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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
    

 2021-07-02 
KS/KF 2018:70 

  
 
 
 
 
Detaljplan för del av Alnarp 1:1, Lomma kommun 
(Mellangård) 
 
Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 11§ (PBL 2010:900) varit föremål för samråd 
under perioden 20 april - 20 maj 2021. Underrättelse om detta har skickats till Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet samt myndigheter, organisationer och sakägare. Planförslaget har kungjorts i 
dagstidning och på kommunens anslagstavla. Andra intresserade har kunnat ta del av 
förslaget i kommunhusets reception, på biblioteket samt på kommunens hemsida.  

 
YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 
 
Svenska kraftnät 
 
VA SYD 
 
E.ON Energidistribution AB 
 
Skanova (Telia Company) AB 
 
Burlövs kommun (har beslutat att inte yttra sig) 
 
Tekniska nämnden, Lomma kommun 
 
 

YTTRANDEN MED ERINRAN SAMT KOMMENTARER 
Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i 
sin helhet tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.  
  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
 
Redogörelse för ärendet 
Syftet med detaljplanen är att säkerställa ett område förinnovation och forskning inom 
lantbruk, livsmedel, klimat, ekologi och miljö. Kommunen gör bedömningen att planförslaget 
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inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 
miljöbalken (MB). Området är ej utpekat i översiktsplan och kommunen gör ingen 
bedömning om planförslaget kan anses vara förenlig med gällande översiktlig planering. 
Planprocessen genomförs med ett utökat förfarande. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras så att det tydligare framgår att planförslaget 
överensstämmer med gällande översiktsplan. Användningen är idag en del av ett 
forskningsjordbruk och detaljplanen säkerställer att området även framgent kommer att 
användas för jordbruksanknuten forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Lantmäteriet  
Lantmäteriets yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
 
Detaljplan för del av Alnarp 1:1, Mellangård 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-04-07) har följande noterats: 
 

• Plushöjdskoordinaterna som finns i plankartan gör plankartan svårläst. Del av eller 
samtliga av koordinaterna bör därför tas bort. 

 
• Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 

hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 
 

• L, lager används inom två olika användningar. Användningen L bör specificeras, dvs. i 
vilket hänseende lager ska användas för odling samt för industri. 

 
• Användningen, L, ska ha grön färg enligt Boverkets rekommendationer. 

 
• Användningen, K, ska ha brun färg enligt Boverkets rekommendationer. 

 
• I planbeskrivningen refereras till Malmövägen, Mellangårdsvägen samt till 

Sundsvägen men det framgår inte av plankartan var vägarna ligger. För lättare 
orientering bör någon av vägarna finnas med i plankartan. 

   
 
Kommentar: Till granskningen har ett antal plushöjder tagits bort i grundkartan för att göra 
denna mer lättläst. Information om lagrum har lagts till i plankartan. Namn på vägarna har 
gjorts större och Malmövägen lats till i grundkartan.  
 
Användningen lager (U) används inte i denna plan. L står för användningen odling och 
jordbruk. I ett område är användningen inte specificerad, i ett område är den specificerad 
som lager då kommunen bedömer att det inte är lämpligt att ha jordbrukets övriga 
funktioner där och i ett annat område som växtodling och upplag. Planen innehåller även 
användningen industri (J) med preciseringen lager. 
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Inom alla användningsområden är första användningen J -industri (med olika preciseringar) 
eftersom kommunen anser att det är huvudanvändningen för samtliga 
användningsområden.  
 
”Kombinationer av användningar kan på plankartan betecknas med de beteckningar som 
ingår i kombinationen.  

Vid färgläggning av kombinationer av användningar kan på plankartan en av 
användningarnas färger användas. Den användning vars färg har redovisats på plankartan 
kan i listan med bestämmelser redovisas tillsammans med bestämmelseformuleringen. 
Övriga användningar som ingår i kombinationen kan redovisas utan färg.  

Om en egenskapsbestämmelse inte gäller för alla användningar i 
kombinationen kan det av egenskapsbestämmelsens formulering framgå vilken användning 
bestämmelsen gäller för.”  
(punkt 2.5 i Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i Detaljplan, BFS 2020:6) 
 
 

Miljö- och byggnadsnämnden  
Miljö- och byggnadsnämnden har synpunkter på användningen E2 – teknisk anläggning för 
framställande av biogas och vätgas samt teknisk anläggning för lagring av energi. Nämnden 
framhåller att användningen låses till framställande av just dessa gaser och att vi idag inte 
kan veta vilka gaser eller vilka energislag som är eftersträvansvärda att framställa/använda 
sig av i framtiden. Nämnden anser därför inte att användningen bör låsas vid denna 
planbestämmelse. 
 
Kommentar: I användningen teknisk anläggning ingår vitt skilda användningar med olika 
typer av omgivningspåverkan och olika typer av risker som behöver hanteras genom 
exempelvis skyddsavstånd för att ett genomförande av detaljplanen ska vara möjlig.  
 
Enligt boverkets planbestämmelsekatalog (nuvarande föreskrifter och råd från Boverket för 
planbestämmelser) utgör alla typer av anläggningar för framställande av energi tekniska 
anläggningar. Att precisera vilken typ av energiframställande som ingår i syftet med 
detaljplanen är därför nödvändigt. Att ange vilken typ av bränsle som kan tänkas framställas 
har även ansetts nödvändigt med tanke på omgivningspåverkan, olika typer av risker och hur 
dessa hanteras genom exempelvis skyddsavstånd och/eller skyddsåtgärder. Användningen 
preciserades inför samråd enligt markägarens tankar på vilken typ av anläggning denne 
anser sig kunna genomföra. Till granskningen utvidgas användningen till att gälla alla 
biodrivmedel och inte bara biogas. Biodrivmedel definieras som bränsle framställt av råvara 
från skogen eller från åkern eller vara biogent avfall. I planbeskrivningen beskrivs 
användningen närmre. 
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Trafikverket 
Trafikverket efterfrågar bedömd ökning av trafikmängden då ökad trafikmängd kan medföra 
behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar. Eventuella åtgärder på det 
statliga nätverket ska bekostas av kommunen och/eller exploatören och ett finansierings- 
och genomförandeavtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket innan ett antagande 
av detaljplanen. 
 
Trafikverket tar upp att konstruktioner över 20 meter är av intresse för luftfartsverket och 
försvarsmakten. 
 
Kommentar: Handlingarna kompletteras med bedömt antal fordon per dygn (tillkommande 
(högst 200 personbilsrörelser och 20 rörelser med tyngre fordon per dygn. När tågstation vid 
Alnarp finns förväntas bilresorna minska till cirka 120 personbilsrörelser). 
 
Lomma kommuns bedömning är att belastningen inte medför att korsningen behöver byggas 
om, men om trafikverket bedömer att den bör byggas om måste trafikverket inkomma med 
uppgift kring detta under granskningen. Antagande sker i så fall inte förens exploatören och 
Trafikverket träffat avtal. 
 
Detaljplanen anger höjder över nollpunkt i RH 2000, vilket innebär att maximala totalhöjder 
understiger 20 meter ifrån marknivå varför de inte utgör intresse för luftfartsverket eller 
försvarsmakten. 
 
 

SYSAV 
Uppställningsplats och transportväg för renhållningsfordon ska följa Sysavs handbok för 
avfallshantering. 
 
Kommentar: Uppställningsplats och transportväg enligt Sysavs handbok för avfallshantering 
kan ordnas inom planområdet. I genomförandebeskrivningen har formuleringen 
”uppställningsplats och transportväg för renhållningsfordon ska följa Sysavs handbok för 
avfallshantering” lagts till.  
 
 

Naturskyddsföreningen 
Naturskyddsföreningen är positiva till planens syfte och anser att förslaget över lag är väl 
genomarbetat. De vill dock understryka att områdets träd bevaras och betraktas som ett 
naturvärde. Dessutom borde en undersökning av vilka byggnader som kan vara 
övervintringsplatser för fladdermöss och därmed skyddas från rivning göras. 
 
Kommentar: Trädridån (landskapslik plantering) skyddas i planförslaget med bestämmelsen 
”f1 - Träddungen ska finnas kvar, den får inte tas bort eller göras åverkan på” grund av sitt 
naturvärde. Bestämmelsen har omformulerats något till granskningsskedet. 
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Avseende fladdermöss i byggnaderna så finns det beskrivet i planbeskrivningens 
genomförandedel att ”Påträffas fladdermöss och åtgärder planeras som kan störa dem 
(exempelvis ombyggnad) ska Länsstyrelsen Skåne kontaktas i god tid innan åtgärderna 
utförs. Åtgärder som kan störa fladdermöss kräver alltid dispens enligt 
artskyddsförordningen. Dispenser kan vara villkorade med åtgärder (exempelvis att sätta ut 
holkar för fladdermössen).” Plan- och bygglagen, vilken är den lagstiftning som ger lagstöd 
för framtagande av detaljplaner, ger enbart lagstöd till att skydda bebyggelse från rivning på 
grund av kulturmiljöskäl (Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 16, 42 §§ samt 8 kap. 13 §). 
 

 
SAMMANFATTNING 
Efter samrådet genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna 
synpunkter och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av: 

Plankarta  
• Användningen E2 utökas till att gälla alla biodrivmedel och inte bara biogas 
• Reglerande lagrum (PBL 2010:900) 
• Plushöjder tas bort i grundkartan för ökad tydlighet 
• Namn på vägarna har gjorts större och Malmövägen lats till i grundkartan. 
• Bestämmelsen f1 – träddungen ska bevaras har förkortats 

Plan- och genomförandebeskrivning 
• Trafikmängd beskrivs under konsekvenser 
• Stycke om uppställningsplats och transportväg för renhållningsfordon läggs till i 

genomförandebeskrivningen 
• Kompletteras så att det tydligare framgår att planförslaget överensstämmer med 

gällande översiktsplan 
 
 
 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
Lovisa Liljenberg  Peter Hultin 
Planeringschef  Planarkitekt 
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