelsevärden Höjeådalen bjuder. 
 
AFSL yrkar att Staffanstorp i Översiktsplan 2020-2040 avför all exploatering av Höjeå-
området ur översiktsplaneförslaget. 
 
 
AFSL styrelse 

 
www.afsl.se; info@afsl.se 
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Från:
Skickat: den 14 juni 2021 23:57
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Kommentarer till Översiktsplanen Staffanstorps kommun 2020-2040

Kommentarer till Översiktsplanen 2020- 2040. 
Staffanstorps stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Hej, 
Här är våra kommentarer till översiktsplanen. 
 
Centrum Hjärup 
Centrum i Hjärup behöver koncentreras. Hjärup har allt för länge lidit av att vara splittrat i fråga om vart centrum 
ligger. Sedan centrum vid Fredriksväg revs till förmån för Bonumhusen har byn saknat ETT centrum. I 
översiktsplanen bör det fokuseras på att skapa ett centrum och det bör ligga vid stationsområdet, med möjlighet 
även för den bilburne besökaren att kunna nå dit och parkera. Det bör inte läggas ytterligare ett centrum vid 
Hjärupslundsskolan - Allefonden - så som är föreslaget i översiktsplanen. Detta för att skapa ett centrum att mötas 
på och finna service. Även för att skapa trygghet i byn då Hjärup är en by utan mycket trafik in i byn. Det är den 
"bilfria kärnan" som gör byn till en attraktiv och trygg bostadsort. Att lägga centrummöjligheter så långt in i byn som 
vid Hjärupslundsskolan skulle skapa en otrygghet för de barn och ungdomar som tar sig till och från skolorna i denna 
triangel, Hjärupslundsskolan, Uppåkraskolan och Hjärupsskola.  
Hjärups kärna där skolorna ligger behöver förbli utan genomfartstrafik och gärna med minskad trafik kring 
Centrumstigen. 
Utöver detta centrum planeras det för ett handelscentrum vid Trekanten som då blir centrum nr två. Utöver detta 
kan en by inte ha fler centrumytor.  
 
Hjärups bostadsutveckling 
Ur Strukturbild Skåne - Strategier för det flerkärniga Skåne kan man läsa - Fem strategiområde - där ett pekas ut 
Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet. 
I kommunfullmäktiges mål 2019-2022 kan man utläsa att Staffanstorp ska vara en attraktiv kommun med trivsam 
småstadsmiljöer. 
När man ser på bostäder så står det tydligt att flerbostadshus finns mest i tätorterna, medan det på landsbygden 
domineras av småhus i bostadsbeståndet. Låt det så få fortsätta vara. Samma sak vad gäller bostadsrätter och 
hyresrätter. Med detta menat att i tätorten Staffanstorp satsa på hyresrätter och i Hjärup mfl små landsbygdsorter 
fortsätt med småhusbyggnation och bostadsrättsbyggnation för att behålla bykänslan och inte bygga om Hjärup 
eller andra småorter till ministäder. Det är bykänslan som gör att vi i befolkningen trivs här. 
Viktigt är att kunna bygga mindre boende, marklägenheter, radhus eller fristående boende som den äldre och yngre 
befolkningen kan flytta in i. Små hus som är lätta att sköta med mindre trädgård. Alternativt lägenheter med 
gemensamhetsytor för samvaro och umgänge.  
Boende för de äldre bör ligga i närheten av service och transportförbindelser som t ex vid järnvägen. Att lägga ett 
serviceboende, trygghetsboende, vårdboende vid Hjärupslundsskolan kommer skapa mer problem än att skapa 
möjligheter för de äldre. Det finns inga transporter, ingen service och det finns störmoment i närheten i form av 
skolan. 
 
Byns utveckling och gestaltning 
”Skapa trygga och attraktiva stadsrum och miljöer sammanlänkande av promenad och cykelvänliga stråk lockar 
människor”. Genom att behålla Hjärups kärna intakt utan ökad biltrafik och genomfartstrafik skapas en 
sammanlänkad kärna. Genom att behålla idrottsplats/fotbolls-/grusplan och gamla tennisbanor i Hjärups kärna och 
göra om detta område till ett gemensamt rum för aktivitet skapas en trygg och attraktiv kärna i byn.  
När man arbetar med gestaltningen av Hjärups by bör man se på att ny bebyggelse ska vara komplement till befintlig 
bebyggelse. Hjärup präglas av småhusutbyggnad som inleddes på 60-70 talet. Radhus och villa byggnation med egna 
lummiga trädgårdar har blivit karakteristiskt för orten. När byggnation tillåts känns det viktigt att följa bykänslan för 
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att skapa gemenskap och tillhörighet. Att även fortsätta i spåren efter Jakriborg med sin Hansastadsskänsla och 
känsla av att husen alltid funnits på orten. 
Låt Uppåkra få lov att synas i gestaltningen av byn och dess bykärna. 
Värna om utsikten mot våra jordbruksmarker. Bygg inte för vyerna utan låt dessa få finnas kvar och behåll känslan av 
bygemenskap. Öppna upp mot jordbruksmarkerna och på så sätt håll kvar känslan av att det är landsbygdsort och 
inte en sammankopplad förort till Lund eller Malmö.  
Vidare bör det även planeras för att göra förbindelser mot Lunds södra station i Flackarp. Som det är nu finns det 
inte någon enkel kontakt från Hjärup till denna station. Någon slags väg, förbindelse behöver planeras in. 
 
Utvidgning av Hjärup 
Planera utvidgning av Hjärup mot Norr istället för att i framtiden kunna dra nytta och använda sig av att Södra 
stationen läggs i Flackarp. Hellre än att växa mot Söder. Behåll jordbruksmarken som den är och låt oss ha de fina 
vyerna ut mot odlingsmarken. Låt lantgårdarna få lov att vara kvar som lantgårdar och inte kringgärdas av 
bostadsbebyggelse. 
 
 
Störningar 
När byns utveckling planeras och byn utökas i den takt som planeras är det viktigt att även tänka på att trafiken 
kommer öka och med det störningarna. 
Redan idag är det ett stort störmoment med det brusande ljudet från motorvägen E22 som passerar förbi 
Hjärup/Uppåkra. Den hörs väldigt mycket in i byn och med den ökning av transporten som skett de senaste åren 
börjar det bli problem. Planerna på att ytterligare öka antal boende i Hjärup samtidigt som trafiken runt byn ökar 
kommer att skapa problem framledes. Viktigt att ta med detta i beräkningen och redan nu börja planera för att 
bygga en ljuddämpande vall mot byn för att minska störningarna från trafiken.  
Vi ser även att det är ett störmoment med trafiken från E6 som går utanför Lomma, när vinden ligger på mot Hjärup 
så hörs trafiken från denna väg och även väg 103 och 108. Det går klart inte att bygga in byn i vallar, men det bör 
planeras för hur detta störmoment ska förhindras framöver då trafiken ökar överallt omkring och byn växer ut mot 
dessa vägar.  
 
Trygghetsfrågor i fokus och kommunens kännetecken. 
"Ökad trygghet när det finns andra människor i närheten” Hjärup är en trygg by, men det är viktigt att bygga så 
människor har ställen att gå till och spendera tid på förutom sina egna hem. Ytor att kunna utöva aktiviteter och 
spendera fritid på. T ex den numera väldigt misskötta friidrottsplanen och fotbollsplanen mitt i Hjärup. Här borde 
kommunen istället för att bygga hus satsa på att utöka möjligheterna för att kunna röra sig och träffas. Boulebanor, 
Multiplan, Skateboardramp, minigolf, grillplatser mm. Samt ett allaktivitetshus där invånarna kan mötas över 
gränserna. Gör Hjärup till den gröna småstadsbyn där det satsas på samvaro, trygghet, möten över gränser och 
ålder, hälsa och miljö. Om invånarna träffas och har ett ställe att ses på kommer byn bli inkluderande och trevlig att 
vistas i. Otryggheten försvinner eftersom människor rör på sig i och kring byn, du hälsar och du känner till de som du 
möter. Genom att du lär känna dina grannar och andra i byn växer även en stolthet över din by och en gemenskap 
med andra som bor där. Det är ju det som är målet att medborgarna ska kunna trivas och må bra där de bor. En 
viktig aspekt i det trygghetsskapande arbetet på kommunal nivå handlar om att skapa ett samhälles robusthet. 
Människors känsla av trygghet, hemhörighet och möjlighet till inflytande och kontroll över den egna livssituationen 
och vardagen. Se på små fiskelägen som har en naturlig gemenskap kring hamnen, här skulle det kunna bli en 
naturlig träffpunkt kring aktiviteter och naturligt ”häng” i detta gröna stråkområde. En yta där både ungdomar, barn 
och vuxna kunde mötas och aktivera sig. Satsa på en hälsosam by. 
 
Service 
Hjärup är i akut behov att ett centrum i Hjärup och möjligheten till service. Ett ställe att samlas kring. Hjärup är en 
sovstad och vi behöver erbjuda mer för att få in känslan av att man vill vara i Hjärup och inte bara sova här. 
Kommunen behöver arbeta för att även den äldre generationen av Hjärupsbor ska kunna bo kvar i Hjärup även efter 
att de flyttar från villor till mindre boende. Samt då de blir beroende av närhet till service, utan bil eller kanske i 
behov av hjälpmedel för att ta sig fram. Servicen behöver komma till byn. Både i form av hälsa och tandvård, 
inköpsmöjligheter, banktjänster, restauranger. 
Även service för de yngre som vi gärna vill ska bosätta sig kvar i byn.  
 
Aktiviteter 
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Möjligheten för att utöva aktiviteter i Hjärup behöver utökas. Hjärup är en sovstad, vi behöver göra byn levande och 
få invånarna att vilja stanna i byn. I dagsläget finns det scouter och fotboll samt kampsport och dans, gym. Vi 
behöver fler alternativ i byn både för vuxna, äldre och barn. Det saknas en ordentlig fritidsgård som Skåningen och 
Hjärups Fritidsgård en gång var. Där ungdomarna/barnen kunde mötas, pyssla, baka, sysselsätta sig med biljard, 
musik, pingis, spela fotboll, måla eller bara ”sitta av tiden”.  Ett ställe där alla åldersgrupper kunde känna sig 
välkomna. På Forum i Hjärup känner sig inte ungdomarna välkomna och de yngre ålderskategorierna har ingenstans 
att ta vägen.  
Gör en fritidsgård/allaktivitetsgård t ex där Scoutgården ligger och använd den under mer tid av dygnet än vad 
scouterna gör idag. Det är en perfekt plats med möjlighet för utevistelse och samling kring en eldstad. 
Det behövs även aktiviteter för de äldre och de som vill stanna kvar i byn, bowling, biljard, boule mm. Det behövs 
även möjlighet att kunna gå på restaurang. Det behövs en bättre och mer tillgänglig samlingspunkt även för de äldre 
som fortfarande bor i egen villa/boende och som inte har stödinsatser från kommunen. 
 
Det gröna Hjärup 
Det gröna Hjärup; här pratar man om det viktiga grönstråket som binder ihop Hjärup. Det står att de stora stråken i 
Hjärup skulle kunna knytas ihop bättre för att underlätta för promenader och annan rekreation. En stor möjlighet 
missas här om man bygger hus mitt i byns kärna mellan Hjärupslundsskolan och Hjärupsskola. Pulkabacken, de 
gamla tennisbanorna vid Hjärupsskola och friidrottsbanan, fotbollsplanen och grusplanen skulle behöva utnyttjas 
bättre för att få en samlad punkt med grönska.  
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Ta inte bort de som redan finns genom att bebygga dem så som planerat vid 
idrottsplatsen.  Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort träd och gröna stråk. 
Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som finns längst in bidra till 
den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas som lummig och grön 
bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
Tänk om innan det är försent! 
När det gäller måttet på hur mycket grönska byn har så när det gäller Centrumparken är det uppenbara felaktigheter 
i texten om denna i nya översiktsplanen. Centrumparken är inte speciellt stor - detta eftersom en betydande del nu 
hägnats in och blivit privat mark till boende i Centrumgården. Därav går övriga boende i samhället miste om den 
betydande del av parken. På grund av detta är behovet av att lämna kvar de bitar som finns vid Hjärupsskola och 
gamla idrottsplatsen, gamla tennisplanen och pulkabacken för grönyta.  
 
Rekreation 
När det planeras för rekreationsområde - ta med i beaktning att det finns ytor i kärnan av Hjärup som kan utvecklas 
mer för att göra Hjärup till en grön by med hälsa och sport i centrum.  
 
 
Samla skolorna och gemensam yta för lek och samling, samnyttja salar. 
Det finns nu en ypperlig tillfälle att kunna samla skolor kring kärnan i Hjärup. Istället för att bygga hus på gamla 
idrottsplatsen, grusplanen så bygg skola. Bygg skola här för utbyggnaden av Hjärup och på det sättet få en större 
flexibilitet i att kunna växa in och ut ur byggnaderna. Låt skolorna att kunna samsas om att använda salar och 
gymnastikhallar i sin gymnastikundervisning. Gör kringytorna till ställe för att utvidga skolorna och ha en gemensam 
samlande punkt för lek och idrott.  Detta istället för att bygga fler skolor utspritt i samhället så låt oss lägga dem 
nära för att kunna korsanvända gemensamma ytor, idrottshallar och utelek.  
 
Verksamhetsområden 
När man planerar och tänker sig fler verksamhetsområden i Hjärup är det viktigt att även tänka på servicen som 
dessa verksamheter måste ha i form av t ex restauranger. När en verksamhet planerar att etablera sig i ett område 
efterfrågas ställen där deras anställda kan uträtta ärende, göra inköp och få en trevlig lunch. Dessa saker måste 
planeras in samtidigt som det planeras för verksamheter. 
Här är det också viktigt att det inte blir ett industrikluster - låt det vara småskaligt och sammankopplande med 
Hjärups övriga bebyggelse.  
 
Vägar 
Lägg inte vägar igenom eller i närheten av Hjärup. Låt det förbli den landsortsidyll som gör att människor vill bo här 
och betala dyrt för sitt boende. Planera inte för att lägga vägar som ska kopplas till motorvägarna eller förbinda 
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större vägnät intill byn. 
Sänk hastigheterna på Lommavägen och på Lundavägen. Gör Hjärup till en grön oas. 
 
 
 
Avslutningsvis -  
När ni planerar Hjärup:  
Låt det förbli lummigt och småskaligt. Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som liten, 
grön och trevlig! 
Hjälp oss att få till ETT centrum och hjälp til att utöka möjligheterna till mer aktiviteter och samlingsplatser för 
invånarna i byn. Vi behöver skapa mer gemenskap för att i längden kunna behålla ett tryggt och välkomnande 
Hjärup där befolkningen är stolta över sin ort. 
 
Hälsningar 
 
Lotta   
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Från:
Skickat: den 14 juni 2021 23:58
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Kommentarer till Översiktsplanen 2020- 2040. 
Staffanstorps stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Hej, 
Här är våra kommentarer till översiktsplanen. 
 
Centrum Hjärup 
Centrum i Hjärup behöver koncentreras. Hjärup har allt för länge lidit av att vara splittrat i fråga om vart centrum 
ligger. Sedan centrum vid Fredriksväg revs till förmån för Bonumhusen har byn saknat ETT centrum. I 
översiktsplanen bör det fokuseras på att skapa ett centrum och det bör ligga vid stationsområdet, med möjlighet 
även för den bilburne besökaren att kunna nå dit och parkera. Det bör inte läggas ytterligare ett centrum vid 
Hjärupslundsskolan - Allefonden - så som är föreslaget i översiktsplanen. Detta för att skapa ett centrum att mötas 
på och finna service. Även för att skapa trygghet i byn då Hjärup är en by utan mycket trafik in i byn. Det är den 
"bilfria kärnan" som gör byn till en attraktiv och trygg bostadsort. Att lägga centrummöjligheter så långt in i byn som 
vid Hjärupslundsskolan skulle skapa en otrygghet för de barn och ungdomar som tar sig till och från skolorna i denna 
triangel, Hjärupslundsskolan, Uppåkraskolan och Hjärupsskola.  
Hjärups kärna där skolorna ligger behöver förbli utan genomfartstrafik och gärna med minskad trafik kring 
Centrumstigen. 
Utöver detta centrum planeras det för ett handelscentrum vid Trekanten som då blir centrum nr två. Utöver detta 
kan en by inte ha fler centrumytor.  
 
Hjärups bostadsutveckling 
Ur Strukturbild Skåne - Strategier för det flerkärniga Skåne kan man läsa - Fem strategiområde - där ett pekas ut 
Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet. 
I kommunfullmäktiges mål 2019-2022 kan man utläsa att Staffanstorp ska vara en attraktiv kommun med trivsam 
småstadsmiljöer. 
När man ser på bostäder så står det tydligt att flerbostadshus finns mest i tätorterna, medan det på landsbygden 
domineras av småhus i bostadsbeståndet. Låt det så få fortsätta vara. Samma sak vad gäller bostadsrätter och 
hyresrätter. Med detta menat att i tätorten Staffanstorp satsa på hyresrätter och i Hjärup mfl små landsbygdsorter 
fortsätt med småhusbyggnation och bostadsrättsbyggnation för att behålla bykänslan och inte bygga om Hjärup 
eller andra småorter till ministäder. Det är bykänslan som gör att vi i befolkningen trivs här. 
Viktigt är att kunna bygga mindre boende, marklägenheter, radhus eller fristående boende som den äldre och yngre 
befolkningen kan flytta in i. Små hus som är lätta att sköta med mindre trädgård. Alternativt lägenheter med 
gemensamhetsytor för samvaro och umgänge.  
Boende för de äldre bör ligga i närheten av service och transportförbindelser som t ex vid järnvägen. Att lägga ett 
serviceboende, trygghetsboende, vårdboende vid Hjärupslundsskolan kommer skapa mer problem än att skapa 
möjligheter för de äldre. Det finns inga transporter, ingen service och det finns störmoment i närheten i form av 
skolan. 
 
Byns utveckling och gestaltning 
”Skapa trygga och attraktiva stadsrum och miljöer sammanlänkande av promenad och cykelvänliga stråk lockar 
människor”. Genom att behålla Hjärups kärna intakt utan ökad biltrafik och genomfartstrafik skapas en 
sammanlänkad kärna. Genom att behålla idrottsplats/fotbolls-/grusplan och gamla tennisbanor i Hjärups kärna och 
göra om detta område till ett gemensamt rum för aktivitet skapas en trygg och attraktiv kärna i byn.  
När man arbetar med gestaltningen av Hjärups by bör man se på att ny bebyggelse ska vara komplement till befintlig 
bebyggelse. Hjärup präglas av småhusutbyggnad som inleddes på 60-70 talet. Radhus och villa byggnation med egna 
lummiga trädgårdar har blivit karakteristiskt för orten. När byggnation tillåts känns det viktigt att följa bykänslan för 
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att skapa gemenskap och tillhörighet. Att även fortsätta i spåren efter Jakriborg med sin Hansastadsskänsla och 
känsla av att husen alltid funnits på orten. 
Låt Uppåkra få lov att synas i gestaltningen av byn och dess bykärna. 
Värna om utsikten mot våra jordbruksmarker. Bygg inte för vyerna utan låt dessa få finnas kvar och behåll känslan av 
bygemenskap. Öppna upp mot jordbruksmarkerna och på så sätt håll kvar känslan av att det är landsbygdsort och 
inte en sammankopplad förort till Lund eller Malmö.  
Vidare bör det även planeras för att göra förbindelser mot Lunds södra station i Flackarp. Som det är nu finns det 
inte någon enkel kontakt från Hjärup till denna station. Någon slags väg, förbindelse behöver planeras in. 
 
Utvidgning av Hjärup 
Planera utvidgning av Hjärup mot Norr istället för att i framtiden kunna dra nytta och använda sig av att Södra 
stationen läggs i Flackarp. Hellre än att växa mot Söder. Behåll jordbruksmarken som den är och låt oss ha de fina 
vyerna ut mot odlingsmarken. Låt lantgårdarna få lov att vara kvar som lantgårdar och inte kringgärdas av 
bostadsbebyggelse. 
 
 
Störningar 
När byns utveckling planeras och byn utökas i den takt som planeras är det viktigt att även tänka på att trafiken 
kommer öka och med det störningarna. 
Redan idag är det ett stort störmoment med det brusande ljudet från motorvägen E22 som passerar förbi 
Hjärup/Uppåkra. Den hörs väldigt mycket in i byn och med den ökning av transporten som skett de senaste åren 
börjar det bli problem. Planerna på att ytterligare öka antal boende i Hjärup samtidigt som trafiken runt byn ökar 
kommer att skapa problem framledes. Viktigt att ta med detta i beräkningen och redan nu börja planera för att 
bygga en ljuddämpande vall mot byn för att minska störningarna från trafiken.  
Vi ser även att det är ett störmoment med trafiken från E6 som går utanför Lomma, när vinden ligger på mot Hjärup 
så hörs trafiken från denna väg och även väg 103 och 108. Det går klart inte att bygga in byn i vallar, men det bör 
planeras för hur detta störmoment ska förhindras framöver då trafiken ökar överallt omkring och byn växer ut mot 
dessa vägar.  
 
Trygghetsfrågor i fokus och kommunens kännetecken. 
"Ökad trygghet när det finns andra människor i närheten” Hjärup är en trygg by, men det är viktigt att bygga så 
människor har ställen att gå till och spendera tid på förutom sina egna hem. Ytor att kunna utöva aktiviteter och 
spendera fritid på. T ex den numera väldigt misskötta friidrottsplanen och fotbollsplanen mitt i Hjärup. Här borde 
kommunen istället för att bygga hus satsa på att utöka möjligheterna för att kunna röra sig och träffas. Boulebanor, 
Multiplan, Skateboardramp, minigolf, grillplatser mm. Samt ett allaktivitetshus där invånarna kan mötas över 
gränserna. Gör Hjärup till den gröna småstadsbyn där det satsas på samvaro, trygghet, möten över gränser och 
ålder, hälsa och miljö. Om invånarna träffas och har ett ställe att ses på kommer byn bli inkluderande och trevlig att 
vistas i. Otryggheten försvinner eftersom människor rör på sig i och kring byn, du hälsar och du känner till de som du 
möter. Genom att du lär känna dina grannar och andra i byn växer även en stolthet över din by och en gemenskap 
med andra som bor där. Det är ju det som är målet att medborgarna ska kunna trivas och må bra där de bor. En 
viktig aspekt i det trygghetsskapande arbetet på kommunal nivå handlar om att skapa ett samhälles robusthet. 
Människors känsla av trygghet, hemhörighet och möjlighet till inflytande och kontroll över den egna livssituationen 
och vardagen. Se på små fiskelägen som har en naturlig gemenskap kring hamnen, här skulle det kunna bli en 
naturlig träffpunkt kring aktiviteter och naturligt ”häng” i detta gröna stråkområde. En yta där både ungdomar, barn 
och vuxna kunde mötas och aktivera sig. Satsa på en hälsosam by. 
 
Service 
Hjärup är i akut behov att ett centrum i Hjärup och möjligheten till service. Ett ställe att samlas kring. Hjärup är en 
sovstad och vi behöver erbjuda mer för att få in känslan av att man vill vara i Hjärup och inte bara sova här. 
Kommunen behöver arbeta för att även den äldre generationen av Hjärupsbor ska kunna bo kvar i Hjärup även efter 
att de flyttar från villor till mindre boende. Samt då de blir beroende av närhet till service, utan bil eller kanske i 
behov av hjälpmedel för att ta sig fram. Servicen behöver komma till byn. Både i form av hälsa och tandvård, 
inköpsmöjligheter, banktjänster, restauranger. 
Även service för de yngre som vi gärna vill ska bosätta sig kvar i byn.  
 
Aktiviteter 
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Möjligheten för att utöva aktiviteter i Hjärup behöver utökas. Hjärup är en sovstad, vi behöver göra byn levande och 
få invånarna att vilja stanna i byn. I dagsläget finns det scouter och fotboll samt kampsport och dans, gym. Vi 
behöver fler alternativ i byn både för vuxna, äldre och barn. Det saknas en ordentlig fritidsgård som Skåningen och 
Hjärups Fritidsgård en gång var. Där ungdomarna/barnen kunde mötas, pyssla, baka, sysselsätta sig med biljard, 
musik, pingis, spela fotboll, måla eller bara ”sitta av tiden”.  Ett ställe där alla åldersgrupper kunde känna sig 
välkomna. På Forum i Hjärup känner sig inte ungdomarna välkomna och de yngre ålderskategorierna har ingenstans 
att ta vägen.  
Gör en fritidsgård/allaktivitetsgård t ex där Scoutgården ligger och använd den under mer tid av dygnet än vad 
scouterna gör idag. Det är en perfekt plats med möjlighet för utevistelse och samling kring en eldstad. 
Det behövs även aktiviteter för de äldre och de som vill stanna kvar i byn, bowling, biljard, boule mm. Det behövs 
även möjlighet att kunna gå på restaurang. Det behövs en bättre och mer tillgänglig samlingspunkt även för de äldre 
som fortfarande bor i egen villa/boende och som inte har stödinsatser från kommunen. 
 
Det gröna Hjärup 
Det gröna Hjärup; här pratar man om det viktiga grönstråket som binder ihop Hjärup. Det står att de stora stråken i 
Hjärup skulle kunna knytas ihop bättre för att underlätta för promenader och annan rekreation. En stor möjlighet 
missas här om man bygger hus mitt i byns kärna mellan Hjärupslundsskolan och Hjärupsskola. Pulkabacken, de 
gamla tennisbanorna vid Hjärupsskola och friidrottsbanan, fotbollsplanen och grusplanen skulle behöva utnyttjas 
bättre för att få en samlad punkt med grönska.  
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Ta inte bort de som redan finns genom att bebygga dem så som planerat vid 
idrottsplatsen.  Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort träd och gröna stråk. 
Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som finns längst in bidra till 
den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas som lummig och grön 
bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
Tänk om innan det är försent! 
När det gäller måttet på hur mycket grönska byn har så när det gäller Centrumparken är det uppenbara felaktigheter 
i texten om denna i nya översiktsplanen. Centrumparken är inte speciellt stor - detta eftersom en betydande del nu 
hägnats in och blivit privat mark till boende i Centrumgården. Därav går övriga boende i samhället miste om den 
betydande del av parken. På grund av detta är behovet av att lämna kvar de bitar som finns vid Hjärupsskola och 
gamla idrottsplatsen, gamla tennisplanen och pulkabacken för grönyta.  
 
Rekreation 
När det planeras för rekreationsområde - ta med i beaktning att det finns ytor i kärnan av Hjärup som kan utvecklas 
mer för att göra Hjärup till en grön by med hälsa och sport i centrum.  
 
 
Samla skolorna och gemensam yta för lek och samling, samnyttja salar. 
Det finns nu en ypperlig tillfälle att kunna samla skolor kring kärnan i Hjärup. Istället för att bygga hus på gamla 
idrottsplatsen, grusplanen så bygg skola. Bygg skola här för utbyggnaden av Hjärup och på det sättet få en större 
flexibilitet i att kunna växa in och ut ur byggnaderna. Låt skolorna att kunna samsas om att använda salar och 
gymnastikhallar i sin gymnastikundervisning. Gör kringytorna till ställe för att utvidga skolorna och ha en gemensam 
samlande punkt för lek och idrott.  Detta istället för att bygga fler skolor utspritt i samhället så låt oss lägga dem 
nära för att kunna korsanvända gemensamma ytor, idrottshallar och utelek.  
 
Verksamhetsområden 
När man planerar och tänker sig fler verksamhetsområden i Hjärup är det viktigt att även tänka på servicen som 
dessa verksamheter måste ha i form av t ex restauranger. När en verksamhet planerar att etablera sig i ett område 
efterfrågas ställen där deras anställda kan uträtta ärende, göra inköp och få en trevlig lunch. Dessa saker måste 
planeras in samtidigt som det planeras för verksamheter. 
Här är det också viktigt att det inte blir ett industrikluster - låt det vara småskaligt och sammankopplande med 
Hjärups övriga bebyggelse.  
 
Vägar 
Lägg inte vägar igenom eller i närheten av Hjärup. Låt det förbli den landsortsidyll som gör att människor vill bo här 
och betala dyrt för sitt boende. Planera inte för att lägga vägar som ska kopplas till motorvägarna eller förbinda 
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större vägnät intill byn. 
Sänk hastigheterna på Lommavägen och på Lundavägen. Gör Hjärup till en grön oas. 
 
 
 
Avslutningsvis -  
När ni planerar Hjärup:  
Låt det förbli lummigt och småskaligt. Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som liten, 
grön och trevlig! 
Hjälp oss att få till ETT centrum och hjälp til att utöka möjligheterna till mer aktiviteter och samlingsplatser för 
invånarna i byn. Vi behöver skapa mer gemenskap för att i längden kunna behålla ett tryggt och välkomnande 
Hjärup där befolkningen är stolta över sin ort. 
 
Hälsningar 
 
Lotta   
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Från: Louise 
Skickat: den 14 juni 2021 22:49
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Bevara gamla IP i Hjärup- för ett levande samhälle

Vill att gamla IP i Hjärup, pulkabacken och grusplanen intill skolan kommer till användning av både barn och vuxna i 
byn och för skolorna att använda. Även en fritidsgård för de lite äldre barnen hade varit mycket uppskattat. Se 
förslaget som kommit in nyligen ang. denna yta. Mycket bra förslag som är precis vad vi behöver i byn!  
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Från: Luca 
Skickat: den 14 juni 2021 23:08
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej, 
 
Har fått ta del av ytterligare en översiktsplan för Hjärup, och ytterligare en idé om att pressa in bostäder i den by 
vars hittills främsta kvalité just varit småskalighet och lummighet; en miljö där barn kan känna sig fria, säkra och nära 
naturen. Låt våra grönområden vara! Låt dem få ta plats och befria oss från ett samhälle utan själ och endast 
byggnation av bostäder utan andrum mellan dem.  
 
Skapa istället mer utrymme till våra barn och ungdomar, såsom skateparker, fontänlekplatser, 
volleybollplan/tennisplan eller andra rekreativa ytor. Skapa fler samlingsplatser och platser för umgänge. Det får 
räcka med bostäder packade tätt inpå varandra! Hjärupsparkens storlek är för liten jämfört med alla andra 
bostadshus som redan har byggts och planeras byggas. Utvidga parken med fler rekreativa och sociala ytor och låt 
bostadsbygget upphöra nära parken och skolorna.  
 
Vi vill ha trafikfria vägar vid skolorna och mer plats för barn och ungdomar. Kommunen måste börja se bortom 
ekonomiska vinster och lägga mer vikt vid att skapa ett attraktivt samhälle med stark identitet. Vi kommer förlora 
den om bostäder fortsätter smällas upp i den här takten, på varje liten ledig hjärupsplätt. 
 
Vänligen,  
Luca  
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Insänt av:           2021-06-14 
Magnus P  

 

 
 

Synpunkt på Översiktsplan 
 
Redan 2001 under framtidskonferensen, Forum Hjärup 2001 slogs det fast av Staffanstorps 
kommun att Hjärup skulle få identiteten �Den gröna byn�. Detta försvinner allteftersom 
Staffanstorps kommun går vidare med översiktsplan och detaljplan efter detaljplan för Hjärup 
och medför att Hjärup ändrar mer och mer karaktär från �Den gröna byn� till en liten stad, 
med höghus och asfalt vilket medför att grönytorna försvinner. 
Åttevägen är en central plats i Hjärup placerad mellan två skolor med närhet till en ny skola 
som vid detta datum färdigställs. I dag använder skolorna detta område för idrottslektioner 
samt aktivitetsyta under rasterna för skolbarnen. 
 
Om detta område skulle försvinna och bebyggas försvinner all möjlighet att kunna genomföra 
idrottslektioner och följa läroplanen för dessa skolor. Aktivitetsytan och det gröna lummiga 
området runt Hjärup skola och Hjärupslundsskolan försvinner och miljön runt dessa skolor 
försämras avsevärt. 
 
I byar i samma storlek som Hjärup i Skåne finns det en tradition att i mitten av byn finns det 
en idrottsplats med skola i närheten. 
Bykänslan försvinner till förmån för bostäder och gator. Om resten av översiktsplanen ska 
genomföras medför det att Hjärup växer med 100% men inte kommer ha så många fler 
områden för aktiviteter. Fotbollsplaner i all ära och en nybyggd park med många 
vattensamlingar, räcker inte till för Hjärups tänkta storlek. Hjärup kommer också att ha 
många barn och ungdomar om några få år och vi måste skapa ställen där de och vuxna kan 
vara tillsammans. 
 
Hjärup är sedan byn planerades uppbyggt med ett gatunät som innebär att det inte finns 
genomfartsvägar genom byn. Detta uppmuntrar till gång och cykeltrafik. I centrum har det 
alltid funnits skolor/förskolor och idrottsplats. Tanken är att barn ska kunna transportera sig 
själva utan risk för att möta mycket biltrafik. Detta kommer försvinna om översiktsplanenstår 
fast. 
 
Grusplanen tillsammans med gräsplanen och pulkabacksområdet hade kunnat bli en lek och 
fritidsoas för oss Hjärupsbor, både barn, ungdomar och vuxna. En fortsättning av det stråk 
med fotbollsplaner och park in mot Hjärups skola. Det är mycket som hade kunnat få 
plats på detta område. Skolgård, multiarena, riktiga löparbanor, längdhoppsgrop med 
tennisbana, skatepark och andra saker i mitten av banorna, BMX-bana, gröna gräsmattor, 
träd och buskar att leka i och kanske en till hundrastplats. Området ligger perfekt centralt 
mellan våra skolor och hade skapat liv och rörelse i området även efter skoltid. Om området 
används av alla åldrar medför det också att det kommer att röra sig personer i området under 
nästan hela dygnet vilket medför att tryggheten blir bättre. Ungdomar kommer också att ha 
någonstans att ta vägen, då det i Hjärup inte finns några ställen för dem.  
 
Vi anser att Åttevägen bör bevaras som en grön yta mellan Hjärups skolor där skolorna kan 
använda området i sin idrottsundervisning och att området öppnas upp för allmänheten för 
att skapa en bykänsla istället för en stadskänsla i �den gröna byn� 
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Från: Magnus Å
Skickat: den 14 juni 2021 19:25
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Kommentarer Översiktsplan 
  
Önskar härmed att framföra mina synpunkter på översiktsplan 2020-2040 
  
Har tagit del av den föreslagna översiktsplanen. Läser man igenom kommentarerna från förra samrådsredogörelsen så är 
resultatet entydigt. Bygg inte mer på åkermark. Jag har följt de här planerna länge och aldrig förr har jag sett ett sådant kompakt 
motstånd till att bygga på åkermark och jag kan inte annat än instämma. Men kikar jag i översiktsplanen är det inte den bilden jag 
ser. Ett nytt verksamhetsområde ska anläggas öster om Staffanstorp och likadant ett blandat område på västra sidan. I 
Kyrkheddinge, Nordanå och Hjärups ska det byggas på åkermark. Vad krävs för att man ska inse allvaret? En växande befolkning 
behöver tillgång till mat. Mat behöver åkermark för att produceras. I Staffanstorp finns den kanske mest bördiga jorden i hela 
Sverige. I översiktsplanen hittar jag ingen tydlig motivering till hur man berättigar att ta denna mark i anspråk. Vilket också 
Länstyrelsen bekräftar när de skriver att handlingarna inte tillräckligt motiverar att ta jordbruksmark i anspråk. 
  
  
Var ska en växande befolkning bo? Bra fråga. Mitt enkla svar blir att en del ska så klart bo i Staffanstorp. Men att sätta som mål att 
kommunens befolkning ska öka med 60 % på 20 är kanske inte den mest trovärdiga siffra jag hört. Vi kanske inte heller har mark 
så att alla ska få sitt eget lilla radhus. Definitivt inte där merparten av den befintliga marken idag är bördig åkermark. Förklaringen 
att endast bygga i stationsnära lägen låter väl bra i teorin. Saken är ju den att med den definitionen skulle det bara byggas i Hjärup. 
I Kyrkheddinge, Nordanå och Östra industriområdet finns inga sådana idag. Att man sedan försöker rättfärdiga beslutet med lösa 
planer på en superbuss. En buss som ska gå rakt över bördig åkermark, på infrastruktur som idag utnyttjas av bönder, på 
cykelbanor och genom slumrande villakvarter. Dessutom på en banvall som idag används flitigt för rekreation och friluftsliv gör inte 
saken bättre. Mina yrkanden blir som följer: 
  

 Enligt  MB 3 kap 4 § får “brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Bygg inte mer på åkermark än vad vi redan har gjort. Några 
sådana väsentliga samhällsintressen föreligger inte här. Var istället kreativa, förtäta och tänk inte enbart i villamattor och 
industriområden. 
  

 Enligt MB 3 kap 6 § ska “Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas.” Det är inte förenligt med tanken på en buss som skär igenom landskapet. Slopa tanken på att en 
eventuell superbuss ska gå på den gamla banvallen. Jag är för en superbuss. Jag är för en utbyggnad av kollektivtrafiken. 
Men låt den isf gå på redan färdig väg och komplettera med busshållplatser vid Kyrkheddinge, Vikhem och Särslöv. Och 
låt den inte vara ett alibi för att få bygga mer i “stationsnära läge”  

  
Ha en trevlig kväll! 
Magnus Å  

 
 

  
 
Skickat från min iPhone 
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Från: Malin 
Skickat: den 14 juni 2021 23:02
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej!  
Jag skulle vilja framföra mina tankar kring den gamla idrottsplatsen i Hjärup.  Vi är många i Hjärup som vill 
bevara den här ytan som ett område för hälsa, träning, lek och gemenskap i byn. Vi har startat en grupp på 
facebook som nu växer och växer. Det är fint att se ett sådant engagemang i frågan.  
 
Jag bor själv i Hjärup och ser potentialen av det här området. Ett lugnt och grönt område mitt i byns hjärta. 
En plats för idrott, aktivitet och gemenskap i byn. Som alla kan gå eller cykla till.  
 
Hjärup har ett mycket bra läge mellan Malmö och Lund. Men det är inte det enda. Som barnfamilj är det 
oerhört viktigt att det satsas på idrott, hälsa och rörelse. samt grönområden.  
 
Vad som även gör Hjärup idag så fantastiskt är att det finns mycket bilfria områden i byn. Det känns tryggt 
för barn och ungdomar att gå/cykla. Men om det bebyggs bostäder (stort antal iom lägenheter också) mitt 
i byn kommer trafiken att öka och det blir inte så lätt/tryggt för dem att röra sig i byn. Jag är därmed emot 
förslaget om att bygga bostäder på den gamla idrottsplatsen (projekt åttevägen) och röstar istället för att 
vi ska bevara den och utveckla den till en fantastisk plats för invånarna att mötas på. Det här området mitt 
i byn kommer aldrig tillbaka om det byggs bostäder. Men nu har vi möjlighet att bevara det och göra 
Hjärup till en ort där man verkligen prioriterar hälsa, träning och gemenskap.  
 
Jag ser framför mig att Hjärup väljer att satsa på den gamla idrottsplatsen. Att man ser det som en 
fantastisk möjlighet att bedriva idrott och annan aktivitet för våra invånare. Man skulle tex kunna ta 
inspiration från stadsparken i Lund där man har en yta avsedd för beachvolleyboll, beachhhandboll, 
beachfotboll. En plats för oss att träna och skapa gemenskap i byn.  
Jag ser även framför mig en friidrottsanläggning (behöver inte vara en enormt påkostad) som skolorna kan 
använda och där det finns möjlighet att starta upp en friidrottsklubb på.  
 
Idéer kring skateboardpark har även inkommit.  Samt en mindre plaskdam.  
 
Det är enormt många barnfamiljer som flyttar in i Hjärup, så ett behov och efterfråga finns.  Och 
attraktionskraften skulle öka om vi väljer att vara en ort som satsar på hälsoförebyggande arbete. Vi väljer 
att bevara grönområden och satsar på idrott och gemenskap.  
 
 
Bussförbindelser direkt till Lomma hade varit fantastiskt. Det hade ökat attraktionen för orten mycket tror 
jag.  
 
Tack för att ni tog er tid att läsa detta, 
 
Mvh Malin D   
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Från: Malin P
Skickat: den 9 juni 2021 12:15
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

 
Synpunkter på översiktsplan 
 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark.  
 
Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds kommuninvånares 
friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. Reservatet skulle vara 
nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Malin  
Lund 
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Från: Maria F
Skickat: den 13 juni 2021 23:41
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter översiktsplan

 
Översiktsplan- Synpunkter 
 
Centrumbildning 
 
I Översiktsplanen (ÖP) finns i Hjärup två centrumområden inplanerade ett vid järnvägen, och det ligger naturligt vid 
stationen, samt ett vid Åretruntbyn. Därmed blir det inkonsekvent och motsägelsefullt att lägga centrumliknande 
stadsbebyggelse, den sk Alléfonden, vid Hjärupslundsskolan. Bebyggelsen kommer att bli som en ö i parken skild 
från övriga centra. Inte park, inte centrum. De två andra centrum ligger relativt långt ifrån varandra, men det är 
förhållandevis lätt att ta sig dit med buss, tåg eller bil. En ö med höga hus i en park dit det är krångligt att ta sig med 
bil kommer inte att upplevas som ett centrum. 
 
Tänk om innan det är försent! 
 
Låt det vara ett riktigt centrum vid järnvägen, där det är naturligt, och det kan bli en synergieffekt mellan olika 
verksamheter. Inget centrum som en ö i ett parklandskap! 
 
Trafikmiljön 
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre av Hjärup, 
vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med högre 
bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för 
sig.  Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor som kör 
till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer ökningen minst att 
innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att 
föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som kan tänkas köra 
förbi skolan och bedömer hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i det som bidrar till intrycket av ”ett 
grönt Hjärup”. 
 
Grön miljö 
 
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort 
träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som 
finns längst in bidra till den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas 
som lummig och grön bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Låt det förbli lummigt och småskaligt längst in i byn!  
Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som grön och trevlig! 
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Med vänlig hälsning, 
Maria F  och Fredrik  
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Susann Löfvendahl

Från: Maria F
Skickat: den 9 juni 2021 23:38
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan 

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Synpunkter på översiktsplan 
 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Maria F  
Lund 
 
Skickat från min iPhone 
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Från: Plex Staffanstorp
Till:
Ärende: VB: yttrande ÖP Staffanstorp
Datum: den 14 juni 2021 06:15:08
Bilagor: Yttrande Ho ̈jeådalens Intressefo ̈rening Staffanstorp ÖP granskning.pdf

 
 
Med vänliga hälsningar
 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 

 
www.staffanstorp.se
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
 

Från: Maria M  
Skickat: den 13 juni 2021 17:05
Till: Plex Staffanstorp <Plex@staffanstorp.se>
Ämne: VB: yttrande ÖP Staffanstorp
 
 
Som medlem i Höjeådalens Intresseförening ställer jag mig bakom föreningens synpunkter på
översiktsplanen.
Mvh
Maria M
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Susann Löfvendahl

Från: Maria W
Skickat: den 8 juni 2021 19:32
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är 
att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
Maria W  
Lund 
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Synpunkter till Översiktsplan 2020-2040, fördjupad översiktsplan (FlackarpHöjebromölla) och 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)  

 

Vi vill skarpt markera mot Staffanstorps kommuns planer på att använda åkermark, mer än vad som 
görs idag. Det är synnerligen egoistiskt att just vår generation tar sig rätten att exploatera 
jordbruksmarken, på bekostnad av den framtida generationen, helt och hållet pga kortsiktigt 
lönsamhetstänk. Det är inte förenligt med Miljöbalkens kapitel 1 att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Lite fakta, källa; Den Goda Jorden;  

Av Sveriges totala yta på 45 miljoner hektar är bara 2,6 miljoner åkermark. 

Varje år exploateras minst 600 ha åkermark i Sverige.  

Ytan odlingsbar mark per person har på 50 år halverats i Sverige 

Globalt: Mark motsvarande ca 30 fotbollsplaner i minuten försvinner pga exploatering, vägsystem 
etc 

Skapas ingen ny jord – odlingsbar jord kommer att bli en bristvara i framtiden 

Förutsättning för Biologisk mångfald- 1 msk jord fler innehåller fler levande organismer än 
människor på planeten – bidrar till näring till våra livsmedel och håller jorden frisk 

Odlad åkermark mildrar klimateffekterna - Omvandlar växthusgasen koldioxid och binder den som 
kol i marken, Odlad åkermark bidrar till vattenförsörjning. 

Vi vill be Staffanstorps kommun att betänka dessa fakta. 

Vi anser vidare att det inte framgår hur Staffanstorps kommun avser att tillgodose riksintressen 
(enligt Miljöbalkens kap 3 och 4) och följa gällande miljökvalitetsnormer för att ta i anspråk så 
mycket odlingsbar mark.  

 

Den svenska livsmedelsförsörjningen är en samhällsviktig och prioriterad fråga, och har 
uppmärksammats inte minst i Coronapandemin. Att i det perspektivet begränsa den odlingsbara 
marken förefaller märkligt och helt emot den nuvarande inriktningen och utvecklingen av det ökade 
intresset för lokalt framställda råvaror och livsmedel. De böljande rapsfälten kommer att vara ett 
minne blott. 

 

Avslutningsvis – de vägledande utgångspunkterna i översiktsplanen ”Livsoas 2040” är Valfrihet, 
Attraktionskraft och Livskvalitet – dessa orden kommer att sakna innehåll och innebörd om 
Staffanstorps kommuns förslag att göra om odlingsbar åkermark i världsklass till logistikcenters 
med ett flertal våningar blir verklighet. 

 

Staffanstorp 2021-06-14 

Anders  och Marie  
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Från: Marie T
Skickat: den 13 juni 2021 12:36
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: översiktsplan

 
Översiktsplan- Synpunkter 

Centrumbildning 

I Översiktsplanen (ÖP) finns två centrumområden inplanerade ett vid järnvägen, och det ligger naturligt 
vid stationen, samt ett vid Åretruntbyn. Därmed blir det inkonsekvent och motsägelsefullt att lägga 
centrumliknande stadsbebyggelse, den sk Alléfonden, vid Hjärupslundsskolan. Bebyggelsen kommer att 
bli som en ö i parken skild från övriga centra. Inte park, inte centrum. De två andra centrum ligger relativt 
långt ifrån varandra, men det är förhållandevis lätt att ta sig dit med buss, tåg eller bil. En ö med höga hus i 
en park dit det är krångligt att ta sig med bil kommer inte att upplevas som ett centrum. 

Tänk om innan det är försent! 

Låt det vara ett riktigt centrum vid järnvägen, där det är naturligt, och det kan bli en synergieffekt mellan 
olika verksamheter. Inget centrum som en ö i ett parklandskap! 

Trafikmiljön 

Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre 
av Hjärup, vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med 
högre bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje 
område räknas för sig. Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna 
för barnen? 

Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor 
som kör till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer 
ökningen minst att innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs 
fyravåningshus längs Parkallen och att föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför 
mycket trafik runt skolan. 

Tänk om innan det är försent! 
 Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som kan 
tänkas köra förbi skolan och bedömer hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i det som 
bidrar till intrycket av ”ett grönt Hjärup”. 

Grön miljö 

När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, 
eftersom de kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras 
innan man tar bort träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som 
grönt bör den bebyggelse som finns längst in bidra till den upplevelsen och inte fyllas med 
parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas som lummig och grön bör den inte överskuggas 
av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 

Tänk om innan det är försent! 
 Låt det förbli lummigt och småskaligt längst in i byn!  
Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som grön och trevlig! 

Marie och Olle T  
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Synpunkter på granskningsförslaget till ny Översiktsplan 2020-2040   

Lilla Djurslöv 2020-06-13. 

Ingela och Martin  

lämnar följande synpunkter till granskningshandlingar om ny översiktsplan. 

 

Vi motsätter oss en utökning av verksamhetsområdet ”Kronoslätts företagspark” i västra Staffanstorp.  Vi 

anser att en ytterligare utökning av verksamhetsområdet innebär en negativ påverkan för boende längs Lilla 

Djurslövsvägen och för den värdefulla natur- och kulturmiljön i området.  

Efter att tagit del av alla yttranden i samrådshandlingarna kan vi konstatera att det är många fler än vi som 

motsätter sig just utökningen av Kronoslätts företagspark, vi anser att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn 

till de åsikter som skickats in. Ett visst avstånd (som det står skrivet i förslag till översiktsplan) till Lilla 

Djurslövsvägen är inte tillräckligt för att bevara och skydda de rekreations och kulturvärden som finns idag. 

Scoutgårdens verksamhet för kommunens ungdomar är viktig, och de natur- och kulturvärden som finns är 

viktiga att bevara för kommande generationer. I kartan går det inte att utläsa hur långt ifrån Lilla 

Djurslövsvägen som marken planeras för verksamheter. Verksamhetsområdet är utpekat med en tjock linje 

och det inte går inte att tyda om Scoutgården ligger inom mark som planeras för verksamhet eller om den 

ligger utanför. Om man anser att man tagit hänsyn till de yttrande som inkommit genom att ha släppt en 

liten bit längs Lilla Djurslövsvägen så har man inte förstått de yttrande som inkommit eller den lagstiftningen 

som föreligger.  

Utökningen av verksamhetsområdet väster om Staffanstorp bör tas bort helt. Att avrinning av dagvatten sker 

ner mot Kolböra mosse med risk för föroreningar är också en stor anledning till att inte marken ska hårdgöras 

och tas i anspråk för industrier.   

Det är redan idag ett rekreationsstråk längs Lilla Djurslövsvägen, dagligen passerar promenerande, joggande 

och cyklande människor. Vi är positiva till att rekreationsstråket kommer att finnas kvar och utökas men vi 

vill poängtera att det redan finns och alltså inte är en nyetablering. Vi anser det viktigt att området kring Lilla 

Djurslövsvägen och ner mot Kolböra mosse hålls öppet och lättillgängligt för kommunens invånare. 

Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningen är otydlig då det inte finns några andra lokaliseringsalternativ. 

Åkermarken väster om Staffanstorps tätort är en av landets bästa åkermark och bör bevaras till kommande 

generationer.  

Att ge sig på att försöka detaljplanera den marken och anpassa den till befintliga värden är inte ekonomiskt 

försvarbart eller hållbart. Det kan inte anses vara att planera för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer så som det står i, PBL kap 1 §1.  

 

Det är också direkt felaktigt enligt Miljöbalken 3 kap §1,2 och 3. 

Enligt Miljöbalken ska marken användas som åkermark både enligt 3 kap §1 och 4. 
 

Enligt Miljöbalken 3 kap §2 ska mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt påverka områdenas karaktär.  
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Det är viktigt att skydda området kring Kolböra mosse. Att närma sig med ett större industriområde kan inte 
vara förenligt med intentionerna i paragrafen. Att det ligger i storstadsregion gör att det förvisso redan idag 
är påverkat från buller men gör det desto viktigare att bevara.  

Enligt 3 kap §3 ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ska skyddas mot åtgärder som kan 

skada naturmiljön (avrinningsområde från verksamhetsområdet är Kolböra mosse med ett rikt naturliv).   

Enligt 3 kap §4 ska brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Det finns inga andra 
lokaliseringsalternativ i miljökonsekvensbeskrivningen. Granskningshandlingarna svarar inte på frågan varför 
det allmänna intresset att etablera ytkrävande verksamheter är så stort just här. En förtätning av befintliga 
verksamhetsområden borde vara det första alternativet för Staffanstorp. Det allmänna intresset kan inte 
vara så stort att vi ska etablera dessa verksamheter på Sveriges finaste åkermark som inte går att återställa 
efter en etablering.   
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Susann Löfvendahl

Från: Mats 
Skickat: den 27 maj 2021 21:17
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan synpunkter Flackarp.

 
Då regionen har elbrist bör detta tas i beaktan då marken är ypperlig för både solceller och vindsnurror. 
 
Att ta i beaktan är buller från fyrspåret. 
Som det är idag när godstågen (nattetid) bromsar in påväg emot lund, Då överskrids redan idag de flesta rimliga 
nivåer, med närmre bebyggelse kommer krav på bullerskydd finnas med, problemet är ju att järnvägen redan är 
upphöjda så vallen blir ju 10 meter hög för att skydda. 
 
Väg och cykellösning. 
Hur ska detta fungera. Vägverket har inga planer på anna lösning av väg 108 med bredare eller ny påfart. 
Järnvägsbron är som den är i bredd och kommer knappast bytas ut för ett mindre  
Utan en fungerande transportlösning genom Lundskommun går detta att lösa hur?? 
 
VA lösning både för inkommande och avlopp. 
 
Lund planerar stänga sitt reningsverk. 
Och att bara släppa regnvatten nedåt kommer nog kräva stora översvämningsbekymmer vid Höje som redan idag 
bräddar flera gånger om året. 
 
All ledningsdrgning drabbar Lundskommun kommer det accepteras. 
 
Miljöskulden som finns vid växthusen bör snarast utredas oavsett om nybyggnation ska genomföras, så länge det 
finns en verksamhet går det att lägga denna skuld på verksamheten! 
 
Dels finns en stor oljetank med synbara läckage, men även övrigt så ser marken inte frisk ut. 
 
Hur länge har det förekommit verksamhet här? Kan det vara från 70-talet med alla spännande saker som användes 
då kan detta finnas? 
 
 
Tror att det finns betydligt enklare, mindre kontroversiella platser för kommunen att expandera på 
 
Fantastisk åkermark, kommungränsen, fornlämningar osv....... 
 
 
 
Skickat från min Galaxy 
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Från:
Skickat: den 14 juni 2021 22:16
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan Hjärup

Hej, 
 
Jag har förstått att det är sista dagen att lämna synpunkter på översiktsplanen för Hjärup.  
 
Hjärup växer oerhört fort och det är kul att det har satsats på en rejäl fotbollsanläggning, men det saknas 
fortfarande en anläggning för andra idrotter - jag tänker främst på friidrott. 
 
Friidrott ingår i grundskolans läroplan, men barnen i Hjärup har inte ens en ordentlig längdhoppsgrop eller några 
löparbanor utan måste åka till Staffanstorp för sådana moment. Den gamla idrottsplanen vid Åttevägen hade varit 
en perfekt plats för en friidrottsanläggning i omedelbar anslutning till Hjärups Skola och Hjärupslundskolan och inom 
gångavstånd till Uppåkraskolan. En sådan anläggning hade dessutom kunnat gynna det allmänna träningsintresset 
(och hälsan) i byn och kanske skapat förutsättningar för en egen friidrottsklubb eller åtminstone en "filial" till en 
större klubb som MAI eller IFK Lund. 
 
Jag vet att det finns ett utbrett intresse för att den gamla idrottsplatsen rustas upp och hoppas att kommunen 
lyssnar på oss som inte bor i kommunens huvudort. 
 
Mvh, 
 
Mattias  
Hjärup 
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Från:
Skickat: den 13 juni 2021 15:11
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Plan kring Höje å

Synpunkter på översiktsplan 
 
Lunds och Staffanstorps invånare har ett gemensamt intresse av att få njuta av Höjeådalen. 
Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. Höjeådalen 
genomskärs av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Många vill nu skydda, bevara och utveckla den gröna lunga som 
finns kvar och upptäcks och älskas av allt fler. 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse”. 
Många önskar en grön fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka byggplanerna på mark nära Höje å, som även är högklassig 
jordbruksmark.  
 
Tänk framåt! Skapa ett motsvarande naturreservat på Staffanstorps sida av ån. Reservatet skulle vara nära 
tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande generationer, vore 
att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att åstadkomma en vandringsled 
hela vägen till havet. 
 
Maud  Området Regnbågen nära ån. 
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Från: Monica 
Skickat: den 13 juni 2021 16:44
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan- Synpunkter

Hej! 
 
Centrumbildning 
 
I Översiktsplanen (ÖP) finns två  centrumområden inplanerade ett vid järnvägen, och det ligger naturligt vid 
stationen, samt ett vid Åretruntbyn. Därmed blir det inkonsekvent och motsägelsefullt att lägga centrumliknande 
stadsbebyggelse, den sk Alléfonden, vid Hjärupslundsskolan. Bebyggelsen kommer att bli som en ö i parken skild 
från övriga centra. Inte park, inte centrum. De två andra centrum ligger relativt långt ifrån varandra, men det är 
förhållandevis lätt att ta sig dit med buss, tåg eller bil. En ö med höga hus i en park dit det är krångligt att ta sig med 
bil kommer inte att upplevas som ett centrum. 
 
Tänk om innan det är försent! 
 
Låt det vara ett riktigt centrum vid järnvägen, där det är naturligt, och det kan bli en synergieffekt mellan olika 
verksamheter. Inget centrum som en ö i ett parklandskap! 
 
Trafikmiljön 
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre av Hjärup, 
vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med högre 
bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för 
sig.  Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor som kör 
till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer ökningen minst att 
innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att 
föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Gör en ny realistisk konsekvensanalys av trafiken som tar hänsyn till helheten, dvs all trafik som kan tänkas köra 
förbi skolan och bedömer hur läget blir med och utan en stadsbebyggelse mitt i det som bidrar till intrycket av ”ett 
grönt Hjärup”. 
 
Grön miljö 
 
När Hjärup kommer att byggas ut kraftigt bör nuvarande gröna områden behandlas med varsamhet, eftersom de 
kommer att behövas för rekreation. Helheten behöver bedömas och en noggrann analys göras innan man tar bort 
träd och gröna stråk. Om det gröna stråket i ost-västlig riktning ska upplevas som grönt bör den bebyggelse som 
finns längst in bidra till den upplevelsen och inte fyllas med parkeringsplatser och höga hus. Om parken ska upplevas 
som lummig och grön bör den inte överskuggas av ett åttavåningshus flankerat av två fyravåningshus. 
 
Tänk om innan det är försent! 
�Låt det förbli lummigt och småskaligt längst in i byn!  
Värna om det som är Hjärups identitet, nämligen att byn upplevs som grön och trevlig! 
 
Med vänlig hälsning,  
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Monica  
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Från: Nathalie 
Skickat: den 13 juni 2021 22:24
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan Hjärup- Synpunkter

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej, 
 
Vill lämna följande synpunkter gällande Översiktsplan beträffande hjärup.  
 
Genom att bygga en genomfartsgata, som inte tidigare har funnits i Hjärup, kommer trafiken in i det inre av Hjärup, 
vid skolor och förskolor. Trafiken kommer att öka till en omfattning som inte finns med i någon 
konsekvensanalys/miljöanalys. Det finns ingen prognos av hur den totala trafikbelastningen blir med högre 
bostadsbebyggelse längs med Parkallén, och en stadslikande bebyggelse längst in, eftersom varje område räknas för 
sig.  Det finns inte heller en tillräcklig Barnkonsekvensanalys. Hur blir konsekvenserna för barnen? 
 
Om de nya husen kommer att inrymma vårdboende och en del service kommer det också vara människor som kör 
till sina arbetsplatser (förutom lärare på skola, förskola). Med 130 bostäder längst in, kommer ökningen minst att 
innebära ca 260 trafikrörelser/dygn och till det ska läggas att det byggs fyravåningshus längs Parkallen och att 
föräldrar lättare kan skjutsa sina barn till skolan och detta medför mycket trafik runt skolan. 
 
Mvh 
Nathalie  
 
 
Skickat från min iPhone 

227



1

Från: Ola 
Skickat: den 14 juni 2021 23:18
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Överiktsplan

 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är 
att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Ola  Lund 
 
Hämta Outlook för iOS 
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Från:
Skickat: den 9 juni 2021 21:58
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
Mvh,  
Paul 

 
 

229



Per o Agneta  
 

   Staffanstorp den 12 juni 2021 
 

 

Angående översiktsplan 2020-2040 

 

I översiktsplan 2020-2040 finns det inritat en infart till Trolleby ifrån väg 108 och där infartsvägen i 

planen anges som ”säkrad  tillgänglighet väg”. 

Jag motsätter mig detta då denna väg är en enskild och privat ägd väg. Vägen (Flackarps skolväg) ägs 

genom en samfällighet av 6 st fastigheter längs vägen. Samfälligheten har inte blivit tillfrågad och 

anser inte heller att denna väg ska användas för utfart mot väg 108.  

Fastighetsägaren av marken, som förväntas exploateras till den sk Trolleby, har en mer lämplig 

anslutning på sin egen fastighet till Trolleby, då Trolleby kan anslutas till befintlig väg inom dennes 

fastighet (Trollebergsvägen) se skiss. 

Vidare har utfart tidigare starkt ifrågasatts av trafikverket då en utfart medför stor risk för 

trafikolyckor och störningar på trafiken. Detta redan då trafikarbetet var mycket mindre än det 

trafikarbete som vägen har idag. 

Det har redan skett ett antal svåra olyckor i korsningen Flackarps Skolväg - väg 108 

Slutsats: 

Låt trafiken till och från Trolleby anslutas via befintliga vägen på fastigheten (Trollebergsvägen) detta 

medför också att cyklar och gångtrafik får en enkel och säker väg mot Värpinge. 

 

Per o Agneta   
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Från: Sandra 
Skickat: den 12 juni 2021 08:21
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synpunkter Höje å 

Hej  
Synpunkter på översiktsplanen i  
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog och utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per 
invånare enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt 
få grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är 
att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Sandra  
Lund 
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Från: Sofia 
Skickat: den 12 juni 2021 17:02
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Synpunkter på "Översiktsplan 2020- 2040" 

 

Vi är ett stort antal boende på området Smedjebacken i Lund som med oro tagit del av Staffanstorps kommuns 
"Översiktsplan 2020-2040" och härmed vill lämna protester mot delar av innehållet. 

På kartan i Del 1 sidan 43 (och i anslutande text) illustreras planer på ett "starkt kollektivtrafikstråk" för busstrafik 
som skulle förläggas mellan Torsvägen/Åsavägen och Tetra Pak på platsen för en nu befintlig gång/cykelväg med 
anslutande grönska.   
Detta skulle innebära att tung motordriven trafik leds in i vårt bostadsområde i direkt anslutning till befintliga 
tomter och bostadshus. Detta skulle inte bara påtagligt försämra miljön för oss boende på området med ökat buller, 
ökade avgaser och minskad växtlighet utan även förstöra en lugn naturskön kombinerad gång- och cykelväg. Denna 
nyttjas i dagsläget flitigt för diverse rekreation såsom löpning och promenader men även för cykelpendling av många 
invånare från såväl Lunds som Staffanstorps kommun. Att anlägga busstrafik i direkt anslutning till denna skulle 
dessutom innebära en klart ökad olycksrisk inte minst för barnen som bor i eller rör sig i området. 

Vi anser att en eventuell ny busslinje mellan Staffanstorp/Höjebromölla och Lund absolut bör förläggas på nu 
befintliga vägar avsedda för motortrafik och protesterar å det starkaste mot det alternativ som anges i 
översiktsplanen. 

 

Lund 210609 

 

Sofia  
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Från: Sofia 
Skickat: den 14 juni 2021 14:40
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan (med tillägg av underskrifter)

Skickar härmed följande brev igen då ytterligare underskrifter lagts till.  
 

Synpunkter på "Översiktsplan 2020- 2040" 

 

Vi är ett stort antal boende på området Smedjebacken i Lund som med oro tagit del av Staffanstorps kommuns 
"Översiktsplan 2020-2040" och härmed vill lämna protester mot delar av innehållet. 

På kartan i Del 1 sidan 43 (och i anslutande text) illustreras planer på ett "starkt kollektivtrafikstråk" för busstrafik 
som skulle förläggas mellan Torsvägen/Åsavägen och Tetra Pak på platsen för en nu befintlig gång/cykelväg med 
anslutande grönska.   
Detta skulle innebära att tung motordriven trafik leds in i vårt bostadsområde i direkt anslutning till befintliga 
tomter och bostadshus. Detta skulle inte bara påtagligt försämra miljön för oss boende på området med ökat buller, 
ökade avgaser och minskad växtlighet utan även förstöra en lugn naturskön kombinerad gång- och cykelväg. Denna 
nyttjas i dagsläget flitigt för diverse rekreation såsom löpning och promenader men även för cykelpendling av många 
invånare från såväl Lunds som Staffanstorps kommun. Att anlägga busstrafik i direkt anslutning till denna skulle 
dessutom innebära en klart ökad olycksrisk inte minst för barnen som bor i eller rör sig i området. 

Vi anser att en eventuell ny busslinje mellan Staffanstorp/Höjebromölla och Lund absolut bör förläggas på nu 
befintliga vägar avsedda för motortrafik och protesterar å det starkaste mot det alternativ som anges i 
översiktsplanen. 

 

Lund 210609 

 

Sofia  
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Från: Stefan 
Skickat: den 14 juni 2021 10:23
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

 
 
Hej, 
 
I översiktsplan 2020-2040 anges att man vill skapa stadsbebyggelse i Nordanå.   
Nordanå är idag en idyllisk oas som har en lantlig karaktär samtidigt som det ligger i ett attraktivt läge 
väldigt nära stadsmiljöer som Malmö och Lund.  
De som bor i Nordanå har valt att bo här därför att man vill undvika stadsbebyggelse, men ändå ha ganska 
nära till staden. Att planera för stadsbebyggelse i Nordanå skulle påverka denna karaktären mycket 
negativt. 
En mer sansad utbyggnad i Nordanå är att föredra i stil med den utbyggnad som gjorts de senaste åren. 
Staffanstorp skulle då också kunna haka på den senaste trenden att många vill flytta ut ifrån stadsmiljö till 
mer lantligt boende och kunna erbjuda detta i Nordanå. 
 
Mvh 
Stefan  Nordanå 
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Från: Stig 
Skickat: den 24 maj 2021 10:51
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan 2020-2040

Hej ! 
 
Jag bor på Torsvägen 17 i Lund och min tomt gränsar till cykelvägen mellan Lund och Staffanstorp. Tydligen vill 
Staffanstorps kommun i sin översiktsplan här dra fram något som kallas ’’Superbuss på banvall’’. 
 
Jag tycker det är mycket negativt för våra tomter och trädgårdar på Torsvägen som vetter mot denna cykelväg och 
gamla banvall. Vi skulle få bussar med hög ljudnivå så nära tomten och bostadshusen. Det skulle utgöra en risk för 
barnen. 
 
Dessutom är det otroligt många som cyklar mellan Lund och Staffanstorp och många som går och har denna väg som 
en rekreationsväg för promenader och rastning av hundar. 
 
Så skall det gå en buss så tycker jag den bör få en annorlunda sträckning och ta sig in i Lund via den vanliga 
existerande Malmövägen. 
 
Mvh 
Stig  

 Lund 
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Från: Stina 
Skickat: den 14 juni 2021 22:02
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Till dem det berör! 
 
Angående Staffanstorps översiktsplan om planer på bebyggelse söder om Höje å, Lunds nya naturreservat. 
 
Att värna om det vi har och inte förstöra det bara för att det är möjligt eller för att det passar oss på kort sikt är 
något alla borde anse vara viktigt. Även lokalpolitiker och byggföretag! 
 
De grönområden vi har i Lunds kommun behöver vi vara rädda om. Både för människors fysiska och psykiska 
välbefinnandes skull och för det djur och fågelliv som finns där. 
Vi behöver extra värna om de grönområden som ter sig hyfsat naturliga, även om de för länge sedan anlagts, och 
som ryms i en stadsbebyggelse som Höje å och naturen kring dammarna. Detta är det största sammanhängande 
grönområde Lund har och det ska bevaras. Här ses tydligt himmel, jord, soluppgång, solnedgång, åkrar med olika 
grödor, många fågelarter som människor reser långväga ifrån för att se, rävar, harar, kaniner, grodor m.m, m.m. Här 
kan den som vill cykla, promenera, gå med hunden och springa. 
 
Att vänta in Näktergalens sång från hur många Näktergalar som helst och grodornas kväkande, att se änderna få 
ungar, svanarna och hägrarna, höra göken på våren är en höjdpunkt för oss som bor i närheten. Eller för dem som 
tar sig hit från andra delar av staden. Just jag råkar bo i Värpinge by efter att ha bott på flera adresser i närheten 
under 25 år.  
 
Era planer på stadsbebyggelse så nära ån och dammarna visar på antingen mycket låg grad av kännedom om värdet 
av det som jag nyss beskrivit. Eller är det så att ni inte alls bryr er om det? 
 
Ljus från vägar och bostäder kommer att förstöra den naturupplevelse som går att få trots närheten till stan.  
Värpinge by är belägen i en unik gammal miljö med lång historia som har en fin närhet till Höje å området där man 
kan gå ut i mörkret eller på morgonen och höra tystnad eller ljud från djur, fåglar och insekter m.m. Det kommer att 
berövas oss, och djurlivet dö ut eller flytta på sig om ni inte lyssnar på era grannar och ändrar på era planer.  
 
Förslaget om en väg över ån är hårresande. Vill Staffanstorpsbor ta sig till Lund är de välkomna att välja andra vägar! 
En väg tar definitivt död på den natur och de naturvärden som nu finns.  
 
Att dessutom bebygga den goda åkerjord som finns här går emot allt flrnuft när vi bet vilka klimatproblem vi har 
framför oss vilket kommer att kräva mer av självförsörjning på sikt. När jorden väl är bebyggd går den inte att få 
åter. Tusentals gäss slår sig dessutom gärna ner på åkern innan de flyger vidare. Ett fantastiskt skådespel som lär 
försvinna 
 
Jag vädjar till er att ändra era planer och i ställer samarbeta med Lunds kommun. Utöka i stället naturområdet på 
Staffanstorpssidan. 
 
Med vänlig hälsning! 
Stina  
Värpinge by 
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Från: Stina 
Skickat: den 14 juni 2021 23:27
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej! 
Lämnar här mina  
synpunkter på översiktsplan med nybebyggelse. 
 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få grönområden 
som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen.  
 
Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. Höjeådalen 
genomskärs på mitten av fyrspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en fördel är att 
besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund 
skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet som gränsar till den Värpinge by som är en 
by i staden Lund, ganska unikt!  
 
Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger 
inte de mångas förlust av en grön fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt 
stad. 
 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka byggplanerna på mark som dessutom är jordbruksmark i 
världsklass! 
 
Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds kommuninvånares 
friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. Reservatet skulle vara 
nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Hälsningar,  
Stina  
Lund  
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Från: Therese 
Skickat: den 14 juni 2021 23:22
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Synpunkter på översiktsplan 2020-2040. 
 
Jordbruksmarken 
Vi anser inte att ni tillgodose kommuninvånarnas intresse genom att fortfarande ha ett sådant stort område 
för exploatering för industrier vid Kilenkrysset samt Hemmestorp. Det var en betydande del av 
synpunkterna som inkom 2019 "Bilaga B Inkomna yttranden/synpunkter, Fördjupad översiktsplan Flackarp-
Höjebromölla Godkänd i KS 20210324" som påpekade vikten av att bevara jordbruksmarken, med olika 
argument. 
 
I er kommentar till stycket om jordbruksmark "samrådsredogörelse" argumenterar ni för att bebygga på 
jordbruksmark  för bebyggelse, argumentet för att exploatera för industrier förklaras med "Kommunen har 
bedömt att behovet av ny verksamhetsmark gör att en viss mängd av högklassig jordbruksmark behöver 
tas i anspråk för” 
Hur har ni bedömt detta, vi finner ingen förklaring hur ni bedömt detta mot intresset att bevara 
jordbruksmarken för livsmedelsförsörjning och tex  framtida generationer och biologisk mångfald- det finns 
många argument för att bevara jordbruksmarken.  
Det är ett oerhört kortsiktigt beslut och egoistiskt för ekonomin att sälja ut sådan stor del jordbruksmark för 
tilltänkt industriområde.  
Vi motsäger oss förslaget på att exploatera på jordbruksmarken.  
 
 
Nordanå 
Ni nämner cykelstråk, hur säkerställer ni säkerheten för bilister och cyklister samt gående som även dem 
måste samsas på samma väg. Det är endast genom Nordanå som hastigheten är sänkt på Särslövs 
Kyrkoalle, Trelleborgsvägen sant Kyrkobyvägen är trafiken inte alls säker för att bilister, cyklister och 
gående ska samsas. Vid utbyggnad av Nordanå bör denna fråga bearbetas. Använd den gamla banvallen 
där ni planerar för en superbuss för gång och cykelväg istället.  
 
I er tabell på sidan 24 visar ni befolkningsökningen, det planeras för en ökning av befolkningen på 48 % till 
Nordanå.  
Idag är Duvemåla förskola full och en till avdelning öppnades våren 2020 för att tillgodose behovet. Hur 
säkerställer ni förskoleplatser för den befolkningsökningen, och en fråga direkt kopplad till detta, kommer 
Tottarps skola ha plats för dessa barn? 
 
Therese   
Christian  
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Från: Thomas 
Skickat: den 10 juni 2021 09:18
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Synspunkter på översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla

Hej  
 
Jag har några kommentarer gällande kommunens tragiska plan för Höjeådalen:  
 
Lund kommun har beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Vad önskar då Staffanstorps kommun på andra sidan ån göra? 
 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna, kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon i gränsen mellan de två kommunerna och den rymd och fria sikt som är så värdefull i allt mer kompakta 
städar. Alla behöver gröna lungor - inte bara människor, men också fåglar, insikter, grodor och andra djur. Sådana 
gröna lungor är helt nödvendiga för en hälsosam miljö. 
 
Jag uppmanar kommunen att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig jordbruksmark. 
Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna kommuninvånares friluftsmöjligheter och 
hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån (som Lund). Reservatet skulle vara nära 
tillgängligt för Staffanstorpsbor som mig själv, som använder Höjeådalen varje dag.  
 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Thomas  
Staffanstorp 
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Från: Tim 
Skickat: den 9 juni 2021 11:18
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Tim  
Södra Sandby 
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Från: Tryggve 
Skickat: den 14 juni 2021 23:16
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Fwd: Översiktsplan

 

Med vänlig hälsning  
Tryggve  
 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 14 juni 2021 22:02:16 CEST 
Till:  
Ämne: FW: Översiktsplan 

  
  
  

Från:  
Datum: måndag 14 juni 2021 22:03 
Till:  
Ämne: Översiktsplan 
  
Se sms 

 
  

Från:  
Datum: måndag 14 juni 2021 22:02 
Till: "plex@staffanstorp.se" <plex@staffanstorp.se> 
Ämne: Översiktsplan 
  
Till dem det berör! 
  
Angående Staffanstorps översiktsplan om planer på bebyggelse söder om Höje å, Lunds nya 
naturreservat. 
  
Att värna om det vi har och inte förstöra det bara för att det är möjligt eller för att det passar oss på 
kort sikt är något alla borde anse vara viktigt. Även lokalpolitiker och byggföretag! 
  
De grönområden vi har i Lunds kommun behöver vi vara rädda om. Både för människors fysiska och 
psykiska välbefinnandes skull och för det djur och fågelliv som finns där. 
Vi behöver extra värna om de grönområden som ter sig hyfsat naturliga, även om de för länge sedan 
anlagts, och som ryms i en stadsbebyggelse som Höje å och naturen kring dammarna. Detta är det 
största sammanhängande grönområde Lund har och det ska bevaras. Här ses tydligt himmel, jord, 
soluppgång, solnedgång, åkrar med olika grödor, många fågelarter som människor reser långväga 
ifrån för att se, rävar, harar, kaniner, grodor m.m, m.m. Här kan den som vill cykla, promenera, gå 
med hunden och springa. 
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Att vänta in Näktergalens sång från hur många Näktergalar som helst och grodornas kväkande, att 
se änderna få ungar, svanarna och hägrarna, höra göken på våren är en höjdpunkt för oss som bor i 
närheten. Eller för dem som tar sig hit från andra delar av staden. Just jag råkar bo i Värpinge by 
efter att ha bott på flera adresser i närheten under 25 år.  
  
Era planer på stadsbebyggelse så nära ån och dammarna visar på antingen mycket låg grad av 
kännedom om värdet av det som jag nyss beskrivit. Eller är det så att ni inte alls bryr er om det? 
  
Ljus från vägar och bostäder kommer att förstöra den naturupplevelse som går att få trots närheten 
till stan.  
Värpinge by är belägen i en unik gammal miljö med lång historia som har en fin närhet till Höje å 
området där man kan gå ut i mörkret eller på morgonen och höra tystnad eller ljud från djur, fåglar 
och insekter m.m. Det kommer att berövas oss, och djurlivet dö ut eller flytta på sig om ni inte 
lyssnar på era grannar och ändrar på era planer.  
  
Förslaget om en väg över ån är hårresande. Vill Staffanstorpsbor ta sig till Lund är de välkomna att 
välja andra vägar! En väg tar definitivt död på den natur och de naturvärden som nu finns.  
  
Att dessutom bebygga den goda åkerjord som finns här går emot allt flrnuft när vi bet vilka 
klimatproblem vi har framför oss vilket kommer att kräva mer av självförsörjning på sikt. När jorden 
väl är bebyggd går den inte att få åter. Tusentals gäss slår sig dessutom gärna ner på åkern innan de 
flyger vidare. Ett fantastiskt skådespel som lär försvinna 
  
Jag vädjar till er att ändra era planer och i ställer samarbeta med Lunds kommun. Utöka i stället 
naturområdet på Staffanstorpssidan. 
  
Med vänlig hälsning! 
Tryggve  med familj (5 i hushållet) 
Värpinge by 
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Från: Tryggve 
Skickat: den 14 juni 2021 23:15
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Fwd: Översiktsplan

Flera 

Med vänlig hälsning  
Tryggve  
 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 14 juni 2021 22:02:16 CEST 
Till:  
Ämne: FW: Översiktsplan 

  
  
  

Från:  
Datum: måndag 14 juni 2021 22:03 
Till:  
Ämne: Översiktsplan 
  
Se sms 

 
  

Från:  
Datum: måndag 14 juni 2021 22:02 
Till: "plex@staffanstorp.se" <plex@staffanstorp.se> 
Ämne: Översiktsplan 
  
Till dem det berör! 
  
Angående Staffanstorps översiktsplan om planer på bebyggelse söder om Höje å, Lunds nya 
naturreservat. 
  
Att värna om det vi har och inte förstöra det bara för att det är möjligt eller för att det passar oss på 
kort sikt är något alla borde anse vara viktigt. Även lokalpolitiker och byggföretag! 
  
De grönområden vi har i Lunds kommun behöver vi vara rädda om. Både för människors fysiska och 
psykiska välbefinnandes skull och för det djur och fågelliv som finns där. 
Vi behöver extra värna om de grönområden som ter sig hyfsat naturliga, även om de för länge sedan 
anlagts, och som ryms i en stadsbebyggelse som Höje å och naturen kring dammarna. Detta är det 
största sammanhängande grönområde Lund har och det ska bevaras. Här ses tydligt himmel, jord, 
soluppgång, solnedgång, åkrar med olika grödor, många fågelarter som människor reser långväga 
ifrån för att se, rävar, harar, kaniner, grodor m.m, m.m. Här kan den som vill cykla, promenera, gå 
med hunden och springa. 
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Att vänta in Näktergalens sång från hur många Näktergalar som helst och grodornas kväkande, att 
se änderna få ungar, svanarna och hägrarna, höra göken på våren är en höjdpunkt för oss som bor i 
närheten. Eller för dem som tar sig hit från andra delar av staden. Just jag råkar bo i Värpinge by 
efter att ha bott på flera adresser i närheten under 25 år.  
  
Era planer på stadsbebyggelse så nära ån och dammarna visar på antingen mycket låg grad av 
kännedom om värdet av det som jag nyss beskrivit. Eller är det så att ni inte alls bryr er om det? 
  
Ljus från vägar och bostäder kommer att förstöra den naturupplevelse som går att få trots närheten 
till stan.  
Värpinge by är belägen i en unik gammal miljö med lång historia som har en fin närhet till Höje å 
området där man kan gå ut i mörkret eller på morgonen och höra tystnad eller ljud från djur, fåglar 
och insekter m.m. Det kommer att berövas oss, och djurlivet dö ut eller flytta på sig om ni inte 
lyssnar på era grannar och ändrar på era planer.  
  
Förslaget om en väg över ån är hårresande. Vill Staffanstorpsbor ta sig till Lund är de välkomna att 
välja andra vägar! En väg tar definitivt död på den natur och de naturvärden som nu finns.  
  
Att dessutom bebygga den goda åkerjord som finns här går emot allt flrnuft när vi bet vilka 
klimatproblem vi har framför oss vilket kommer att kräva mer av självförsörjning på sikt. När jorden 
väl är bebyggd går den inte att få åter. Tusentals gäss slår sig dessutom gärna ner på åkern innan de 
flyger vidare. Ett fantastiskt skådespel som lär försvinna 
  
Jag vädjar till er att ändra era planer och i ställer samarbeta med Lunds kommun. Utöka i stället 
naturområdet på Staffanstorpssidan. 
  
Med vänlig hälsning! 
Stina  med familj (5 i hushållet) 
Värpinge by 
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Från: Urban 
Skickat: den 10 juni 2021 13:23
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej, 
Jag bor på Klostergården i Lund och har en fantastisk utsikt över slätterna - från Rommeleåsen, över Staffanstorp & 
Hjärup, Malmö med bron till en bit norr om inloppet till Köpenhamn. Jag vill absolut inte att ni förstör er sida av ån 
och instämmer med nedanstående, inkopierade, synpunkter! 
 
Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per invånare 
enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de relativt få 
grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 
Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden har, 
Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats att röra sig fritt. 
Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man inte ändra på men en 
fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt 
vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga som upptäcks och älskas av allt fler. 
Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 
Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med ”stadsbebyggelse” 
intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. Denna ”stadsbebyggelse” 
kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta är inte ”hållbar utveckling”. Den 
naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, uppväger inte de mångas förlust av en grön 
fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en allt mer kompakt stad. 
Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är högklassig 
jordbruksmark. Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds 
kommuninvånares friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. 
Reservatet skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för kommande 
generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs Höje å för att 
åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 
 
Med vänlig hälsning, 
Urban  
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Från: Veronika
Skickat: den 14 juni 2021 22:24
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Hej! 

Härmed skickar vi synpunktertill översiktsplanen 2020-2040. 

Vi är emot att Gamla IP på Åttevägen skulle bli bostads område för att: 
 område(4) bakom Hjärups skolan används av skolan i stort utsträckning. Ligger väldigt nära skolan och kan därför användas

under rasterna. Denna möjlighet försvinner, och Hjärups parken kan inte ersätta detta pga avstånd från skolan

 backarna(4) används i stort utsträckning även till spontana aktiviteter, denna skulle kunna delvis ersätta med Hjärups parken,
men med tanke på att det kommer vara fler och fler invånare just kring Hjärups parken bör dem befintliga gröna område i övriga
delen i Hjärup bevaras.

 idrottsplatsen används till idrottsundervisning av båda skolor, om idrottsplatsen försvinner kommer det negativt påverka
idrottsundervisning för båda skolor i kombination med att multiplanen vid Hjärupslundsskolan kommer att rivas ner

 liksom antalet av gröna områden bör antalet av idrottsplatser ökas med tanken av bebyggelse om både multiplanen och
idrottsplatsen och backarna ersätts med ytterligare bostader kommer det inte finnas någon möjlighet till varken organiserad eller
spontant idrott

 minskat tillgång till motion har negativ effekt på både fysiskt och psykisk hälsa
 det finns inte liknande idrottsplats i Hjärup i nuläge som skulle kunna ersätta denna, vilket skulle innebära stort förlust
 detta är framför allt barnens och ungdomarnas område som ni vill ta ifrån dem
 Barnkonventionen är lag och enligt det så måste ni ha dialog med barnen och ungdomar kring sken, detta har ni inte haft

Vi är emot att det byggs hus mer än fyra våningar mitt Hjärup. Trafiken kommer då ökas, det passar absolut inte bland vilor. det kommer 
att ge skugga. Förstör helt den känsla av oasen som ni propagerar så mycket. Det kommer sänka attraktivitet av Hjärup.

Vi är emot att man kan köra igenom Hjärup. Detta kommer att minska säkerhet, öka buller och öka trafik i övrigt.

MVH

Veronika och Matej med barnen
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Från: Viola 
Skickat: den 10 juni 2021 11:30
Till: Plex Staffanstorp
Kopia:
Ämne: Översiktsplan

Vi är många, många boende i Lunds kn både i området närmast planområdet men även 
många, många fler inifrån Lund som flera dgr/vecka tar sig till Höje å-området för att 
motionera. Vandra, springa, rekreera sig eller bara njuta av det vackra, tystnaden och 
lugnet! 
Texten nedan har inte författats av oss själva men innehåller allt det som vi i flera år 
uttryckt på olika sätt i samband med arbetet med översiktsplanen och då området 
Flackarp och längs Höje Å. 

Synpunkter på översiktsplan 
Lund ligger på en bördig slätt, utan skog, utan hav. Lund tillhör de kommuner som har minst grönyta per 
invånare enligt SCB 2010. Sedan dess har staden ytterligare svällt och förtätats. Samtidigt har trycket på de 
relativt få grönområden som finns ökat kraftigt, även före pandemin. 

Därför har Lund beslutat att bevara det enda större sammanhängande naturliga grönområde som staden 
har, Höjeådalen. Här finns rymd och vattenspeglar i fågeldammarna, mycket himmel, vilda djur och plats 
att röra sig fritt. Höjeådalen genomskärs på mitten av fyrhjulsspåret mellan Malmö och Lund. Det kan man 
inte ändra på men en fördel är att besökare som kommer längre ifrån kommer att kunna nå 
naturreservatet fossilfritt med tåg. För övrigt vill Lund skydda, bevara och utveckla denna gröna lunga 
som upptäcks och älskas av allt fler. 

Vad gör då Staffanstorps kommun på andra sidan ån? 

Även om man i senaste förslaget minskat de tidigare volymerna kvarstår ett stort område med 
”stadsbebyggelse” intill godset Trolleberg, på södra sidan om ån, med en tänkt väg över ån in till Lund. 
Denna ”stadsbebyggelse” kommer att i hög grad minska värdet och upplevelsen av naturreservatet. Detta 
är inte ”hållbar utveckling”. Den naturnära miljön för de relativt få som skulle kunna bosätta sig här, 
uppväger inte de mångas förlust av en grön fredad zon och den rymd och fria sikt som är så värdefull i en 
allt mer kompakt stad. 

Jag uppmanar Staffanstorps kommun att dra tillbaka de här byggplanerna på mark som dessutom är 
högklassig jordbruksmark. 

Istället föreslår jag att Staffanstorp tänker framåt och bidrar till sina egna och Lunds kommuninvånares 
friluftsmöjligheter och hälsa genom att skapa ett motsvarande naturreservat på sin sida ån. Reservatet 
skulle vara nära tillgängligt för Staffanstorpsbor i Hjärup och övriga samhällen utmed järnvägen och 
cykelvägen Malmö-Lund. 
Ett ytterligare steg mot en verkligt hållbar utveckling, som gör kommunerna attraktiva också för 
kommande generationer, vore att initiera ett samarbete med samtliga kommuner och markägare längs 
Höje å för att åstadkomma en vandringsled hela vägen till havet. 

Med vänliga hälsningar 
Viola  Åke  
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Från:
Skickat: den 14 juni 2021 22:55
Till: Plex Staffanstorp
Ämne: Översiktsplan

Angående översiktsplanen för Hjärup, 

Genom att bygga en genomfartsgata kommer trafiken in i det inre av Hjärup, där skolorna och förskolorna är. Där 
våra barn i nuläget känner sig trygga att cykla och gå till respektive. Låt våra barn och unga och även den äldre 
befolkningen känna sig trygga i sin hemby.  

Hjärup byggs ut kraftigt och därför bör man bevara de grönområden som finns och prioritera att göra fler 
grönområden snarare för att balansera ut bostadsområdena. Befolkningen, gammal som ung, behöver sina 
rekreationsområden, inte parkeringsplatser och höghus.  

Våra barn och unga behöver stimulans och yta att röra sig på, för att främja deras hälsa och ge dem möjlighet att 
röra på sig och för att motverka beteenden som lätt kan komma av understimulans. Istället för att bygga fler 
bostadsområden vid de gamla idrottsplatserna- och planerna och då framförallt Åttevägen borde vi prioritera våra 
unga och bygga idrottsplatser/parker. Detta främjar ett positivt synsätt till att röra på sig och en vi-känsla i och med 
olika sporter och aktiviteter. Liksom ovan skrivet hade man genom att bygga bostadsområde vid Åttevägen fört in 
mer trafik i de områden där våra barn är som mest och där de ska kunna känna sig trygga snarare än behöva oroa sig 
för trafik och bilar.  

Vänligen 
Zrinka  

Skickat från min iPhone 
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