
SAMRÅDSHANDLING

Planbeskrivning

Ändring av detaljplan för Stanstorp 9:1 
G:a Brandstationen
TILLÄGG till PLANBESKRIVNING och BESTÄMMELSER
i Staffanstorp, Staffanstorps kommun.  

Ortofoto med planområdet markerat. Översiktskarta.
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Handlingar
Tillägg till planbeskrivning och bestämmelser (denna handling).

Handlingarna ska läsas tillsammans med plankarta, bestämmelser och beskrivning som 
hör till detaljplan (stadsplan) betecknad S 24 (De centrala delarna av Staffanstorps 
samhälle), fastställd 1976-11-29.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostad, 
kontor och centrumverksamhet (BKC). Detta för att möjliggöra för andra verksamheter 
än statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet. 

Tidigare har kommunen haft sin brandstation inom fastigheten. Senare har byggnaden 
fungerat som lokal åt bl a elfirma med butik, lokal för arbetsträning samt bostad. För 
tillfället pågår diskussioner med en radiostudio som vill etablera sig här.

Planområdets areal uppgår till ca 1800 kvm. 

Marken ägs av Db Media Ab och planen handläggs med ett enkelt planförfarande.

Orotofo över planområdet. 
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BOSTAD, KONTOR OCH CENTRUMVERKSAMHETBKC

13.0

TOTAL NOCKHÖJD, GÄLLER INTE DET BEFINTLIGA TORNET 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 

13.0

Planändringen

Utdrag ur gällande detaljplan (ovan) och planbestämmelser (till höger) med illustrerade ändringar. 

Beskrivning
Ändamålet BKC - bostad, kontor och centrumverksamhet läggs till i fastigheten där 
tidigare endast A - Allmänt ändamål tillåtits.

BKC



4

Så genomförs planen!
Tidplan (enkelt planförfarande)

Samråd Antagande Laga kraft

Samrådet (denna handling) pågår under april/maj 2013.

Planen planeras kunna antas i juni 2013. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Ekonomiska och administrativa frågor
Markägaren har ansvaret för utbyggnaden inom kvartersmark. 

Medverkande tjänstemän och/eller konsulter
Medverkande tjänstemän från Staffanstorps kommun har varit Thomas Lexén, stadsar-
kitekt.  

Staffanstorp 2013-04-24

Lowe Kisiel
Planarkitekt    
Staffanstorps kommun

Bedömning av miljöpåverkan
För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning ska göras med hjälp av de kriterier 
som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.

Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors 
hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av  t ex överskridande 
av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur. 

Marken är sedan tidigare detaljplanelaggd och bebyggd. Ändringen är endast av admi-
nistrativ betydelse som syftar till att bestämmelserna skall överenstämma med befintliga 
ändamål och med möjlighet till annan huvudman än dagens. 

Sammantaget bedömer kommunen att kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen inte 
uppfylls och att ett genomförande inte innebär betydande miljöpåverkan, varför miljö-
bedömning ej behöver göras. 


