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Vad är en detaljplan? 
Detaljplanen styr hur mark- och vattenområden får användas och utformas för 
ett geografiskt avgränsat område. En detaljplan består av plankarta, 
planbeskrivning och illustration. Plankartan är juridiskt bindande. 
Planbeskrivningen och illustrationen, som inte är juridisk bindande, förklarar 
plankartans innebörd.  

Planprocessen 
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen, PBL. I processen prövas om den 
föreslagna förändringen är lämplig utifrån läge, markens beskaffenhet och 
behov. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra.  

En detaljplan kommuniceras med berörda myndigheter och allmänhet under 
samråd och granskning innan den antas. Både under samråd och granskning 
finns tillfälle att skriftligen yttra sig över förslaget. Ett eventuellt överklagande 
sker efter att planen har antagits.  

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där bland annat beslut om 
planuppdrag och antagande av detaljplanen fattas av kommunens politiker. 

Detta planförslag är nu i antagandeskede. 

 

 

 

 

 

 Förnamn Efternamn 
Bitr planchef/Planchef Titel 
 
Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret i Lund
 
 
 
 

 

Omslagsbild: Utsikten från planområdet mot söder.  

Vill du komma i kontakt med oss? 

Astrid Avenberg Rosell 
Planhandläggare 

Maria Milton 
Planchef 

Telefon: 046-359 50 00 
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 
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Sammanfattning 
Planens syfte är att pröva möjligheten att stycka av och bebygga två 
bostadsfastigheter för enbostadshus. Planområdet ligger i utkanten av Torna 
Hällestad med utsikt över naturreservatet Kaninlandet. Enligt planförslaget 
placeras bebyggelsen på en platå och kompletterar bebyggelsen längs 
Lärarvägen samt innefattar förbud att bebygga den trädklädda södra delen av 
slänten på kullen i norr.  

Träden och ängsvegetationen på kullen och den plana marken har naturvärden 
och allmänna upplevelsevärden. Planområdets naturvärden försvinner på den 
plana marken men i den norra delen kan naturvärdena bevaras. Entrén till 
Kaninlandet från Lärarvägen påverkas negativt men kommer att ersättas med en 
ny stig.  

Detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan. Att bygga bostäder inom 
planområdet bedöms vara lämpligt eftersom byggnaderna blir en komplettering 
till angränsande bostadsbebyggelse i Torna Hällestad. Naturvärdena i 
naturreservatet Kaninlandet påverkas inte. Landskapsbilden blir förändrad men 
det blir ingen betydande påverkan på silhuetten i landskapet. Naturvärdena 
inom planområdet skyddas.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget inte medför betydande 
miljöpåverkan enligt PBL 4 kap § 34.  

Planområdets area: 3 500 m2 
Antal  bostäder: max 2 villor om max 200m2 byggandsarea (BYA) 
Antal bil-/cykelparkering: 2 bilplatser och 5 cykelplatser per bostad enligt 
gällande p-norm  
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Inledning 

Planens syfte 
Planens syfte är att pröva möjligheten att stycka av och bebygga två 
bostadsfastigheter för enbostadshus. Tekniska nämnden begärde 2019-11-20 
planläggning av del av Hällestad 8:144. 

Planförfarande 

Standardförfarandet ska tillämpas eftersom förslaget till detaljplan 
är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens gransknings-
yttrande, den är liten och inte av betydande intresse för 
allmänheten samt antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. 

Planhandlingar 
- Plankarta med bestämmelser och illustration
- Planbeskrivning
- Granskningsutlåtande

Övriga handlingar 
- Undersökning om betydande miljöpåverkan
- Barnchecklista
- Balanseringsbedömning av del av Hällestad 8:144, 2018-10-15

Plandata 

Orienteringskarta med utritat planområde, ur intrakartan. Planområdet är markerat med rött. 
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Lägesbestämning 

Planområdet ligger inom fastigheten Hällestad 8:144 på adressen 
Lärarvägen 11 i Torna Hällestad.  

Areal 

Planområdets yta uppgår till 3500 m2. 

Markägoförhållande 

Fastigheten inom planområdet ägs av Lunds kommun. 

Initiativtagare till planen och ärendegång 

Det är Tekniska nämnden som har tagit initiativ till planen. 
Detaljplanen utgör en del i ett markbyte, där kvartersmarken 
avses bytas bort mot att kommunen istället blir ägare till 
skogsfastigheterna Dalby 2:5 och 3:5, som kommunen avser låta 
ingå i ett naturreservat. Tekniska nämnden har i separat ärende 
godkänt upprättat förslag till föravtal beträffande markbytes-
affären. Prövningen av lämplig markanvändning görs oberoende 
av markbytesaffären. 

 
Fastigheterna som ingår i bytesaffären ligger mellan Dalby och Torna Hällestad samt i utkanten 
av Torna Hällestad. 

Medverkande i planarbetet 
Astrid Avenberg Rosell, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret 
Maria Milton, biträdande planchef, Stadsbyggnadskontoret 
Maria Borisson Lindvall, landskapsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret 

  



ANTAGANDEHANDLING 
PÄ 26/2019 

 

7 (22) 

 

Tidigare kommunala ställningstagande 

Planuppdrag  

Byggnadsnämnden (BN) fattade beslut om planläggning 2020-06-23.  

Översiktsplan 

Planområdet ligger i kanten av Torna Hällestad, som ligger på en rullstensås 
mellan skog och jordbruksbygd, i det kuperade landskapet nordost om Dalby. 
Söder om planområdet ligger det öppna sandiga ängsmarkerna Kaninlandet, 
med höga ekologiska värden.   

Planområdet 
 

Markanvändningskarta för Torna Hällestad ur Översiktsplan 2018.  

Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan för Lunds kommun, ÖP 2018. 
Planförslaget följer den hänsyn som föreskrivs i översiktsplanens beskrivning av 
Torna Hällestad. ”Byn föreslås få ett nytillskott av 150 bostäder fram till 
2040.” ”Bostadsökningen sker främst genom nyexploatering som skapar en mer 
sammanhängande ort.” ”Byn bidrar till kommunens variation av boendemiljöer 
och ges möjlighet att fortsätta utveckla en livfull bymiljö.” 

Enligt översiktsplan ligger området inom ”Natur, Befintlig” och intill ”Blandad 
bebyggelse, Befintlig”. Det finns i omgivningarna en hel del landsbygds-
bebyggelse inom de markerade områdena för befintlig natur. Det är bostäder på 
glesa stora gröna tomter, mer eller mindre samlade i små grupper.  

Enligt ställningstaganden till Landsbygdsutveckling i ÖP2018 ska kommunen 
hushålla med jordbruksmarken och ”bebyggelsekompletteringar i mindre byar 
ska vara möjliga för att stödja en levande landsbygd, generationsskiften och 
social trygghet.”  
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Ställningstagandena beskriver vidare att: ”Bebyggelsekompletteringar på 
landsbygden ska ske genom enstaka bostäder och hänsyn bör tas till befintlig 
bebyggelsestruktur. Ny bebyggelse bör lokaliseras till tomtplatser som tidigare 
har nyttjats, lucktomter, eller i anslutning till befintliga byggnader. Nya 
byggnader bör placeras så att det nya huset får stöd i landskapet och inte medför 
negativ påverkan på omgivningens silhuett. Hänsyn ska tas till historiska 
strukturer såsom gränser i landskapet, vägar, vattendrag med mera. Tomtplats 
och byggnader bör anpassas efter terrängförhållanden så att onödiga 
markingrepp, tex schaktning och utfyllnad undviks.” 

Planområdet ligger utanför det som markeras som Högkvalitativa naturområden 
i strategikartan del 1 i ÖP 2018.  

Planområdet ligger utanför det angränsande kommunala naturreservatet 
Kaninlandet, bildat 2018-03-22.  Området är inte markerat i Grönprogram för 
Lunds kommun.  

Planområdet 

Planområdets plana del med stigen mot Kaninlandet 

Utvecklingskarta, ur Grönprogram för Lunds kommun, 
2020-01-30. Planområdet markerat med rött. 
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Gällande detaljplaner 

Angränsande detaljplan, bild ur plankarta och illustration. Aktuellt planområdet är markerat.. 

För angränsande bebyggelse gäller detaljplan H 33.  Denna detaljplan innehåller 
befintlig bebyggelse och byggrätt för tre nya villor. En av dessa är nyligen 
bebyggd. Genomförandetiden går ut 2025-12-02. 
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Förutsättningar, planförslag och konsekvenser

Markanvändning, bebyggelse och stadsbild 

Befintlig markanvändning är delvis trädbevuxen naturmark, en före detta 
betesmark med en del gamla träd. Vegetationen är igenväxande torräng och 
lövskog dominerad av bok. Söder om planområdet ligger naturreservatet 
Kaninlandet. Sydost därom intill väg 949 mot Dalby ligger Tornavallen med 
tennisbanor och bollplaner. Nordväst om planområdet går en cykelväg på den 
gamla banvallen som leder till Dalby. 

Planillustration och planområdets lokalisering i utkanten av Torna Hällestad norr om 
naturreservatet Kaninlandet. 
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Planförslaget ger möjlighet till en komplettering av bebyggelsen längs 
Lärarvägen med maximalt två villor. Tomterna/fastigheterna blir relativt stora 
naturtomter med liknande storlek som bostadsfastigheterna norrut. 

 Plankarta 

Området föreslås bebyggas med två bostadshus, småhus, PBL (2010:900) 4 kap 
5§ 3 p. Byggnadernas storlek och höjd anpassas till omkringliggande bebyggelse. 
Högsta exploateringsgrad föreslås uppgå till 200 m2 byggnadsarea (BYA) per 
fastighet. På varje fastighet får endast en huvudbyggnad uppföras, PBL 4 kap 16§ 
1 p. Planområdet är 3 500 m2 och kan delas upp i en eller två fastigheter med en 
minsta fastighetsstorlek på 1 200 m2, PBL 4 kap 18§ 1 st. Huvudbyggnad ska 
uppföras fristående med minst 4,5 meter till fastighetsgräns. Huvudbyggnad 
tillåts i en våning med inredningsbar vind med en högsta nockhöjd 7,5 meter. 
Huvudbyggnad ska utföras med sadeltak och takvinkel minst 38 grader. Högsta 
byggnadshöjd 4,0 meter, därutöver kan kupor tillåtas till en fjärdedel av 
byggnadens längd, PBL 4 kap 11 § 1 p.   

Principsektion illustration 

Byggnader placeras på platån söder om kullen. Mot omgivande naturmark 
föreslås ett 4,5 meter brett område som inte får förses med byggnad. 
Huvudbyggnad ska generellt placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns samt 
8 meter från gränsen mot gatan. En del av marken nära gatan kan bebyggas med 
uthus och garage med högsta byggnadshöjd 3,0 meter, PBL 4 kap 11 § 1 p. 
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Runt hela tomten gäller att plank, mur eller staket ej får vara högre än 1,1 meter 
mot omgivande mark. Den trädbevuxna södra slänten av kullen får inte 
hårdgöras eller schaktas och trädfällning är inte tillåten, PBL 4 kap 10 § och 13 §. 

Byggrättens utbredning följer omgivande bebyggelse mot gatan och tar hänsyn 
till omgivande naturmark. Konsekvensen blir att utsikten från gatan och några 
grannhus ändras men eftersom huvudbyggnaderna ska ligga indragna på 
tomterna/fastigheterna och staket inte får bli höga skyms inte hela utsikten. 
Kullen och träden ligger mellan den befintliga bebyggelsen och planområdets 
byggnader och de nya byggnaderna blir därför inte dominerande. Eftersom de 
stora träden inte får fällas behålls mycket av områdets naturkaraktär även om 
entrén till den öppna ängsmarken i naturreservatet Kaninlandet flyttas.  

Historik och kulturmiljö 

Torna Hällestad karaktäriseras i Ortsanalys för Torna Hällestad som "byn på 
åsen". Byn har vuxit fram längs Byvägen. Under 1900-talet har byn vuxit med 
tvärgator. Utmärkande Torna Hällestad är att bebyggelsen har anpassats till 
topografin, med vägar parallellt med höjdkurvorna. Bebyggelsen är 
variationsrik, men har en sammanhållen skala, volym och tomtstorlek. 
Bebyggelsen inom planområdet är från tidigt 1900-tal och kring mitten av 1900-
talet. Bebyggelsens höjd varierar från en till två våningar och har varierande 
taklutningar. Tegel är dominerande fasadmaterial i området, men det 
förekommer även fasader av puts och trä. 

Planområdet ligger i utkanten av Torna Hällestad och bedöms inte behöva 
omfattas av några regleringar avseende kulturmiljö utöver föreslagna 
planbestämmelser om täthet, placering på tomt samt volym. 

Hänsyn har tagits till bebyggelsens skala och Torna Hällestads karaktär. 

Fornlämning 
Inga kända fornlämningar förekommer. 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas (i enlighet med 2 kap 10 § 
kulturmiljölagen).  
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Natur  
Riksintresse för naturvård  
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv och inom riksintresse för 
naturvård. Området berörs av riksintresseområdet Hardeberga - S Sandby - 
Dalby - Krankesjöområdet för naturvård enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 
Planområdet ligger inom riksintresseområde i anslutning till den del av området 
som betecknas Hällestadsåsarna. Åsarna är trots att de sargats av grustäkter, 
viktiga geologiska dokument över sin bildningshistoria. 
Nordväst om området ligger Trollskogen med förvridna 
och krokiga vresbokar. 

Naturreservat 

Kaninlandet 

Området ligger som skog och betesmark/öppen mark i 
Grönstruktur och naturvårdsprogrammet. Planområdet 
gränsar till naturreservatet Kaninlandet. Kaninlandet 
utgörs i huvudsak av sandig gräsmark med stora 
entomologiska och botaniska värden samt har stor 
betydelse för  friluftslivet. Området är klassat som 
mycket högt naturvärde (klass 2).  

Karta ur Reservatsbestämmelser Kaninlandet. 
Planområdet är markerat.  

Genom planområdet finns idag en stig som är en tydlig entré till Kaninlandet. 
Entrén ska flyttas och en ny stig röjas fram genom syrenbuskage i slänten sydost 
om planområdet.  

Utsikten över Kaninlandet från planområdet har ett högt visuellt värde. Direkt 
nordväst om planområdet går Skåneleden och cykelvägen till Dalby förbi.  

Exploateringen inom planområdet bedöms inte störa planområdets och 
naturreservatets naturvärden och med en ny entré behålls tillgängligheten och 
visuell kontakt mellan Lärarvägen och Kaninlandets öppna landskap. 
Landskapsbilden blir förändrad men det blir ingen betydande påverkan på 
silhuetten i landskapet tack vare den skogsklädda kullen norr om byggrätten.  
Naturvärden inom planområdet skyddas. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelse och har tidigare 
ingått i angränsande detaljplan som område för exploatering. Området 
undantogs efter programsamrådet med hänsyn till naturvärden. Dessa 
naturvärden balanseras med planförslaget och kompenseras av att skogsdungen 
på kullens topp fortsätter vara kommunal mark och att den södra slänten med 
träd skyddas med planbestämmelser, samt att naturreservatets entré flyttas. 
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Naturreservatets entré flyttas. En ny stig föreslås röjas fram rakt nedför slänten från gatan. 

Grönstruktur och offentliga rum 

Riksintresse för friluftsliv  
Området berörs av riksintresseområdet Romeleåsen för friluftsliv enligt 3 kap 6 
§ miljöbalken. I Länsstyrelsen beskrivning av området står att området har
sedimentära bergarter, skålla, moränbacklandskap och kvartär stratigrafi.
Värdefullt i området är naturbetesmarker som utgörs av buskrik utmark, annan
öppen utmark, öppen hagmark, björkhage och annan träd och buskbärande
hage. Här återfinns delvis art- och individrika växtsamhällen med hävdgynnade
arter.

Grönstruktur 
Planområdet omgärdas på tre sidor av naturmark. I väster passerar det 
skogsomgärdade cykelstråket mellan Torna Hällestad och Dalby. I söder ligger 
de öppna ängarna och naturreservatet Kaninlandet och i norr ligger en 
trädbeväxt kulle med en gräsklädd glänta.  

Planförslaget innehåller den nedre delen av kullens söderslänt. Den övre delen 
får ett ca 8 meter brett naturmarksområde norr om planområdet som  
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bevaras allmänt tillgängligt. Stig saknas men det kommer även fortsättningsvis 
att vara möjligt att gå över kullen på allmän mark mellan de privata tomterna. 

Genom denna remsa samt restriktionerna inom planområdet för trädfällning och 
schakt tas hänsyn till naturvärden i området. 

Träden och ängsvegetationen på kullen och den plana marken har naturvärden 
och allmänna upplevelsevärden. Planområdets naturvärden försvinner i den 
södra delen men i den norra delen kan naturvärdena bevaras till viss del. Stora 
träd ska bevaras liksom kullens markyta. 

Entrén till Kaninlandet från Lärarvägen påverkas negativt men kan ersättas med 
en ny stig där Lärarvägen svänger med en stig nedför slänten söderut.   

En inventering har funnit exemplar av hedblomster (Helichrysum arenarium) 
inom planområdet. Eftersom växten är fridlyst och planen inte kan genomföras 
utan att flytta dessa exemplar har dispens från artskyddsförordningen sökts av 
kommunen 2021-11-08. Beslut om bifall gavs av Länsstyrelsen 2022-12-30. 
Exemplaren av Hedblomster ska flyttas till anvisad plats enligt dispens från 
artskyddsförordningen. Detta ska ske innan planen genomförs med hjälp av 
anställda inom kommunen med lämplig kompetens för uppdraget. 
Etableringsresultatet kommer att följas upp. 

Balanseringsutredning 

Balanseringsbedömning av naturvärden inom kommunal mark är gjord för 
aktuell del av Hällestad 8:144. I balanseringen anges att entrén till 
naturreservatet Kaninlandet som finns idag i någon form bör säkras vid den 
framtida exploateringen. Vidare anges att norra delen av området, som utgörs av 
en brant slänt, bör bevaras orörd. Balanseringen visar att platån är den 
avgränsning av området där det med hänsyn till höjdskillnader och vegetation är 
mest realistiskt att utreda vidare för bebyggelse. 

Figur 2  visar det område som med hänsyn till höjdskillnader och vegetation 
är realistiskt att utreda vidare för bebyggelse. Rödmarkerat område utgör 
platån med ett litet respektavstånd till anslutande slänter. 



ANTAGANDEHANDLING 
PÄ 26/2019 

 

16 (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utdrag ur Balanserings-bedömning, figur 2. 

Slänten med stora träd inom fastigheten, träd med stamdiameter 20 cm eller 
större, har fått planbestämmelsen n2 – Schaktning är inte tillåten. Markytan får 
inte hårdgöras. Det krävs marklov för fällning av träd med stamdiamater 20 cm 
eller mer. PBL (2010:900) 4 kap. 10 § samt PBL 4 kap. 13 § 1 st, 3 p. Träd får inte 
fällas om de inte är sjuka och utgör en säkerhetsrisk. 

Inom område betecknat med n2 gäller, i enlighet med PBL 4 kap 15 §, utökad 
lovplikt för schakt och trädfällning.  

Friytor, lek och rekreation 

Rekreationsområde för större barn och vuxna finns inom naturmarken och på 
idrottsplatsen i närområdet. Områden för småbarnslek och rekreation förväntas 
skapas inom bostadstomterna.  

Barnperspektiv  

Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och 
situation i enlighet med barnkonventionen tagits.  

För att ta sig till förskolan finns möjligheter till säkra skolvägar i befintliga stråk. 
Längs Byvägen löper en trottoar från Lärarvägen och upp till förskolan. 
Alternativa skolvägar finns också i stråk såväl öster som väster om Byvägen. 

Barns behov av att vistas i varierad terräng och gröna miljöer får anses bli väl 
tillgodosedda i Torna Hällestad. Ortens begränsade storlek och närhet till natur 
uppmuntrar barn och ungdomar till utevistelse. Torna Hällestad är också 
välförsett med gång- och cykelvägar ut i naturen.  
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Service  
Offentlig service 

Den kommunala skolan och förskolan i Torna Hällestad ligger cirka 700 meter 
från planområdet. Det finns även en enskild förskola, Vresboken, som ligger 
1000 meter från planområdet. Söder om planområdet ligger idrottsplatsen 
Tornavallen, ca 350 meter bort. Biblioteksbussen stannar vid livsmedelsbutiken 
och torget i Torna Hällestad.  

Ingen förändring planeras och det påverkar inte planområdet. 

Kommersiell service 

Livsmedelsbutik finns cirka 600 meter från planområdet centralt i Torna 
Hällestad.  

Planen påverkar inte underlaget för servicen nämnvärt. 

Tillgänglighet 

Genomförande av planen innebär att kravet på god tillgänglighet och 
användbarhet för funktionshindrade kan uppnås. Hur kraven på tillgänglighet i 
detalj kommer att tillgodoses redovisas i samband med byggnads- och 
markprojekteringen och avgörs därmed vid kommande bygglovsprövning. 

Trafik och gator  
Gatunät, angöring och in-/utfarter 

Torna Hällestad har en tydlig struktur där Byvägen och Tvedöravägen utgör 
huvudstråken genom byn. Viss genomfartstrafik förekommer. Skyltad hastighet 
är 30 km/h. Fastigheterna inom planområdet angörs från bostadsgatorna 
Trollskogsvägen och Lärarvägen, vilka är tvärgator till Byvägen. Angöring till 
planområdet med bil sker från Lärarvägen och in- och utfart kan ske till befintlig 
gata. Trafiktillskottet för föreliggande plan är marginellt. 

Kollektivtrafik 

Torna Hällestad trafikeras av Regionbuss 161 som har avgångar varje timme 
dagtid. Närmaste busshållplats Torna Hällestad Trollskogen ligger cirka 350 
meter från planområdet.  

Gång-, cykel- och motortrafik 

Befintlig gång-, cykel- och motortrafik sker på Lärarvägen i blandtrafik. 

Förutsättningarna för gång-, cykel- och motortrafik ändras inte. 
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Parkeringsnorm och parkering 
Gällande parkeringsnorm ska följas. Det krävs 2 bilplatser och 5 cykelplatser per 
bostad i småhus.  

Teknisk försörjning 

Fastigheten kan anslutas till el och media i Lärarvägen. Fastigheten kan anslutas 
till kommunens vatten- och avloppssystem.  

På tomten finns plats för sophämtning intill gatan. 

Markens beskaffenhet 

En översiktlig geoteknisk undersökning som underlag för detaljplaneringen har 
gjorts i samband med angränsande planläggning. Området ligger i en sluttande 
terräng. Jordlagren består av matjord och eller matjordshaltig sand till ett djup 
av 0,4 m där under sand. Undersökningen bedömer att tillfredsställande 
geotekniska förhållanden för bostadshus i en till två plan föreligger. Påförd 
fyllning och vegetation/matjord ska bortschaktas före grundläggning. 
Kompletterande geotekniska undersökningar bör göras i huslägena i samband 
med bygglov. 

Dagvatten 

Planområdet ingår i avrinningsområdet Kävlingeån. Enligt dagvattenplanen är 
Kävlingeån mindre känslig för ökad vattenföring men känslig för närsalter samt 
mycket känslig för föroreningar. Enligt Vattenmyndighetens beslut om 
statusklassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten har Kävlingeån 
otillfredsställande ekologisk status med kravet att uppnå god ekologisk status 
2027. Den kemiska ytvattenstatusen (exklusive kvicksilver) är bedömd som god. 

Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten. 

Planområdet ligger inom mycket genomsläpplig mark som lämpar sig för 
infiltration. Dagvatten ska omhändertas på fastigheten. Dagvattenavrinningen 
kommer inte att påverkas eftersom dagvatten föreslås infiltreras på tomten. 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger intill och kan i och med planläggning ingå i VA SYD:s 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Planområdet bedöms bli en liten och oproblematisk utökning av 
verksamhetsområdet. 
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Hälsa och säkerhet  
Miljökvalitetsnormer 

Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken, MB, gäller för 
kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, 
kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  

Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom planområdet. 
Trafiktillskottet etcetera från den förändring som planförslaget innebär bedöms 
inte förändra nivåerna för befintlig bebyggelse. 

Vattenkvalitet 

Ett genomförande av detaljplanen kommer inte att påverka recipienten. 
Mängderna av närsalter, metaller, övriga föroreningar som tillförs recipienten 
bedöms vara oförändrad. Möjligheterna att uppnå nationella och lokala miljömål 
kommer inte att påverkas.  

Buller  
Följande riktvärden för trafikbuller, enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader § 3, ligger till grund för planeringen. 

”Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden” 

Kommunens översiktliga bullerkartläggning från 2016 visar att planområdet har 
en bullernivå utomhus som är mindre än 50 dBA ekvivalent nivå och mindre än 
65 dBA maximal nivå.   

Planområdet påverkas inte av trafikbuller över riktvärdena. Det blir en 
marginell ökning av trafik med två nya bostäder. 

Omgivningsbuller 2016  
Omgivningsbuller, kommunala vägar, ÅDT, 2016 

Omgivningsbuller, väg, ISO-linje, Leq, 2016 
< 50 

50 - 54,9 

55 - 59,9 

60 - 64,9 

65 - 69,9 

> 70
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Omgivningsbuller, väg, ISO-linje, Lmax, 2016 

 

< 65 
 

 

65 - 69,9 
 

 

70 - 74,9 
 

 

75 - 79,9 
 

 

80 - 84,9 
 

 

> 85 
 

Markradon  

Baserat på genomförda radonmätningar klassificeras planområdet som 
normalriskområde. Vid normalriskmark ska byggnader utföras radonskyddade. 
Radonmätningar i området bör göras i samband med övriga geotekniska 
undersökningar innan byggnation. 

Förorenad mark  
Enligt genomförda undersökningar 2014 har det konstaterats att det kan det 
finnas nedgrävt hushållsavfall invid Kaninlandet. En särskild miljöteknisk 
markundersökning av planområdet har därför gjorts under april 2021. Analyser 
av åtta provpunkter visar att det inte finns några föroreningar inom planområdet. 
 
Översvämning och skyfall  

Byggnaderna kommer att ligga på mycket genomsläpplig sandig mark och på en 
platå i en kraftig sluttning. Planområdet påverkas inte nämnvärt av stora 
regnmängder. 

Räddning 

Området är beläget inom normal insatstid. Avstånd från möjlig 
uppställningsplats för släckfordon till byggnaders entréer är inom 50 meter. 

Avvägning mellan motstående intressen  

I planförslaget har en avvägning mellan naturvård, landskapsbild och utveckling 
av Torna Hällestad gjorts. Det enskilda intresset att bygga ett par bostäder på en 
naturskön plats i anslutning till byn står mot det allmänna landskapsbilds- och 
naturvårdsintresset i anslutning till Torna Hällestad by och naturreservatet 
Kaninlandet.  

Detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan.  

Konsekvenserna som följd av avvägningar mellan motstående intressen blir att 
Torna Hällestad kan utvecklas med ytterligare bostäder. Den trädbevuxna kullen 
inom planområdet, som har höga naturvärden, skyddas och byggnation tillåts på 
den öppna platån, som har lägre naturvärden. Den vackra och tydliga entrén till 
naturreservatet Kaninlandet kan ersättas med en ny stig. Den nya bebyggelsens 
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storlek och höjd blir anpassad till kringliggande bebyggelse. Landskapsbilden 
blir förändrad men det blir ingen betydande påverkan på silhuetten i 
landskapet. Naturvärdena i naturreservatet Kaninlandet påverkas inte.  

Det är lämpligt att bygga bostäder inom planområdet och byggnaderna blir en 
komplettering till angränsande bostadsbebyggelse i Torna Hällestad, området 
ligger utanför naturreservatet och naturvärdena kompenseras.    

Genomförande 

Organisatoriska åtgärder 
Genomförandetid 

Planen har en genomförandetid på fem år från det datum planen vinner laga 
kraft. Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares 
bestridande, detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på 
grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid 
planläggningen.  

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 40 § PBL). 

Ändrad lovplikt  

Inom område betecknat med n2 gäller, i enlighet med PBL 4 kap 15 §, utökad 
lovplikt för trädfällning av träd med stamdiameter 20 cm eller mer och 
markschakt. 

Tekniska och ekonomiska åtgärder 
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa kabelläggningars 
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. 

Ny stig mellan Lärarvägen och Kaninlandet ska röjas fram nedför slänten så att 
en ny tydlig entré med utsikt skapas, se sidan 12. Lunds kommun ansvarar och 
bekostar. 

Flytt av exemplaren av hedblomster ska ske innan kommunen överlåter 
fastigheten till exploatör, se dispens från artskyddsförordningen, Länsstyrelsen 
2022-12-30. Lunds kommun ansvarar och bekostar. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Fastighetsbildning 

Mark inom planområdet är utlagd som kvartersmark för bostadsändamål. Ny 
detaljplan möjliggör avstyckning från Hällestad 8:144. Vid avstyckning kan en 
eller två nya fastigheter för bostadsändamål skapas. Om mer än en fastighet 
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bildas behöver utfart-, vatten- och avloppsfrågan lösas med rättigheter 
belastande den styckningslott som gränsar mot Lärarvägen.  

Gemensamhetsanläggning 

Genom anslutning till Hällestad ga:11 erhåller fastighet som styckas av 
utfartsrätt. Prövning av anslutning till Hällestad ga:11 för utfart kan ske för 
område som styckas av från Hällestad 8:144 enligt anläggningslagen. Torna 
Hällestads vägförening förvaltar Hällestad ga:11 (väg) och är huvudman för 
allmän platsmark intill planområdet.  

STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 

Maria Milton Astrid Avenberg Rosell 
Planchef Planarkitekt 
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