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PLANDATA 
 
Planområdet omfattar Habo gård med omgivande markområden, Habo 
dammar och delar av Höje å. Området är beläget ca 1 km norr om Lomma 
tätort. 
 
Planområdets areal är ca 16,3 ha. 
 
Planområdet utgörs av fastigheterna Lilla Habo 1:6 och Stora Habo 1:7, 
som ägs av Lunds kommun. 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 

Överstrukna text- Detaljplanen syftar till att möjliggöra att området används för vård,  
avsnitt är undan- rehabilitering, korttidsboende, rekreation, lek, idrott samt för park- och  
tagna av miljö- och naturändamål.  
byggnadsnämnden 
2005-10-25 Norr och öster om befintlig bebyggelse skapas byggrätter för att bl a 

uppföra en gästrumsbyggnad för Föreningen De Gamlas Sommarhem. 
Detaljplanen syftar även till att på sikt möjliggöra ytterligare utbyggnad. 
 
Stora delar av området vid Habo dammar och Höje å kommer att bli 
allmänt tillgängliga för rekreation.  
 
PLANFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Gällande planer samt kommunala beslut och utredningar 
 
Detaljplanen är förenlig med Lomma kommuns översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 2001-05-03 och med fördjupad översiktsplan för 
Lomma tätort, antagen av kommunfullmäktige 2003-01-30. 
 
Planen är förenlig med miljöbalken (MB). Miljökonsekvensbeskrivning 
erfordras ej då planens genomförande inte innebär betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser. 
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Planområdet är tidigare inte detaljplanelagt. 
 
Området gränsar i väster och norr till ”Detaljplan för Stora Habo 1:6 m fl 
(Golfbana inom Haboområdet)”, lagakraftvunnen 1991-11-14. Övriga 
angränsande områden saknar detaljplan. 
 
För hela naturområdet råder landskapsbildsskydd. För delar av 
naturområdet gäller generellt strandskydd på 100 m utmed Höjeå och 
Habo dammar.  
 
Länsstyrelsen har 2005-07-13 upphävt strandskyddet och landskaps-
bildsskyddet inom kvartersmarken. 
 
Lunds kommun har genom Miljödomstolens dom 2001-03-16 tillstånd 
enligt vattenlagen att anlägga en stängningsanordning i inloppet till Habo 
dammar och att åter öppna den igenfyllda delen av Önnerupsbäcken och 
där anlägga en överfallströskel. 
 
Lomma kommuns utredning 2003-06-07 om rekreationsstråk längs Höjeå 
skisserar ett gångstråk och en angöringsplats med parkering och 
information inom planområdet. Syftet med utredningen är att göra åns och 
det omkringliggande landskapets naturvärden mer tillgängliga för 
allmänheten. 
 
Byggnaderna på Habo gård ingår i förslag till kulturmiljöprogram för 
Lomma kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2003-11-25 att ge plan- och 
byggkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Lilla Habo 1:6. Till 
grund för beslutet låg en ansökan från Föreningen De Gamlas 
Sommarhem att uppföra en gästrumsbyggnad med ca 14 rum om ca 340 
m2 bruttoarea. 
 
Planen handläggs med normalt planförfarande. 
 
Arkeologi 
 
Arkeologisk utredning är utförd av Wallin kulturlandskap och arkeologi 
och redovisad i rapport 2005:14. Länsstyrelsen meddelade 2005-02-03 att 
utredningen är avslutad, att inga under mark dolda fornlämningar kunde 
påvisas samt att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga. 
 
Geoteknik 
 
Geotekniska undersökningar, dat. 2003-04-22 och  2004-12-23 är utförda. 
Matjorden och den nuvarande fyllningen med mullhaltig sand och matjord 
föreslås utskiftas mot sand och grus till 0,7–0,9 m djup. Byggnaderna 
föreslås bli grundlagda på bottenplatta med ev. grundförstärkning. 
 
I samband med den senare geotekniska undersökningen har markradon 
uppmätts. Åtgärder som skyddar mot markradon bedöms inte nödvändiga. 
 
Ingen känd förekomst av förorenad mark finns inom planområdet. 
Miljöprovtagning har utförts och redovisas i PM 2005-02-22. Av denna 
framgår att färgskiftningar och lukt har kontrollerats och att inget har 
noterats som tyder på förekomst av miljöfarliga ämnen. Förekomst av nio 
olika sorters tungmetaller har uppmätts och analyserats. Av PM framgår 
att samtliga halter av uppmätta tungmetaller ligger långt under 
naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. 
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Mark och markanvändning inom planområdet 
 
Det dominerande intrycket av planområdet är att det utgör ett mellanrum 
mellan det exploaterade och det icke exploaterade. I norr dominerar 
vattenytor, i öster åker samt i söder såväl spontana som anlagda 
grönområden i anslutning till bebyggelsen. Delar av den spontana  
växtligheten hävdas genom grässkörd, vilket ger ett odlat intryck genom 
avsaknad av träd och buskar. 
 
Habo dammar, som är rester av lertag, är förbundna med Önnerupsbäcken 
och Höje å. Genom varierande vattenflöde i vattendragen fluktuerar 
vattennivån i Habo dammar, vilket påverkar karaktären på området, inte 
minst växternas artsammansättning. Det spontana uppslaget av vegetation 
kring dammarna är typisk representant för den skånska kulturmarksfloran.  
 
Fiske med fiskekort är tillåtet i dammarna och utnyttjas i ökande 
utsträckning. 
 
De anlagda grönytorna har närmast park- eller trädgårdskaraktär och 
innehåller inslag av intressanta hortikulturella växter. Bebyggelsen är 
koncentrerad till Habo gård. 
 
Mellan den ordnade miljön kring bebyggelsen och dammarna finns 
Stenparken med en bäckfåra mot det västligaste dammpartiet. 
Anläggningen är utförd efter en skiss av konstnären Helge Lundström. 
Stenparken utgör med sitt skulpturala värde ett komplement till den 
nuvarande parken. Habostiftelsen påbörjade anläggningen av Stenparken 
år 2001. Ca 22 olika mineraler har hämtats från olika delar av Skåne för 
att belysa mångfalden i Skånes bergarter. 
 
Mark och markanvändning utanför planområdet 
 
Örestads golfbana gränsar i väster och norr. Lomma ridhusanläggning 
gränsar i söder. Den samfällda vägen gränsar i sydväst. Höje å utgör gräns 
i öster. Öster om ån ligger jordbruksfastigheter.  
 
Habo gårds historia 
 
Habo säteri har bildats genom en sammanslagning av flera hemman. 
Gården har eventuellt rötter i 1400-talet. Som berustat säteri erhöll gården 
sätesfrihet 1762, då den ägdes av ägaren till Barsebäcks gård.  
 
L. I. O. Bager köpte gården 1853 och egendomen stannade i den bagerska 
släkten till mitten av 1950-talet. Bostadshuset uppfördes 1847 och 
restaurerades 1897. Tillbyggnaden i sydost, som inrymmer bl a kök, 
matsal och varmvattenbassäng, uppfördes 1969-71 efter ritningar av 
arkitekt Hans Westman. På 1990-talet brann en del av gårdens dåvarande 
häststall och lada ned. 
 
Lunds kommun köpte fastigheten i början av 1950-talet. Sedan 1966 har 
Habostiftelsen bedrivit dagverksamhet för handikappade och äldre samt 
tidvis även barnkoloniverksamhet. 
 
Befintlig bebyggelse 
 
Det tidigare bostadshuset med tillbyggnad samt de två byggnaderna som 
tidigare utgjorde stall resp. svinhus beskrivs av Malmö Kulturmiljö i 
förslag till kulturmiljöprogram för Lomma kommun enligt följande: 
 
”Det tidigare bostadshuset är en lång länga med äldre sexdelade fönster 
och dörrar. Byggnaden har en centralt placerad frontespis. Taket är belagt 
med eternitplattor och har takfönster i gjutjärn och murade skorstenar.  
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I öster ansluter den U-formade tillbyggnaden genom en glasad gång. 
Fasaderna är av gult tegel som domineras av fönsterpartier med bröstning i 
vit liggande panel. Taket är ett valmat sadeltak belagt med shingel. 
 
Det tidigare stallet, som ligger i vinkel norr om f d bostadshuset är putsat 
och avfärgat i vitt. Fönstren är småspröjsade gjutjärnsfönster och dörrarna 
har smidesbeslag. Gavlarna är klädda i rödmålad lockpanel. Taket är 
belagt med korrugerad eternit. 
 
Det tidigare svinhuset, som ligger väster om stallet har gavlar som är 
klädda i rödmålad lockpanel. Taket är belagt med korrugerad eternit. 
 
Det tidigare bostadshuset har, enligt förslaget till kulturmiljöprogram, ett 
arkitektoniskt värde i synnerhet genom de sällsynt omsorgsfullt utförda 
snickerierna. Byggnaden är viktig för förståelsen av gårdens funktion och 
den är en del av en hundraårig kontinuitet. Den ursprungliga funktionen är 
tydligt avläsbar och det finns bevarade ekonomibyggnader. Byggnaden är 
välbevarad och tillbyggnaden är av hög arkitektonisk klass.” 
 
Gator och trafik 
 
Habovägen, som är tillfartsväg till Habo gård och området vid Habo 
dammar och Höjeå, är en samfälld väg. Habovägen nyttjas även bl a av 
ridklubben och av golfklubben vid skötseln av golfbanan. 
 
Teknisk försörjning 
 
Anslutningspunkter för vatten till och avlopp från Habo gård finns söder 
om planområdet. Dagvattnet tas om hand lokalt. Enskilda ledningar för 
vatten, dagvatten och avlopp finns inom planområdet. Golfklubbens 
maskinhall tar idag vatten och avlopp via Habo gård.  
 
Ny vattenledning är utlagd längs med Habovägen, som bl a förser 
alternativskolan med vatten. 
 
Uppvärmning sker med eldningsolja. 
 
Intill Habovägen inom planområdets sydvästra del har Lunds Energi AB 
en nätstation. 
 
DETALJPLANENS INNEHÅLL OCH UTFORMNING 
 
Bebyggelse med friytor 
 
Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Habo gård norr och öster om 
befintliga byggnader. F d bostadshuset med tillbyggnad, f d stallet, f d 
svinhuset och framtida utbyggnad avses rymma verksamheter som vård, 
rehabilitering och hotell för korttidsboende samt rekreation, lek och idrott. 
Kvartersmarkens totala areal är ca 3,5 ha.  
 
Byggnaderna kan även användas för t ex café, galleri, utställningslokal, 
lokal för tillfällig försäljning av hantverk, idrottshall och badbassäng. 
 
En användning av Habo gård för dessa verksamheter är förenlig med 
hästhållningen på den i söder angränsande ridhusfastigheten. Hästar har 
tidigare använts på Habo gård i rehabiliteringssyfte.  
 
Detaljplanen innebär inga inskränkningar varken för ridklubbens eller 
golfklubbens verksamheter på angränsande fastigheter. 
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Byggrätten för den framtida utbyggnaden är till större delen förlagd till det 
område där det år 1990 nedbrunna stallet och ladan låg. Ny bebyggelse 
skall beträffande formspråk, fasadmaterial och färgsättning anpassas till 
karaktärsdragen i befintlig bebyggelse på fastigheten. Högsta byggnads-
höjd är 3,5 m. Taklutningen skall vara mellan 42 och 50 grader. Mindre 
tillbyggnader kan tillåtas med annan taklutning. 
 
Illustrationskartan visar en anläggning med större byggnadsvolymer, som 
kan sammankopplas med smärre, lätta, glasade passager. Reception till 
den nya anläggningen kan lämpligen förläggas mellan de båda norra 
byggnaderna med entré och angöring från norr. 
 
Söder och sydväst om befintlig bebyggelse får undantagsvis små 
komplementbyggnader uppföras i form av uthus, pumpstation, garage, 
paviljonger etc. Byggnaderna skall anpassas till och underordna sig 
omgivande trädgård och grönska. Inom detta område är utlagt en byggrätt 
för carport/förråd med högsta byggnadshöjd 3,5 m. Grundläggning avses 
ske på plintar eller med annan enkel grundläggning. Byggrätten är 
placerad med hänsyn till befintlig vegetation och till att lämpliga 
uteplatser kan ordnas invid byggnaden med badanläggning. Befintlig 
ekonomibyggnad nordväst därom avses rivas. 
 
Detaljplanen syftar till att bevara befintlig bebyggelse för framtiden. 
Planens varsamhetsbestämmelser överensstämmer i allt väsentligt med 
förslaget till kulturmiljöprogram för Lomma kommun. Detaljplanen 
föreskriver att de befintliga byggnadernas byggnadsytor, byggnadshöjder 
och takvinklar skall bibehållas. På det tidigare bostadshuset får takkupor 
eller takfönster ej anordnas. F d bostadshuset, f d stallet och f d svinhuset 
får till sin karaktär ej förvanskas. Vid ändring av byggnaderna skall iakttas 
särskild uppmärksamhet. Den ursprungliga utformningen skall vara 
vägledande vad gäller detaljer, material och färgsättning. Samråd bör ske 
med antikvarisk expertis. 
 
På kvartersmark skapas trädgård och andra grönytor samt parkering och 
angöringsytor. Kvartersmarkens avgränsning i öster är vald så att den 
sekundära tillfarten från söder inte inkräktar på befintlig vegetation. 
 
Stenparkens karaktär motiverar att denna tillhör kvartersmark. Stenparken 
avses i framtiden kompletteras så att den ger en samlad bild av de olika 
stensorter som finns i Skånes geologi. Detaljplanen möjliggör en 
utveckling av Stenparkens anläggning. 
 
Allmän platsmark 
 
Den allmänna platsmarken utgörs av naturmarks-, odlings- och vattenytor. 
Naturen inom den allmänna platsmarken, som ursprungligen är spontan, 
behöver kompletteras med plantering av växtarter, som är typiska för det 
skånska kulturlandskapet.  
 
Allmänheten bereds möjlighet att fritt ströva kring Habo dammar på den 
allmänna platsmarken. För att öka tillgängligheten anläggs en ny gångbro 
vid dammarna öster om Stenparken över en naturlig passage mellan 
vattenytorna i anslutning till den gångväg som föreslås i utredningen för 
rekreationsstråket längs Höjeå. 
 
Tillfarten till naturområdet sker från Habovägen längs med planområdets 
västra gräns. Norr om tillfartsvägen anläggs en grusbelagd bilparkering för 
besökare till naturområdet inklusive Stenparken. En brygga i dammen i 
anslutning till Stenparken kan också bli aktuell.  
 



 6(7) 
 

Detaljplan för LILLA HABO 1:6 och STORA HABO 1:7, Habo gård  Planbeskrivning 2006-01-13 

Överstrukna text- Sydöstra delen av planområdet skall också vara allmänt tillgänglig.  
avsnitt är undan- Detaljplanen föreskriver allmän platsmark – park för detta område. Tillfart  
tagna av miljö- och till parkområdet sker från den i söder gränsande vägen på fastigheten  
byggnadsnämnden Lilla Habo 1:7. Mindre byggnader och anläggningar som gagnar syftet  
2005-10-25 med parkändamålet kan tillåtas. Exempel på detta är mindre 

toalettbyggnad, skärmtak vid informationstavlor och skyltar. Mindre bil- 
och cykelparkeringar på sammanlagt högst 400 m2 för besökare till 
parkområdet kan också anordnas. Lämplig lokalisering och utformning 
bedöms vid bygglovsprövningen. 
 
Dagens strandskydd och landskapsbildsskydd kommer att vara kvar inom 
det område som i detaljplanen utgör allmän platsmark. Uppförandet av 
mindre byggnader och anläggningar inom parkområdet samt Parkering, 
gångbro, brygga och utbyggnad av Stenparken inom naturområdet kräver 
således tillstånd från länsstyrelsen. 
 
Gator och trafik 
 
Detaljplanen innebär en marginell ökning av trafiken på Habovägen. 
Huvudtillfarten till Habo gård sker från väster. Tillfart till parkområdet 
och Sekundär tillfart för ekonomitransporter mm till Habo gård sker från 
söder. Tillfart till naturområdet sker i Habovägens förlängning norrut. 
 
Teknisk försörjning 
 
Planerad nybebyggelse anslutes till det kommunala nätet för tappvatten 
och spillvatten. Dagvattnet tas om hand lokalt.  
 
Vattenledningen, som nu är avsatt till Habo gård, måste kopplas ihop med 
den nya vattenledningen längs med Habovägen för att tillgodose krav på 
omsättning, leveransmängd och leveranssäkerhet.  
 
En brandpost skall placeras på kommunens nät, dvs strax utanför Habo 
gårds fastighetsgräns. 
 
Möjligheterna att nyttja jordvärme för uppvärmning av planerad 
nybebyggelse kommer att undersökas. 
 
E-område är i planen utlagt kring befintlig nätstation. 
 
MEDVERKANDE KONSULT 
 
Tema Landskapsarkitekter har genom Håkan Sundell, landskapsarkitekt 
LAR/MSA, medverkat vid inventering, beskrivning och avgränsning av 
naturområdet.  
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Gertrud Richter, i tjänst som stadsarkitekt t o m maj 2005 
Emma Olvenmyr, plan- och byggkontoret 
Torsten Lindh, tekniska förvaltningen 
Lennart Persson, tekniska förvaltningen 
Gun Andersson, kultur- och fritidsförvaltningen 
Bertil Persson, räddningstjänsten 
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REVIDERING 
 
På plankartan har gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark 
justerats för att tillgodose Länsstyrelsens synpunkter på det område inom 
vilket strandskyddet kan upphävas. Planbeskrivningens avsnitt om 
upphävande av strandskydd och landskapsbildsskydd har utgått eftersom 
Länsstyrelsen 2005-07-13 upphävt strandskyddet och landskapsbilds-
skyddet inom kvartersmarken DY.  
 
 
 
2005-10-25 
 
Miljö- och byggförvaltningen  ArkitektBolaget 
Plan- och byggkontoret  DAHLQUIST - LARSSON 
 
 
 
Eva Sjölin     Britta Dahlquist 
Stadsbyggnadschef    Arkitekt SAR/MSA 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidplan 
 
Normalt planförfarande tillämpas. 
 
Efter utställning under första halvåret 2005 beräknas detaljplanen bli 
antagen av kommunfullmäktige och vinna laga kraft under 2005.  
 
Bygglov för gästrumsbyggnaden avses handläggas parallellt med 
detaljplanen.  
 
Föreningen De Gamlas Sommarhem planerar för att gästrumsbyggnaden 
kan tas i anspråk under 2006. 
 
Genomförandetid 
 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Markägare 
 
Fastigheterna Lilla Habo 1:6 och Stora Habo 1:7 ägs av Lunds kommun. 
 
Avtal 
 
Plankostnadsavtal är upprättat i december 2003 mellan Lomma kommun 
och Föreningen De Gamlas Sommarhem. 
 
Ansvarsfördelning 
 
Lomma kommun är inte huvudman för den allmänna platsmarken. 
Fastighetsägaren, Lunds kommun, är huvudman för den allmänna 
platsmarken, vilket innebär att de ställer i ordning och sköter denna. 
 

Överstrukna text-  Fastighetsägaren till Lilla Habo 1:6 svarar för tillfartsvägen till 
avsnitt är undan-  naturområdet, den allmänna bilparkeringen för såväl park- som  
tagna av miljö- och naturområdet och gångbron mellan dammarna öster om Stenparken. 
byggnadsnämnden            
2005-10-25 Tillfart till parkområdet och Sekundär tillfart till Habo gård kan anordnas 

från vägen på fastigheten Lilla Habo 1:7, som ägs av Lomma kommun. 
Överenskommelse om nyttjandet av denna väg skall träffas mellan 
fastighetsägaren till Lilla Habo 1:6 och Lomma kommun.  
 
Inom naturområdet kan Lomma kommun anlägga gångstig mm i enlighet 
med utredningen av rekreationsstråk längs Höjeå, dat. 2003-08-07. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsplan skall inte upprättas.  
 
Lantmäteriet bör se över samfälligheten och avgöra om nya andelstal för 
den samfällda vägen S:1 skall tas fram i samband med att detaljplanen 
genomförs. 
 
Erforderliga lantmäteriförrättningar skall bekostas av fastighetsägaren till 
Lilla Habo 1:6. 
 
I samband med en eventuell framtida försäljning av fastigheten  
Lilla Habo 1:7 skall servitut skrivas in för tillfarter till fastigheten  
Lilla Habo 1:6. 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Gertrud Richter, i tjänst som stadsarkitekt t o m maj 2005 
Torsten Lindh, tekniska förvaltningen 
 
 
 
2005-10-25 
 
Miljö- och byggförvaltningen  ArkitektBolaget 
Plan- och byggkontoret  DAHLQUIST - LARSSON 
 
 
 
Eva Sjölin     Britta Dahlquist 
Stadsbyggnadschef    Arkitekt SAR/MSA 
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