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DET ALJPLANEBETECKNINGAR 

GRÄNSER 

!J'dns ritad 3 m utanför plaoorr.-ädel 
omrädesgräns 
bestämmelsegräns 
parkgräns 

BEST ÄMt-El.SER se även s~at handli,g 
Ernasl cftjven arwänchng är liläten 

ANV ÄNIH'IG AV MARK 

Allm:in pi.als 
~gata 
~park 

Kvartersmark 
rn==:::] bosläder 
rn::::==:::J värd 
~ transformatorstation 
rn::::===J handel och kontor 
~ parkering 
~ undervisnflgslokaler 
~ barnstuga 

UTFOOM~tfi AV ALLMÄN PLATS 

Id.I bollplan 
1em. tennisbana 
gc-v;g gå[lJ- och cykelvdg, tlvergripande system 
tek lekplats 
lunel tumel 
•OO.o höjd i meter över kartans nollplan 
~ fordrOjningsmagasin IOr dagvatten 

UTNYTTJAIIJE AV KVARTERSMARK 

0 högsta tillätna bygl}ladsarea (BYA) i procent av 
fastighets yta 
maximalt antal lägenheter 

BEGRÄNSIING AV MARKENS BEBYGGANOC 

t<-:·:-:-:.;.;.;-:j mark som flte lär bebyggas 
~ mark for skärmtak, uthus, garage a dyl 

allmänna underjordiska ledning.r 
allmän gäng- och cykeltrafik 

lli gemensamhetsd'i.äggning 

MARKENS ANORDNANDE 

~ ---e--·- förbud mot in- och utfart med motorfcrdon, lastning 
och lossning 

BYGGNADS PI.A[ER~G. UTFORMNI~ OCH UTFtiRANDE 

huvudbyggnad skall uppfr.r-as lristäende. mi'"lsta 
avständ till fastighetsgräfls 3 m 
huvudt:Jyg~ad skdll uprttras som slu!tlingshus 

1,11.111... högsta antal väningar 
<:g::,- hl}]sla byggnadshOjd i meter 

STÖRNtfiSSKYDD 

r--·-&-·- sarskild hänsyn till tralikbU.ter 
,. Byggnader inom pl.anomrädet skall ulfr.r-as rackwlskycxlande. 

A011NSTRATIVA BESTÄmLSER 

• Planen har en genomforandelid av 10 är frän del datum pldnen vlllnil 
laga kraft. 

Lunds Lantma, ... , 

- Detaljplan ftlr del av ""'"~ 199)-01;-71 
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Anl~~KF 1994· 08 · 25 

i Lll1d, Lunds kommun 
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DET ALJPLANEBETECKNINGAR 

GRÄNSER 

grdns ritad 3 m utailor p\illOmrädet 
oov-ådesg-ans 
bestämmelsegräns 
parkgrdfls 

BESTÄMl"El.SER, se även separat hardilg 
Errlasl angiven c11vändning är titäten 

ANVÄ~NG AV MARK 

Allmän ptats 
~gata 
~ park 

Kvartersmark 
~ bast:lder 
~ värd 
~ transformatorstation 
m===1 hanciel oth konlor 
~ parkering 
~ u,dervisningslakaler 
~ barnstuga 

UT-l«i AV ALLMÄN PLATS 

bollplan 
temisbana 
gäng- och cykelv:lg. overgripande system 
lekplats 
tunnel 

>00,0 höjd i meter over kartans nll..lplan 
~ ft!rdröjningsmagasin ftlr dagvatten 

UTNYTTJAMJE AV KVARTERSMARK 

@ högsta rntätna byggnadsarea (BYAJ i procent av 
fastighets yta 

oo ~ maximalt antal lägerheler 

BEGRÄNSNNG AV MARKENS BEBYGGANDE 

[-:-:-:-:-:-:.:-:-:j mark som inte l~r bebyggas 
~ mark för skärmtak, uth.Js, garage o dyl 

allmänna underjordiska lednl'lgar 
allmän gäng- och cykeltrafik 

lP gemensamhetsanläggno;J 

MARKENS ANORDNANDE 

j)----e---- förbud mot in- och ulfar! med motorfordon, lastning 
och lossning 

BYGGNADS PLACERING, UTFOO~NG OCH UTFÖRANOE 

huvudbyggnad skall uppföras frisläende, minsta 
avständ till fastighetsgräns 3 m 
huvudbyggnad skall uwfOras som sluttringshus 

r.11.111 .•• ~ staantalväningar 
-®- högsta byggnadshöjd i meter 

STÖRNlNGSSKYDD 

j,,---<8--- särski!d hänsyn tilltrafikbu.ler 
• By001ader inom planomrädet skall uttoras radonskyddande. 

ADtitlSTRAHvA BESTÄl"MELSER 

• Planen har en genomförandetid av 10 är frän det datum planen vumit 
lagakrclt. 
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""1A11000 
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Deta,(an ftlr del av .,, .. ., 1993-0~-71 

VALL ÅRRA TORN 1:49 m m 
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i Lund, Lunds kommun 
(Annehemsområdetl 

L;ga lorat \995 · 1Z ·14 ,..,,.,,,_,s -- ~ ...,r.,... r.: ........ sl~t~ n le -~--.... ,.. . 2005-12-14 ~ BLAD 2 -- 8 Sladsarkiteklkonloret ~.,~ 
lht:ll~ 

PÄ 103/90 L600 "'- ID ll.llds kommr.J'I 



I I 

L I I 

--~ ______ __J __________ ___L_ __________ ____J_ ___________ _____[_ ___________ ~7 

+ 
5 :17 

46 

+ 

I + 
' \ 
\ \ 

-< 
Il 

-..J 
cr, 
ex, 
0 

I 

2:8 

• 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

NORA 

<§> 

18 lgh 

1'1 lgh 

• 

49 

·+/ ' 
/ / 

/ / 
'/ 

~Il 
<§> 

20 lgh 

2 

Cl) 

(L 

/ 
• 

I \ 
jALL ?~TOR 

(\ \ 
\ 

/ 
/ 

SKALA 1:1000 

·, + 
\ 

\ 

+ X=77800 

~·-. 
' -· 

//\ I \ o 

( ) //\ \ 
'\ / ,' \ 
,V / ·. 

,' \ 
/ 

( 

/ 

mso m ~ ~ ~ ~ w ~ oo w ~M 

GRUNDKARTAN UPPR?TTAD 1992-05-25 

~NAR Bil.MER 
LANTM?TERICHEF 

Fastighetsredovisningen aktuell 1992-05-25 
Koordinatsystem: Lunds kommuns 
M?tklass: Il 

GRUNDKARTEBETECKNIN5AR 

VALLK?RRA TORN 
214 

~~YTTEGILLET 

gol 

serv. 

fastighetsgr?ns med gr?nspunkt 
traktnamn med register
nummer f?r fastighet 
kvartersnamn med register
nummer f?r fastighet 
traktgr?ns 
traktgr?ns 
registrerad gemensamhetsanl ?ggning 
registrerad samf?llighet 
servitut 
samma fastighet p? ?mse sidor om linjen 
byggnad karierad efter huslivet 
byggnad karierad efter takkanten 
sk?rmtak resp trappa 
transformatorbyggnad 

-~~- st?dmur 
h?ck resp mur 

~--r+~~ staket med grind 
v?g, g?ngv?g 

==== j?rnv?gssp?r 
kantsten med r?nnstensbrunn 

::C I I ' t!:,;:r::r:J:l sl?nt 
• bel ysningsstolpe resp brunn 

0 tr?d 

+ rutn?tspunkt 
teleledning i mark <ung l ?gel tillika ledningsr?tt 
h?jdkurvor 
avv?gd h?jd 

F?RDJUPAD 
GRUNDL ?GGNING 
ERFORDRAS 

DET ALJPLANEBETECKNINGAR 

GR?NSER 

- - • gr?ns ritad 3 m utanf?r planomr?det 
- · - omr?desgr?ns 
-··- best?mmelsegr?ns 

· ···· ········· parkgr?ns 

BEST?MMELSER. se ?ven separat handling 
Endast angiven anv?ndning ?r till ?ten 

ANV?NDNING AV MARK 

Allm ?n plats 
!GATA I gata 
W2J[,0j park 

Kvartersmark 
1B bost?der 
ID v?rd 
!Es transformatorstation 
IH handel och kontor 
!P~ parkering 
1s undervisningslokaler 
!Sa barnstuga 

UTFORMNING AV ALLM?N PLATS 

boll bollplan 
tennis tennisbana 
gc-v?g g?ng- och cykel v?g, ?vergripande system 
lek lekplats 
tunnel tunnel 
•0o.o h?jd i meter ?ver kartans nollplan 
v-magasin f?rdr?jningsmagasin f?r dagvatten 

UTNYTTJANDE AV KVARTERSMARK 

@ h?gsta till ?tna byggnadsarea (BY Al i procent av 
fastighets yta 

oo lgh maximalt antal l?genheter 

BEGR?NSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 

I<< > > > < I mark som inte f?r bebyggas 
1·. •• •• •• • J mark f?r sk?rmtak, uthus, garage o dyl 
u allm?nna underjordiska ledningar 
x allm?n g?ng- och cykeltrafik 
ga gemensamhetsanl ?ggning 

MARKENS ANORDNANDE 

~----B----- f?rbud mot in- och utfart med motorfordon, lastning 
och lossning 

BYGGNADS PLACERING. UTFORMNING OCH UTF?RANDE 

m 

1,11,111 ... 

<@> 

huvudbyggnad skall uppf?ras frist?ende, minsta 
avst?nd till fastighetsgr?ns 3 m 
huvudbyggnad skall uppf?ras som sluttningshus 

h?gsta antal v?ningar 
h?gsta byggnadsh?jd i meter 

ST?RNINGSSKYDD 

r-------- s?rskild h?nsyn till trafikbuller 

* Byggnader inom planomr?det skall utf?ras radonskyddande. 

ADMINISTRATIVA BEST?MMELSER 

* Planen har en genomf?randetid av 10 ?r fr?n det datum planen vunnit 
laga kraft. 

Uppr?ttad 

Antagen av 

Laga kraft 

Genomf?rande
tiden g?r ut 

Datum 

1993-04-27 Detaljplan f ?r del av 
VALLK?RRA TORN 1:49 m m 
i Lund, Lunds kommun 
(Annehemsomr?det) 

Anders Tingvar 
stadsbyggnadsdirekt?r 

Lars-G?ran Rickt 
planingenj?r 

Bj?rn Gunnarson 
planchef 

BLAD 3 
Samr?dshandling D0 Stadsarkitektkontoret Ritad av Annika Andr? 
Utst?llningshandling L 6 Q Q 

L_--------------------,,----------------------,,------------------------v-----------_L__----------------;~An_ta_gan_de_ha_nd_lin_g ____ lZl~_Lu_nd_s_k_o_m_m_un ______ P_7_10_3_/_90 ____ ~ 
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Lunds Lc:-:-::~i.:.terl 

Original oD 

Detaljplan för del av 
VALLKÄRRATORN 1:49 mm 
i Lund, Lunds kommun 
(Annehemsområdet) 

J 

1usen 

I . 

Upprättad 1993--04-27 
Antagen av KF 1994-08-25 
Laga kraft 1995-12-14 

Genomförandetiden går ut 2005-12-14 

PÄ 103/90 
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till Stångby 
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Lunds Lantmäteri 

MILJÖOEPARTE~ ENJET ,B /}3 :Z:: original · {, 00 R GERINGSBESLUT 16 

M95/4366/9 

Postadress 
I 03 33 Stockholm 

1995-12-14 

Mats Lind 
Box 1217 
221 05 LUND 

FASTIGHETSREGISTER· 
MYNDIGHETEN I LUND 

lnk 1996- 0/-// -~~--~--
0 nr 7'eM. <t/'16 

' 

överklagande i fråga om detaljplan för del av Vall
kärratorn 1:49 m.m. (Annehemsområdet) i Lunds kommun 
1 bilaga 

Fegeringens beslut 

Regeringen avslår överklagandet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslutade den 25 au
gusti 1994 att anta detaljplan för del av Vallkärra
torn 1:49 m.m. (Annehemsområdet) i kommunen. 

Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i 
Malmöhus län den 18 september 1995 att avslå över
klagandet, se bilagan. 

Mats Lind har överklagat länsstyrelsens beslut. Han 
har därvid anfört bl.a. att detaljplanen omintetgör 
möjligheterna att bygga ut Västkustbanan genom Lund 
enligt det s.k. alternativ 2B11. Kommunen har ännu 
inte beslutat vilket av flera alternativ som skall 
antas. Som skäl för sitt överklagande har Mats Lind 
framhållit bl.a. att Västkustbanan är ett riksin
tresse, att grunden för att avfärda alternativ 2B11 
är en felaktig kostnadsuppgift från Banverket, att 
länsstyrelsen inte prövat om kostnadsuppgiften är 
riktig, att kommunen i sin översiktsplan inte tagit 
ställning till något utbyggnadsalternativ för Väst
kustbanan och att detaljplanen inte behövs för att 
tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i Lund. 

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen finner att de invändningar av allmän 
karaktär mot planen som Mats Lind framfört inte utgör 

Bcsoksadress 
Tegelbacken 2 

I . 
Telefon 08-405 I O 00 
Telefax 08-24 16 29 
Tele,I( 15499 MINENS 
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skäl att'vid 
beslutet att 
avslås. 

-, ,:. I. 

.;_: ~~: ,_:;., .. 
prövningen av överklagandet upphäva 
anta planen. överklagandet bör därför 

' ~ .... -

c:;cPål rei;feri"rigens·1 !fägnar · ,. <' :-- ' 

Kopia till 

Boverket . 

t:.•.· 

,...., ,_ / ~ -
? • • ~- "4->-? 
n~ B rkens~ 

, · · ·. U·~ L.i· , 

länsstyrelsen (handlingar återsänds) 
byggnadsnämnden 
fastighetsbildningsmyndigheten 

Vfastighetsregistermyndigheten 
Kopian$ överensstämmelse 
med originalet bestyrkes. / , 1• 1 

/ >1 L-1/'{1\~ 



.. 
-~~ 
' t3[J 

' 

Lunds Lantmäteri . . 
LÄNSSTYRELSEN • ·· · ' 
MALMÖHUS LÄN p/337 

BESLUT 

1995-09-18 

., • .. ,:~,_,1_ (3) 

2021J1iJ o~·, 94 Enheten för Samhäll: J:i))Jiyil'li!dg · . 6öl:i' ' 
Avd dir T Göranss "' 81-B-0079 
040-14 61 08 

Postadress 

205 15 Mo11lmö 

Tåggruppen 
Mats Lind 

· Box 1211 
221 05 LUND 

.... . . 

Delgivningskvitto 

överklagande i fråga om detaljplan för del av 
Vallkärratorn 1:49 mm i Lund, Lunds kommun 
(Arinehemsområdetl 
(1 bilaga) 

Kommunfullmäktige i Lunds kommun antog den 25 au
gusti 1994 detaljplan för del av Vallkärratorn 1:49 mm i Lund. Detaljplanen syftar till att successivt 
bygga ut området med ca 500 nya bostäder 
(Annehemsområdet) . 

Ni har överklagat beslutet och i huvudsak anfört 
följande: 

.Grunden för överklagandet är att frågan om hur Väst
kustbanan ska byggas ut ännu inte avgjorts. Utred
ning om Västkustbanan har av kommunstyrelsen förts 
till kommunfullmäktige med frågeställningen om ut
byggnaden ·till dubbelspår längs befintligt enkelspår 
·skulle· accepteras eller ej. Fullmäktiges behandling 
av·ärendet har överklagats varför Västkustbanans 
sträckning formellt ej har behandlats av kommunen. 

I Banverkets utredning om alternativa sträckningar 
mellan Kävlinge och Lund finns ett delalternativ, 
IIB, som berör det område som omfattas av detaljpla
nen för Annehemsområdet. Banverket har av kostnads
skäl avvisat detta alternativ. Eftersom beslut om 
Västkustbanan saknas får inte ett av de möjliga al
ternativen äventyras av detaljplaneläggning. Läns
styrelsen· bör därför upphäva kommunfullmäktiges an
tagandebeslut eftersom detta baserar sig på ett av
görande i fullmäktige som ännu inte vunnit laga 

· kr.aft. 

GL 

Besöksedrcss 

Kungsgatan 13 

T clofon, exp 

040-14 61 12 

/:" t,·.:..,: ,;,.. c.._ 

Totofex 
040.i4 Ri 1A 
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LÄNSSTYRELSEN 
MALMÖHUS LÄN 
Enheten för samhällsplanering 

BESLUT 

1995-09-18 

2 

202-'-13309/9-' 

SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Beslutet att bygga ut Västkustbanan har medfört ett 
omfattande planeringsarbete. Efter systemstudier för 
järnvägsnätet i Skåne och alternativa banutredningar 
har Banverket föreslagit att befintligt enkelspår 
mellan Kävlinge-Lund byggs ut till dubbelspår och i 
anslutning därtill begärt att Lunds kommun genomför 
ändring av detaljplanen. Med anledning av stark kri
tik från bl a berörda fastighetsägare samt en kommu
nal önskan om en samordning med övrig planering av 
norra delarna i Lund har Banverket och kommunen ge-

·mensamt beslutat att utreda alternativa lösningar 
för Västkustbanans sträckning i aktuellt avsnitt . 

I utredning ''Västkustbanan i norra delen av Lund-al
ternativa systemlösningar", daterad den 4 oktober 
1993, redovisar Banverket fem alternativa spår
sträckningar med konsekvensanalyser bladet av Er 
nämnda alternativ IIB. Enligt utredningen är alter
nativet med dubbelspårsutbyggnad i befintlig sträck
ning, alt IA, att föredra framför de övriga al
ternativen. 

Kommunfullmäktige i Lunds kommun beslöt den 27 ja
nuari 1994 bl a att uppdra åt byggnadsnämnden att 
upprätta detaljplan för att pröva dubbelspårsutbygg
nad i befintligt läge. 

Kommunfullmäktige beslöt den 29 september 1994 att 
godkänna förslag till ramavtal mellan Banverket och 
kommunen avseende Västkustbanans utbyggnad. 

Banverket har i samråd med kommunen i april 1995 re
dovisat en fördjupad jämförelse av alternativ IA 
(dubbelspårsutbyggnad i befintligt läge) samt alter
nativ IIA (nytt dubbelspår via Fredentorp med an
slutning till Södra Stambanan strax norr om Norra 
Ringen). Parallellt med denna utredning har kommunen 
utarbetat förslag till detaljplan för dubbelspårsut
byggnad i befintligt läge vilket planärende för när
varande hålls tillgängligt för samråd. Alternativ 
IIB har inte utretts vidare. 

Utbyggnaden av Annehemsområdet överensstämmer med 
intentionerna i den kommunomfattande översiktspla
nen. 

I ovannämnda utredningsarbete angående Västkustba
nans sträckning i Lund har inte framkommit några om
ständigheter som bör utgöra skäl för Länsstyrelsen 
att upphäva det överklagade planbeslutet. Inte hel
ler i övrigt bör det Ni anfört medföra bifall till 
Ert överklagande. 



LÄNSSTYRELSEN 
MALMÖHUS LÄN 
Enheten för samhällsplanering 

BESLUT 

1995-09-18 

3 

2024-13309/94 

LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Länsstyrelsen avslår Ert överklagande. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har 
deltagit länsarkitekt Gert-Inge Lundgren, beslu
tande, länsassessor Elsa von Poehl och avdelnings
direktör Torsten Göransson, föredragande. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen 
(miljöde~Jtementet) se bilaga. 

Gert-Ing Lundgren 

Bilaga 

(;1/ , f 
Torsten Göransson 

Anvisning för överklagande 

Kopia till 

Kommunfullmäktige i Lunds kommun 
Byggnadsnämnden 11 

-

Fastighetsbildningsmyndigheten i Lunds kommun 
Fastighetsregistermyndigheten " 
Boverket 
Rättsenheten 
För lagakraftbevis 
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rL-·u_n_d_s_L_0._n_t_m_å __ t_e_r_l_Byggnadsn1irnnden 
LUNDS ROMMDN !lammanträdesprotokoll 1 

KamDmfu1 ·· '-e 8/33j- tum Aktbil /1tpA I0.3/90 
Original / 60 994-oa-25 Inkom 19 3/t/ - tJ'l - It/ 

BYGGNADSNÄMNDEN I LUND 

i...!Q.Q. D 150/93 Bil. n:r 56. 

Förslag till detaljplan för del av Vallkärratom 1:49 m m i I.un::l. 

Från byggnadsnämn:le hade :inkommit en framställnin;p Litt. § 100 A. 

KcmrroJnstyrelsen hade avgivit yttrame: Litt. § 100 B. 

Anföran:len hölls av ledam5tema 'Ihomas Schlyter, Lil Trobro, Olristine Jöns

son, Iarry Andow, Anders Fhbesson, I.ars V Andersson, Anders Tilly och Peter 

Björling. 

I.edam:>ten 'Ihomas Schlyter med instämmarne av leda!töterna. Lil Trobro och An

ders Fbbesson yrkade att kcmmunfullnäktige skulle avslå kanmumstyrelsens 

framställning. 

I.edam:>ten Iarry Andow yrkade att kcmmunfullnäktige skulle besluta i enlighet 

med kanmumstyrelsens framställning. 

I.edam:>ten I.ars V. Andersson yrkade att kcmmunfullmäktige skulle bordlägga 

ärerrlet. 

I.edam:>ten 'Ihomas Schlyter yrkade avslag på bordl~ • 

Sedan dislrussionen förklarats avslutad ställde ordföranden först proposition 

på bordl~kandet samt tillkännagav att han fann detta yrkande avsla

get vilket med klubbslag fästes • 

Ordföranden ställde därefter proposition på leda!töterna. 'Ihomas Schlyters och 

Iarry Andows yrkanden samt tillkännagav att han fann ledam:lten Iarry Andows 

yrkande bifallet vilket med klubbslag fästes. 

Kcnmnunfullmäktige hade således i enlighet med kammmstyrelsens framställning 

beslutat: 

att antaga av byggnadsnäimien upprättat förslag till detaljplan för del a:v 

Vallkärratom 1:49 m m i I.urxi, I.urxis kommun. 
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• § 1 ANVÄNDNING AV MARK 

• 

• 
• 

Endast angiven användning är tillåten. 

Allmän plats 
Område betecknat med: 

GATA får användas för allmän trafik. 

våglinjer får användas som allmänt parkområde. 

Kvartersmark 
Område betecknat med: 

.!! får användas för bostadsändamål. 

D får användas för vårdändamål. 

Es får användas för transformatorstation och därmed samhörigt ändamål . 

H får användas för handels- och kontorsändamål. 

ro får användas för parkeringsändamål . 

S. får användas för undervisningsändamål. 

Sa får användas för barnstugeändamål. 

§ 2 UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS 
Inom område betecknat med: 

boll skall bollplan anordnas. 

tennis skall tennisbana anordnas. 



• 
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PLANBESTÄMMELSER 

ge-väg skall gång- och cykelväg, ingående i det övergripande gång- och 
cykelvägnätet, anordnas. 

lek skall lekplats anordnas. 

tunnel skall planskild korsning anordnas under gata. 

plus jämte siffra skall anläggas till den höjd i meter över kartans nollplan som 
siffran anger. 

§ 3 UTNYTTJANDE AV-KVARTERSMARK 
Inom område betecknat med: 

siffra i cirkel får byggnadsarean (BY A) utgöra högst så många procent av 
fastighets yta som siffran anger . 

00 lgh får högst så många lägenheter uppföras som siffran anger. 

§ 4 BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE 
Mark betecknad med: 

prickar får inte bebyggas. 

2 (3) 

y skall hållas tillgänglig för underjordiska allmänna ledningar och får inte förses 
med anordningar som hindrar framdragande och underhåll av ledningarna. 

~ skall hållas tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik och får inte förses med 
anordningar som hindrar framkomligheten. 

• gi! skall hållas tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 

§5 MARKENSANORDNANDE 

• 
§6 

över gräns betecknad med: 

ofyllda cirklar får in- och utfart med motorfordon, lastning och lossning inte ske. 

BYGGNADS PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 
Inom område betecknat med: 

f skall huvudbyggnader uppföras fristående med ett minsta avstånd av 3 meter till 
fastighetsgräns. På varje fastighet får endast en huvudbyggnad med högst två 
bostadslägenheter uppföras. 

romersk siffra får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran 
anger. 
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siffra i romb får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran anger. 
Härutöver får där så prövas lämpligt enstaka mindre takkupor uppföras. 

§ 7 STÖRNINGSSKYDD 

§ 8 

* Inom hela planområdet skall byggnader där personer stadigvarande vistas utföras 
radonskyddande. 

I gräns betecknad med: 
romber skall skyddsåtgärder mot trafikbuller vidtas så att dygnsmedelvärdet vid 
uteplats ej överskrider 55 dB(A) . 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

* Planen har en genomförandetid av 10 år från det datum planen vunnit Jaga kraft. 

STADSARKITEKTKONTORET I LUND 

~-
Anders Tingv~ 
stadsbyggnadsdirektör 

~~ 
planingenjör 

~~~ 
Björn Gunnarson 
planchef 
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Detaljplan för del av VALLKÄRRATORN 1:49 mm i Lund, 
Lunds kommun. 
(Annehemsområdet) 
ETAPP 1 

Planförslaget syftar till att successivt bygga ut området runt Norra 
sjukhuset med ca 500 nya bostäder för både hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt. Planen har delats i två etapper, där den första etappen är 
belägen väster och norr om sjukhuset. Den första etappen kan omfatta 
ca 275-285 bostäder samt en mindre butik. 

Som underlag för planen ligger den tävling för området norr om 
Norra Fäladen som genomfördes 1987. 
De förutsättningar som rådde 1987 i samband med tävlingen har 
påtagligt förändrats under de fem år som gått. En bidragande orsak 
till att planen delats i två etapper och fått en något flexibel kvarters
struktur är den förändrade efterfrågan på bostäder under de senaste 
åren. 

Disponeringen av hela Annehemsområdet, etapp 1 och 2, har skisse
rats i figuren nedan . 

\ 
\,.··· 
' \ -1/1 



• 
• 

• 
• 

PLANBESKRIVNING 2 (7) 

Etapp 1 
Bebyggelsen kan grovt delas upp i tre delar: 
I Grupphusbebyggelse i I, I½ och Il våningar i anslutning till Norra 

sjukhuset och den genomgående matargatan. 
2 Styckehustomter för fri bebyggelse norr om ovanstående upp till 

Annehemsvägen. 
3 Grupphusbebyggelse i I och I½ våning norr om Annehemsvägen. 

/ 

. . T l 
_, 

\ , 

"' 

I 

' 

~~ ~~ 
1aD 
0 0 00 

' -
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I område 1 finns en avsiktlig strävan till att ytterligare bryta ner 
kvartersstorlekarna till mindre enheter genom att lägga ut markerade 
zoner som inte får bebyggas. Dessa zoner skall då visuellt ses som en 
ersättning till allmänna parkstråk. 
Bebyggelsen har därefter till övervägande del redovisats som parhus 
längs återvändsgator eller slingor in i kvarteren. Samtliga bostäder i 
dessa kvarter får därmed bilframkörning till den egna tomten. 
Endast ett kvarter har redovisats med samlad parkering. Planen 
medger dock att angöring och parkering kan omdisponeras om skäl så 
föreligger . 
På grund av stora nivåskillnader, främst i västra delen, föreslås att 
denna del skall bebyggas med sluttningshus. 
I anslutning till den befintliga transformatoranläggningen i områdets 
östra del finns två mindre områden som avsatts för bostadsändamål. 
Dessa områden föreslås utgöra reservat för någon typ av experiment
boende eller dylikt. 

Norra sjukhusets område har begränsats till den befintliga bebyggel
sen, dock finns vissa utbyggnadsmöjligheter. Norr om sjukhuset finns 
en expansionsmöjlighet om framtida behov skulle uppstå. 
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I anslutning till den nyligen uppförda dagcentralen och gruppbostäder
na finns ytterligare möjlighet att komplettera med bostäder. 

Den fria styckehusbebyggelsen, område 2, är en vidareutbyggnad av 
den lilla grupp hus som finns längs Annehemsvägen. Bebyggelsen är 
grupperad längs två slingor som går in från Annehemsvägen. Totalt 
kan 35 nya hus byggas på nya och befintliga tomter. Husen får vara 
högst en och en halv våning höga. 

Längst i norr avslutas bebyggelsen med ett grupphusområde om 30 
hus. Närmast Annehemsvägen kan en och en halvväningshus upp
föras, medan den yttersta raden föreslås endast vara i en våning för 
att därmed tona ned bebyggelsen mot det öppna jordbrukslandskapet. 
Husen är placerade i grupper om fem runt en gemensam tillfartsgata . 

Planområdets kommersiella servicebehov förutsättes huvudsakligen 
tillgodoses i centrumanläggningen vid Fäladstorget. En mindre närbu
tik (ca 500 kvm) kan dock motiveras och har därför föreslagits i 
anslutning till Skjutbanevägen och Norra sjukhusets infartsgata. 

Barnomsorgen förväntas inrymmas inom befintliga anläggningar på 
Norra Fäladen. Möjligen kan, vid behov, lokaler inom Norra sjukhu
set omdisponeras för barnomsorg. 

Skolverksamheten kan enligt KDN-norr lösas med en viss komplette
ring av Backaskolan, ca 3-400 meter sydost om planområdet. 

Möjligheten att bygga speciallägenheter för olika kategorier finns bl a 
vid Skjutbanevägen eller i anslutning till transformatoranläggningen 
norr om sjukhuset. 

Planområdet har, efter ny modell, minimerats på sådana friytor som 
närmast kan betraktas som randzoner eller sekundära kommunika
tionsstråk m m. I stället har två centralt placerade allmänna parkytor 
med lite olika funktioner inplacerats. 
Det södra parkområdet föreslås få en organiserad uppdelning med 
bollplan, tennis och lekplats medan det norra området föreslås ut
formas något friare med öppna ytor och en vattenspegel som även 
skall tjäna som ett fördröjningsmagasin för dagvattenavrinningen. En 
lekyta skall dock anordnas i anslutning till parkytan. 

Övriga allmänna parkytor är till övervägande del sådana som ingår i 
det övergripande gång- och cykelsystemet. Skydds-och planterings
zoner längs gator förlägges på gatumark. 
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Planområdet trafikförsörjes helt från Skjutbanevägen. 
Delområde I utformas med en inifrånmatning som ansluter till Norra 
sjukhusets förlängda entregata. Den senare byggs om och förlängs 
upp till och kopplar på Annehemsvägen, som breddas i hela sin längd 
inom planområdet. Bägge dessa nya gator skall utföras med träd
plantering på båda sidor om körbanan för att förstärka en trädgårds
stadskaraktär. 

Annehemsvägens korsning med stambanan kommer att stängas så 
snart den nya ersättningsvägen öster om Norra sjukhuset är anlagd. 
Det är därför synnerligen viktigt att denna väg byggs ut i ett tidigt 
skede av exploateringen av området. 
Nytt läge för en ge-förbindelse under stambanan utreds för närva
rande. 
Angöringsgator från det övergripande gatusystemet föreslås, i område 
1 att förläggas på kvartersmark. I område 2 föreslås en vidareut
byggnad av det befintliga gatusystemet och i område 3 föreslås små 
gemensamma gator på kvartersmark. 
På Annehemsvägen föreslås ett antal hastighetsdämpande förträng
ningar av körbanan samtidigt som så många fastigheter som möjligt 
förses med utfartsförbud mot densamma. 

Kollektivtrafikens linjer 2 och 94 som idag vänder vid Norra sjukhu
set föreslås fortsätta öster om sjukhuset och följa den nya genom
gående gatan fram till vändplats på Skj utbanevägen. P-platsen för det 
planerade koloniområdet väster om Skjutbanevägen ersätts med nya 
p-platser i anslutning till bussvändplatsen. 

Gång- och cykelvägnätet tillgodoses genom att förlägga de övergri
pande ge-stråken på parkmark eller gatumark. Särskilt viktigt är det 
stråk som kommer från Stångby och som senare kommer att inarbetas 
i etappen 2. Korsningen med Skjutbanevägen skall ske i tunnel med 
en sådan utformning att bästa möjliga ljusförhållanden uppnås. Tun
neln bör påbörjas senast när etappen 2 påbörjas. Under mellantiden 
kan befintlig cykelväg utnyttjas. 
Vissa befintliga gångvägar inom Norra sjukhusets område föreslås få 
utnyttjas för allmän ge-trafik. 

Parkering sker huvudsakligen på tomtmark. Inom område I finns 
möjlighet att utforma kvartersgatorna så att besöksparkering kan ske 
på den sida av gatan som inte är trädplanterad. 

Norra sjukhusets befintliga parkering måste på sikt ersättas på annan 
plats. Förslagsvis kan den rymmas på tomtmark innanför träden vid 
Skjutbanevägen. 



• 
• 

• 
• 

Miljöaspekter 

Teknisk för
sörjning 

PLANBESKRIVNING 5 (7) 

Planområdet är så beläget att det inte påverkas av några yttre stör
ningar från biltrafik eller industriella utsläpp. 
Tågtrafiken på stambanan ger dock upphov till bullerstörningar i den 
västra delen av planområdet om inga bullerdämpande åtgärder vidtas. 
Ett bullerskydd närmast banvallen på 1,5 meter söder om Annehems
vägen och ett skydd på 2.0 meter norr om densamma ger maxrekom
menderade 55 dBA vid uteplatserna närmast järnvägen. Innevärdena 
är helt acceptabla. De beräknade överskottsmassor som uppkommer 
vid byggnationen torde kunna utnyttjas till att lägga upp bullervallar 
där så krävs längs banvallen . 

Om den i översiktsplanen redovisade nya sträckningen av Örtofta
vägen skall byggas ut måste särskilt bullerskydd uppföras mot närlig
gande kvartersmark. Plankartan har försets med särskild bestämmelse 
som reglerar detta . 

Väster om planområdet, fram till stambanan finns ett fördröjnings
magasin för extrema dagvattentillflöden.Högsta nivå för vattenytan 
kan nå upp till +45.0 nivån. De yttersta tomterna med sluttningshus 
ligger precis ovanför 45-kurvan och det torde vara nödvändigt att 
modellera om och flytta kanten på fördröjningsmagasinet åt väster. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas, bl a med 
hänsyn till närheten till fördröjningsmagasinet. Ex vis kan Örebro
modellen utnyttjas, där dagvattnet leds ner i stenkistor som förses 
med bräddavlopp. Bräddavloppet skall då vid extrema vattentillflöden 
kunna brädda ut vattnet i fördröjningsmagasinet. 

Källsortering av sopor skall eftersträvas . 

Planområdet ligger inom område som, enligt radonutredningen för 
Lunds kommun kallas nästan högriskområde. Enligt utredningen finns 
en mätpunkt i anslutning till Skjutbanevägens vändplats som har 
registrerats för 30 kBq/m3

, i övrigt har endast låga värden registre
rats. Bebyggelsen skall utföras radonskyddad inom hela området. 

Delområde 1 kommer att uppvärmas med fjärrvärme med matning 
från Skjutbanevägen mitt för kvarteret Helfiguren. 
Delområdena 2 och 3 uppvärmes med vattenburen el. 
En ny nätstation skall placeras centralt inom planområdet. Den ersät
ter befintlig nätstation vid Skjutbanevägen. 
Två befintliga el-ledningar i anslutning till Annehemsvägen samt en 
el-ledning som går diagonalt över planområdet måste flyttas. 
Diverse omläggningar av befintliga dagvattenledningar är också 
nödvändiga. 
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Två befintliga el-ledningar i anslutning till Annehemsvägen samt en 
el-ledning som går diagonalt över planområdet måste flyttas. 
Diverse omläggningar av befintliga dagvattenledningar är också 
nödvändiga. 
Erforderliga u-områden för underjordiska allmänna ledningar har 
redovisats på plankartan. 
Televerket avser att uppföra en telestation i anslutning till Norra 
sjukhuset. 

Skyddsrum skall anordnas inom området. I samband med bygglov 
kommer storlek och läge att regleras . 

Skulle under mark dolda fornlämningar påträffas vid schaktarbeten 
skall kulturminneslagen kap 2 beaktas. 

Vissa byggrätter närmast Skjutbanevägen kräver fördjupad grund
läggning på grund av närheten till underjordiska ledningar. 

Planområdet omfattar dels Norra sjukhusets anläggningar vid Skjut
banevägen, dels odlade ytor i väster och norr och dels några befintliga 
bostadshus längs Annehemsvägen. Annehemsvägen kan idag nås från 
antingen Kävlingevägen över stambanan eller från Svenshögsvägen via 
Tornhillsvägen. Den enda koppling söderut mot Norra Fäladen är det 
ge-stråk som kommer från Stångby och passerar förbi Norra sjukhuset 
och vidare in mot centrum. 

Utförda grundundersökningar har visat att marken de närmaste 150 
meterna nordväst om sjukhuset är utfyllnadsmassor sedan sjukhuset 
byggdes. Terrängen i övrigt faller, efter Lundaförhållanden mätt, rätt 
kraftigt åt väster. 

Den vegetation som finns inom området är främst koncentrerad till 
Norra sjukhuset och bebyggelsen vid Annehemsvägen . 

Inga synliga fornlämningar ovan mark har registrerats. 

I generalplan 82 R för Lund är planområdet angivet som ett utred
ningsområde. 
1987 arrangerades och genomfördes en arkitekttävling över området 
och 1991 skrevs ett planprogram för delen väster om Svenshögsvägen 
där kommunstyrelsen bl a förordade ett långsiktigt alternativ med en 
ny Örtoftaväg längs stambanan. 

Planprogrammets västra del har därefter bearbetats till nu förelig
gande detaljplaneförslag. 
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Planområdet är beläget i Lunds norra del, norr om Norra Fäladen och 
väster om Svenshögsvägen. 
Området omfattar ca 30 ha, varav ca 19 ha är odlad mark. 

-,~ 
il -

Största markägaren är NCC FASTIGHETER AB. I övrigt finns några 
privata fastigheter (P) samt några mindre delar som kommunen (K) 
äger. 

Följande handlingar ingår i ärendet: 
detaljplan och illustrationsplan i tre blad, planbestämmelser, beskriv
ning samt genomförandebeskrivning . 

ST ADSARKITEKTKONTORET I LUND 

~~ 
· Anders Tingv~ 

stadsbyggnadsdirektör 

'~ 
~öran Rickt 
planingenjör 

~~ 
Björn Gunnarson 
planchef 
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Till grund för detaljplanen ligger dels vinnande förslag från den 
arkitekttävling som genomfördes 1987 och, dels ett planprogram som 
de vinnande arkitektfirmorna tillsammans med kommunen upprättade 
1991. 

Utbyggnaden av området sker i kvartersvisa etapper med början 1994. 
Området inrymmer totalt ca 275 - 285 nya lägenheter med varierande 
upplåtelseform. Utbyggnadstakten och i viss mån bostads typen avgörs 
av efterfrågebilden. 

Planområdet, inklusive Norra sjukhuset ägs till största delen av NCC 
Fastigheter AB. Vissa mindre delar ägs av kommunen och några 
fastigheter är i privat ägo. 

NCC är huvudexploatör men kommunen har rätt att disponera och 
fördela hälften av byggrätterna inom NCC:s markinnehav. Exploate
ringsavtal skall upprättas och godkännas av både kommunen och NCC 
innan planen antages. Huvudsyftet skall dock vara att exploatören åtar 
sig att utföra en i princip komplett exploatering. Utöver arbeten på 
egen kvartersmark skall även ingå arbeten på allmän mark såsom 
gator, park/grönområden, ledningssystem förutom elnätet. Gator, gc
vägar, parkmark m m färdigställs i takt med områdets utbyggnad. 

Gång- och cykeltunnel under Skjutbanevägen påbörjas senast när 
etappen 2 påbörjas. 

Särskilda avtal träffas med Lunds Energi respektive Lunds kommun 
angående utbyggnad av allmänna anläggningar. Kommunen skall vara 
huvudman för allmänna platser. 
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Område för närhetsbutik fördelas av kommunen medan exploatören 
uppför butiksbyggnaden och iordningställer tomtplatsen. 

Slutlig fastighetsindelning skall motsvara planens indelning i byggnad
skvarter, och i förekommande fall uppdelat i olika delområden med 
hänsyn till föreskrivet användningssätt enligt planen och bebyggelsens 
uppdelning på förvaltningsenheter. 
Uppdelas bebyggelsegrupperna i flera fastigheter (småhusfastigheter 
eller dylikt) förutsätter detaljplaneförslaget att gemensamhetsanlägg
ningar bildas för förbindelseleder, lekplatser, friytor och viss teknisk 
försörjning . 

Fastighetsbildning för den planerade friliggande villabebyggelsen i 
planområdets norra del skall ske i huvudsaklig överensstämmelse med 
illustrationsplanen . 

Den nytillkommande villabebyggelsen norr om Annehemsvägen har 
grupperats kring gemensamma infarter. I dessa fall förutsätts att 
gemensamhetsanläggningar bildas. Eventuellt kan vissa ledningar för 
teknisk försörjning av bostadsfastigheterna ingå i gemensamhetsan
läggningarna. 

De befintliga bostadsfastigheterna Vallkärratorn 2:32, 2:58 och 2:60 
förutsätts utökas med tillskottsmark från angränsande fastighet. 

För Vallkärratorn 2:32 möjliggörs också avstyckning av en bostads
fastighet. 

Mark för allmänna platser, såsom gator och parkmark, skall samman
föras till en kommunägd gatu- och parkmarksfastighet. Väghållningen 
av den s k Annehemsvägen handhas av vägsamfälligheten Vallkärra
torn ga:3. I samband med att detaljplaneförslaget vinner laga kraft 
övertar kommunen huvudmannaskapet för den del av vägen som utgör 
gata i planen. 

Annehemsvägen ingår i vägsamfälligheten Vallkärratorn,ga:3. Sedan 
flera år pågår en lantmäteriförrättning med avsikt att stänga järnvägs
övergången väster om planområdet. När järnvägsövergången stängs 
skall vägsamfälligheten ombildas till en gemensamhetsanläggning, 
som skall omfatta vägen öster om järnvägen med anslutning till 
allmänna vägarna nr 936 (Lund-Örtofta) och nr 929 (Västratorns
vägen) samt ny provisorisk utfartsväg förbi Norra Sjukhuset. Ban-
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verket skall anlägga den nya utfartsvägen. En samfällighetsförening 
skall svara för underhållet av vägarna tills planområdet exploateras 
och de aktuella gatorna byggs. I samband med att kommunen övertar 
huvudmannaskapet för gatorna skall gemensamhetsanläggningen 
begränsas till att omfatta vägarna norr om planområdet. Gång- och 
cykelväg över järnvägen väster om planområdet skall bibehållas till 
dess snabbtågstrafik kommer igång. 

Ansökan om fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsan
läggning görs av berörda markägare hos Lunds lantmäteri, fastighets
bildningsmyndigheten, Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND . 

Rätt att ta utrymme ianspråk för underjordiska allmänna ledningar kan 
efter ansökan från ledningshavaren säkerställas genom upplåtelse av 
ledningsrätt. Alternativt kan servitutsavtal upprättas. I samband med 
upprättande av exploateringsavtal ankommer på kommunen att även 
reglera rätten att ta i anspråk kvartersmark för allmän gång- och 
cykel trafik. 

Någon fastighetsplan behövs inte för det fastighetsrättsliga plangenom
förandet. Kommunen kan för huvuddelen av den planerade nybebyg
gelsen reglera de fastighetsrättsliga plangenomförandefrågorna i avtal 
med berörd exploatör. I övriga delar förutsätts plangenomförandet ske 
direkt genom fastighetsbildning efter ansökan från berörd fastighetsä
gare/köpare. 
Skulle behov av fastighetsplan sedermera uppstå kan sådan upprättas 
vid senare tillfälle. 

Gator. ge-vägar. ge-tunnel. 

Kommunen är ansvarig för de allmänna gatorna samt ge-vägar och 
ge-tunnel inom området. Exploatören bygger ut dessa åt kommunen 
där också en tunnel för gång- och cykeltrafik under Skjutbanevägen 
ingår. Särskilt avtal skall träffas som reglerar frågor beträffande 
utförande, utförandetider samt drift och underhåll under exploate
ringsstiden. Beträffande de allmänna anläggningarnas standard skall 
detaljerade ritningar och beskrivningar upprättas av exploatören och 
godkännas av kommunen innan igångsättning av arbetena. 

Förbindelseleder på kvartersmark anläggs av respektive byggherre och 
överlämnas till den samfällighet eller gemensamhetsanläggning som 
skall vara brukare av förbindelselederna. 
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Utbyggnaden inom planområdet påverkar direkt vissa delar utanför 
planen. Bl a korsningen Svenshögsvägen - Skjutbanevägen samt 
utformningen av Svenshögsvägen in mot Lund. Trafiksäkerhetsbe
främjande insatser måste vidtagas och exploatörens medverkan regle
ras i exploateringsavtal med kommunen. 

Grönområden 

Kommunen genom KON-norr har totalansvaret för de park- och 
grönområden som i planen markeras som allmänna. Exploatören 
bygger ut dessa åt kommunen . 

VA-ledningar 

Kommunen är ansvarig för utbyggnaden av vatten- och avloppsled
ningar på allmän mark inklusive fördröjningsmagasin för dagvatten 
mellan område 1 och 2. Exploatören svarar för utbyggnaden av dessa 
arbeten åt kommunen. 
Förbindelsepunkter med avstängningsventiler upprättas där fastig
heternas enskilda ledningar skall kopplas till den allmänna vatten- och 
avloppsledningen. Förbindelsepunkter upprättas i respektive fastighets 
omedelbara närhet, så att fastigheten direkt kan bruka den allmänna 
ledningen. 
Fastigheten Vallkärratorn 5:51 (Annehem) är vattenansluten genom 
ledning från Skjutbanevägen. Anslutningen måste ändras så att fastig
heten ansluts till ny vattenledning i Annehemsvägen. 

För avledande av spillvatten från områdena 2 och 3 måste en ny 
avloppspumpstation byggas på parkmark i sydvästra delen av område 
2. Vid utbyggnad av ge-tunnel under Skjutbanevägen måste befintliga 
huvudledningar för vatten och avlopp i gatan flyttas och ledas runt 
tunnelläget. 

Elförsörjningen 

Energiverken, elverket, har totalansvaret för eldistributionsnätet 
inklusive serviser till respektive leveranspunkt. För områdets elför
sörjning måste en befintlig nätstation i anslutning till Skjutbanevägen 
flyttas norrut. Vissa befintliga elledningar måste även flyttas. Dessa 
arbeten utföres av elverket men bekostas av exploatören. 
Projektering och utbyggnad av det totala eldistributionsnätet utföres av 
elverket. Förläggning och flyttning av elverkets ledningar samt 
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placering av nätstation måste samordnas med övriga mark- och 
ledningsarbeten. Det är därför viktigt att fastställa elledningarnas 
sträckning, läge för belysningsstolpar och kabelskåp i ett tidigt skede. 

Värmeförsörjning 

Område 1 uppvärmes med fjärrvärme. 

På grund av att upplåtelseformerna i de olika kvarteren inte är preci
serade lämnar värmeverket anslutningspunkt i Skjutbanevägen mitt för 
kvarteret Helfiguren. Exploatören ansvarar därefter för projektering, 
upphandling och byggnation av ledningsnätet allt efter som kvarteren 
byggs ut. 
Värmeverket ansvarar för entreprenadkontroll och besiktning av 
byggnationen . 
Område 2 och 3 uppvärmes med vattenburen el från det allmänna 
elnätet. 

Bullervall 

Exploatören skall anlägga nödvändig bullervall mot tågtrafikbuller 
längs stambanan, både norr och söder om Annehemsvägen. Utförande 
och omfattning regleras i exploateringsavtal. 

Massbalansering 

Exploatören förutsättes balansera massorna på ett naturligt och pryd
ligt sätt inom området. Underskottsmassor anskaffas av exploatören. 
Överskottsmassor kan i samråd med kommunen utnyttjas till bullervall 
vid stambanan mot tågtrafikbuller. 

Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen 
vinner laga kraft. 

För planhandlingarna ansvarar stadsarkitektkontoret. 
För exploateringsavtal svarar fastighetskontoret. 
För fastighetsbildningen svarar Lunds lantmäteri. 
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Följande tjänstemän har medverkat i genomförandebeskrivningen: 
Lars-Göran Rickt, Stadsarkitektkontoret 
Ingemar Söllscher, Lunds lantmäteri 
Hans de Mare, Fastighetskontoret 
Stig Brozen, Lunds Energiverk 
Bertil Larsson, Gatukontoret 
Svante Törnvall, Parkförvaltningen 

STADSARKITEKTKONTORET I LUND 

~~ 
Anders Tingv~ 
stadsbyggna sdirektör 

\ ' - . 
Lar4G, ·· R k s- oran te t 
planingenjör 

~"'~W<wJ 
Bjorn Gunnarson 
planchef 
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PÄ 103/90 

Kommunfullmäktige i Lund 

Länsstyrelsen, Malmö 
Antal bil. M 

f -e -a 07-q, 
Detaljplan för del av VALLKÄRRATORN 1:49 mm i Lund, Lunds 

kommun . 

(Annehemsområdet) 

Byggnadsnämnden har 1993-10-13 godkänt ett 1993-04-27 upprättat förslag 

till detaljplan för del av Vallkärratom 1 :49 m m i Lund, Lunds kommun. 

För antagande överlämnar byggnadsnämnden 

1 detaljplanekarta (blad 1-3) och illustrationsplan (blad 1-3); 

2 planbestämmelser, planbeskrivning och 

genomförandebeskrivning Bilaga 1-3 

3 utlåtande 1993-09-02 Bilaga 4 

4 till utlåtandet hörande bilagor Bilaga 4 A-C 

5 samrådsredogörelse 1993-04-26 Bilaga 5 

Byggnadsnämnden överlämnar även inkomna yttranden över förslaget, utdrag 

av byggnadsnämndens protokoll 1993-10-13, § 225, fastighetsförteckning 

jämte' karta, underrättelser med sändlistor, urklipp av i tidningarna införd 

kungörelse om förslaget samt meddelande till sakägare som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. 

Post- och besöksadress 

Byggmästaregatan 4 
22237LUND 

Telefon (vx) 

046-3S 50 00 

Telefax 

046-14 60 S1 
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HEMSTÄLLAN 

Byggnadsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till detaljplan för del av Vallkärratorn l :49 m m i Lund, 

Lunds kommun. 

Mot byggnadsnämndens beslut har Thomas Schlyter reserverat sig . 

BYGGNADSNÄMNDEN I LUND 
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