Granskningsutlåtande

detaljplan för del av Stanstorp 6:1 m fl,
Vikhem IV
i Staffanstorp, Staffanstorps kommun
Detaljplanen har varit föremål för granskning under tiden 2016-06-27 -- 2016-09-04.
Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida.
Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.
Kungörelse har varit införd i Sydsvenskan 2016-06-26.
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Inkomna yttranden utan erinran
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Tekniska nämnden
E.ON Gas Sverige AB
Svenska kraftnät (inga ledningar inom området)

Inkomna yttranden med synpunkter
Trafikverket
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd Sege å-projektet
Ann-Marie Jönsson

Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:

svårt att göra bedömning på bullervallens placering i förhållande till väg 11 i granskningsskedet vill Trafikverket att kommunen innan bygglov ges skickar in ritningar och
sektioner som visar utformning av vallen.”
Kommentar:
Bullerskyddet (vall med skärm ovanpå) inom Vikhem IV avses byggas ut som en förlängning av det som byggts inom Vikhem II och III (en del av vallen i väster är redan byggd,
vilket framgår av plankartan, tidigare etapp III, nu etapp IV). Eftersom förutsättningarna vad gäller bland annat sikt inte är nämnvärt annorlunda här än längre västerut ser
inte kommunen att det finns skäl att ställa andra krav på bullerskyddets avstånd från
vägen än vid Vikhem II och III. Kommunen anser inte heller att det finns skäl att ställa
hårdare krav vad gäller bebyggelsens placering än vad som ställts tidigare. Trafikverket/
Vägverket/Banverket har inte haft synpunkter på bullerskyddens utformning eller byggnadernas placering i samråd/utställning av detaljplanerna Vikhem II och Vikhem III.
Kommunen kommer att ansvara för skötsel och eventuella åtgärder på bullervallen som
krävs ifall den bullerdämpande förmågan skulle försämras.
Kommunen kommer att kontakta Trafikverket under den vidare projekteringen av bullervallen.

Länsstyrelsen
”Detaljplanen för Vikhem IV syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av
Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorp. Planförslaget omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken),
en förlängning av den delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems
byväg och dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området nödvändig infrastruktur,
Länsstyrelsens samlade bedömning:

Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd Sege å-projektet
Segeåns vattendragsförbund och Vattenråd har yttrat sig i tidigare skede och vidhåller
tidigare framförda synpunkter.

Länsstyrelsen har inget att erinra”.

Inga synpunkter har inkommit.

Kommentar:
-

Inkomna yttranden från övriga

Trafikverket
”Vi har tidigare yttrat oss i samrådsskedet om förslag till bullervall längs med väg 11,
men våra synpunkter är dock inte tillgodosedda i granskningsskedet. Eftersom det är

Ann-Mari Jönsson
”Undertecknad har tagit del av förslag till detaljplan för Stanstorp 6:1 m.fl./Vikhem IV.
Som markägare i närområdet och f d brukare av Stanstorp 6:1 vill jag framföra en synpunkt: Jag anser att det skulle vara positivt - om i detta planläge - går att finna en plats
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Kommentar:
Se tidigare synpunkter och kommunens svar i samrådsredogörelsen.

Inkomna yttranden från sakägare

för s.k. ”ingång” (tunnelväg) mot Beden-Grevieområdet dvs mellan mark 6:1 norr och
söder om väg 11 (mark söder om väg 11 är numera 6:6). Jag tror att det skulle skapa en
del positiva effekter även om verkställighet av olika skäl måste ske på längre sikt.”
Kommentar:
Det finns idag en tunnel under väg 11 strax väster om planområdet samt en tunnel strax
öster om planområdet som båda kopplar ihop Vikhemsområdet med vägar i GrevieBeden-området. Avstånd mellan dessa kopplingar är ca 1 km och med utbyggnad av
Vikhem IV kommer dessa att förbindas med ett bra gång- och cykelvägnät. Dessa kopplingar bedöms som tillräckliga.

Ändringar efter granskning
Några mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts.

Plankarta
•

För att få en konsekvent hantering har relationen mellan våningsantal och byggnadshöjd justerats så att alla områden med högsta/föreskrivet antal våningar II har
en högsta byggnadshöjd om 7.0 meter och de områden med högsta/föreskrivet antal
våningar III har en högsta byggnadshöjd om 10.5 meter.

Kvarstående synpunkter på detaljplanen
Berörda myndigheter/organisationer som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda:
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne

Staffanstorp 2016 -10-12

Sakägare som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda:
Inga yttranden har inkommit

Övriga som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda:
Ann-Mari Jönsson

Sofia Tjernström			Karolina Gnosspelius			
Planarkitekt				Exploateringsingenjör		
Staffanstorps kommun			
Staffanstorps kommun
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