Till
Samhällsbyggnämnden
Örkelljunga kommun

Yttrande över Utställningshandling för detaljplan Åkarp 1:21
m.fl.
Vi kan konstatera att några av de påpekanden som framkommit under samrådet har arbetats in i planen. Dock saknas följande:
•

Enligt Länsstyrelsen ska det i planbeskrivningen framgå att fornlämningar är
skyddade enligt kulturminneslagens 2 kap och att markingrepp eller markförändrande åtgärder inom eller invid fornlämningarna kräver tillstånd enligt kulturminneslagen. Detta har inte skett.

•

Av Samhällsbyggnadsenhetens samrådsredogörelse framgår att det gällande
skyddet i områdesbestämmelserna för Rya 4:2 m.fl. och Ingeborrarp 1:1 m.fl.
även ska gälla för Åkarp 1:21 m.fl. Detta framgår inte av planen.
Skötselplanen borde också kompletteras med lämpliga skötselanvisningar för de
två lokalerna för smörbollar, Trollius europaeus och backsippa, Pulsatilla vulgaris. Detta kommenteras i samrådsredogörelsen men finns inte med i planen.

•

Enligt samrådsredogörelsen ska handlingarna kompletteras med Artskydd. Detta
har till synes heller inte skett. Troligen förekommer inga arter enligt artskyddsförordningen med detta har heller inte redovisats. För artgrupper som mossor,
lavar, insekter m.fl. finns över huvud taget ingen kunskap eller dokumentation.

•

Utbyggnadsområde A har reducerats något i förhållande till samrådsförslaget. Vi
anser dock att den södra begränsningen av kvartersmarken (BE) bör skjutas åtminstone 50 meter norrut för att inte förändra det visuella intrycket från Rya
kyrkoruin. Det torde vara känt att den trädridå som avses utgöra skydd är avlövad halva året.

•

Inom område B har kvartersmarken marginellt reducerats. För att ”säkerställa att
upplevelsen av att vandra på kyrkstigen kommer att vara oförändrad” bör kvartersmarken på ekbacken helt tas bort. Det är inte bara själva husen och dess placering som kommer att påverka området. Förmodligen kommer den väg som
måste dras upp från järnvägsbanken att utgöra ett mångdubbelt större ingrepp.
Terrängen är synnerligen brant och vägen måste anläggas i serpentiner. Märk väl
att vägen inte bara ska ge tillgång för ev. boende utan också vara dimensionerad
för tunga transporter, dels för husmonteringen, dels för den av EON planerade
transformatorstationen. Det kan heller inte uteslutas att träd som skymmer utsikten mot golfbanan ”försvinner”.

•

Om det av avtalet mellan Örkelljunga Golfklubb och Rya Gård framgår ”vikten
av att bibehålla den orörda naturkaraktären i Ekbacken” är detta ytterligare ett
starkt skäl att ta bort kvartersmarken i område B.

•

Eftersom det i Naturvärdesbedömningen endast gjort redaktionelle ändringar,
hänvisar vi till vårt samrådsyttrande.
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