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punkter 

Förslag till stadsplan 
för Smedjebacken i 
Lunds stad 

 

1281K-96:C872 1952-11-27  1954-09-24 Lunds 

kommun  

Intrång i allmän plats 
mark, breddning av väg 
E22 samt 
bulleråtgärder och ny 
GC-bro med justerad 
GC-väg. Mindre 
avvikelse som inte 
motverkar planens 
syfte. 

Förslag till stadsplan 
och upphävande av 
avstyckningsplan för 
Höjebromölla 1:11 mfl 
i Lunds kommun 

1281K-427:B1176 1982-10-06 1985-05-10 Lunds 
kommun 

Intrång i allmän 
platsmark (gata, park 
eller plantering), 
breddning av väg E22 
samt bulleråtgärder. 
Mindre avvikelse som 
inte motverkar planens 
syfte. 

Detaljplan för del av 
Lilla Råby 20:1 mfl i 
Lund, Lunds kommun 
(södra infarten) 

1281K-657:B1360 1996-04-03, 
rev 1997-04-
03 

1997-09-30 Lunds 
kommun 

Intrång i natur- och 
ängsmark, breddning 
av väg E22 samt 
bulleråtgärder och 
fördröjningsmagasin. 
Ny sträckning av väg 
108 och ny placering 
av trafikplats Lund 
Södra. Avvikelse mot 
planen som kräver 
förändring av 
detaljplan, arbetet 
påbörjat. 

Detaljplan för kvarteret 
Jöns Petter Borg 1-8 
mfl i Lund, Lunds 
kommun 

1281K-836:A667 2006-04-27, 
rev 2007-01-
25 

2007-06-15 Lunds 
kommun 

Intrång i skyddsmark, 
breddning av väg E22 
samt bulleråtgärder 
och justerad gångväg. 
Mindre avvikelse som 
inte motverkar planens 
syfte. 

Detaljplan för sydöstra 
vägen i Lund, Lunds 
kommun 

1281-K839:B1494 

 

2006-09-11 2008-03-27 Lunds 
kommun 

Intrång i 
våtmarksområde för 
enskild väg/byggväg. 
Avvikelse mot planen 
som kräver förändring 
av detaljplan, arbetet 
påbörjat. 
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1230-P39, K15 Jan-1993, 
rev okt-nov-
1993 

1994-09-26 Staffanstorps 
kommun 

Intrång i gårdsmiljö 
med kulturhistoriskt 
värde. Breddning av 
E22 som påverkar 
slänter och 
fastighetsväg samt 
bulleråtgärder inom 
gårdsmiljön. Motverkar 
inte bestämmelserna i 
planen. Marklov kan 
behövas vid ev behov 
av fällning av enstaka 
träd >0.6m vid befintlig 
bullervall eller i 
anslutning till gårds 
miljön. 

 


