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Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att  erbjuda ett boende på landsbygden där just lands-
bygdskaraktären tas tillvara. I Vallby - Myllan kan man bo mitt i jordbrukslandskapet 
och samtidigt vara delaktig i brukandet av jorden. Möjlighet till lokal produktion gärna 
med profi lering ges på det gemensamma centrala odlingsområdet. 

Planen handläggs med normalt förfarande.
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Myllan Vallby i Framtidens kommun!

Framtidens kommun
Framtidens kommun - perspektiv 2038 är ett visionsdokument, som också utgör 
kommunens översiktsplan. Arbetet har till stor del handlat om att bygga en identitet 
och grundar sig på fem identitetsbärare - hembygd, livsoas, tidskvalitet, stadsliv och 
inspiration. En ansvarsfull och hållbar tillväxt är medlet för att nå målen. Markanvänd-
ningen styrs framförallt av närheten till spårburen kollektivtrafi k och stationsnärheten 
ska utnyttjas effektivt. De befi ntliga tätorterna utvecklas kraftigt. På landsbygden ges 
utrymme för karaktärsområden, där landsbygdsnäringarna kan utvecklas. Odlingsland-
skapets kvaliteter bibehålls och utvecklas med förbättrad tillgänglighet och målpunkter 
för rekreation. I samband med arbetet med Framtidens kommun bedömdes de stora 
miljöfrågorna (såväl ekologiska som sociala) främst handla om påverkan på odlings-
landskap och landskapsbild, energiåtgång och klimat, ekonomiska och sociala förut-
sättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. 

Landskapet är mycket mer än landsbygden eller jordbruksmarken. I karaktärsområ-
dena uppmuntrar vi utveckling av befi ntliga landsbruksnäringar och etablering av nya 
som bidrar till attraktiv landsbygd. Utrymme ska fi nnas att utveckla ett intresse som 
kan bli ett företagande. Utformningen av karaktärsområdena ska anpassas efter befi nt-
lig bebyggelse, kulturmiljön och odlingslandskapet

Uppföljning av frågor från Framtidens kommun
I den särskilda sammanställning som gjordes som en utvärdering och uppföljning av 
Framtidens kommuns konsekvensbeskrivning föreslogs ett antal åtgärder som konti-
nuerligt ska följas upp. En av åtgärdena rör användningen av åkermark och denna ska 
därför, när det är relevant, behandlas i samband med upprättandet av detaljplan.

I denna detaljplan tas ca: 2,3 ha jordbruksmark i anspråk för Myllan, Vallby. 
1,0 ha kommer fortsätta vara odlad mark, på övrig mark  planeras dagvattendammar, 
bostäder och vägar med möjlig exploateringsgrad på ca: 0,3-0,4 per fastighet.
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Så ser Myllan Vallby ut i framtiden!

Planförslaget i korthet
Planen ger förutsättningar för boende på landsbygden med utvecklingsmöjligheter då 
fastigheterna förutom sin egen tomt även har del i ett gemensamt markområde. Den 
gemensamma marken ger möjlighet till lokal produktion i liten skala för framför allt 
närodling och här kan även samarbete kring den gemensamma odlingen utvecklas. Syf-
tet är att erbjuda förutsättningar för att utveckla egna intressen och företagande med 
anknytning till landsbygden. 

Myllan Vallby kommer få sin identitet genom  kopplingen till lokal jordbruksproduk-

tion av mer ytintensiv karaktär. Miljön blir tydligt en del av landsbygden och livet där. 
Boende här blir del av jordbruksproduktionen omkring men i en småskaligare form. 
Den nya bebyggelsen har tillräcklig omfattning för att ge ett socialt sammanhang för 
både barn och vuxna samt utgöra ett tillskott till den befi ntliga bybildningen.

Totalt ges möjlighet för 14 st nya byggrätter, 12 st på 650 -750 kvm stora fastigheter 
samt 2 st på ca: 1500 kvm förutom det gemensamma området för odling och dag-
vattendammar på ca:  12 000 kvm.

Myllan Vallby

Odlingar

Föreslagen 
ny bebyggelse

Odlingar

Gemensamma odlingar
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Bebyggelse och kulturmiljö
Bebyggelsen  utgörs av enbostadshus med 
komplementbyggnader. 

Gestaltning - struktur
Bebyggelsestrukturen utgår från den tradi-
tionella “längan”  som sedan kan varieras 
i vinkel-byggnader, u-formationer mm.  
Tillsammans med de enkelt utformade grus-
vägarna bildas en för landskapet igenkän-
nande bas av vägar, gårdsplaner, byggnader 
och trädgårdar.

Vägar/gårdsplan

Byggnader

Trädgårdar

Vy  över planerad ny bebyggelse



7

7

Gestaltning-byggnader
Byggnadernas volym och uttryck gällande form, material och färgval är av stor vikt. 
Planförutsättningarna är enkla volymer med sadeltak där gavlarna får en framträdande 
roll. Intentionen är att byggnader skall placeras så att en gårdsplan bildas mot väg och 
att ett samspel mellan de olika fastigheterna skapar förutsättningar för puls och  varia-
tion i den övergripande strukturen. 

Material och kulörer skall vara förankrade i den skånska landsbygden. Lämpliga fasad-
material är tegel, slammat tegel, puts på mursten men även lättre material såsom träpa-
nel, plåt eller fi bercementskivor kan användas.

Som takmaterial kan tegel, papp, plåt eller fi bercement vara lämpliga material. Även 
“växt”material såsom sedum eller vass som kopplar till mossen, odlingslandskapet och 
karaktärsområdet Myllan kan vara aktuella.

Gällande kulörval fi nns en källa av vackra traditionella kulörer att hämta inspiration 
från: 

� � �� � � � � �� � � � 	 �
Ockragul Köpenhamnsgrön Engelskt rött

Per Hansblå Grönumbra Bensvart

Vit

Kimrök
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Grönstruktur och platser

Landskap
Förslaget innebär en  förtätning av  bebyggelse öster om Vallby mosse  i ett annars öp-
pet odlingslandskap. 

Rekreation och lek
I Myllan Vallby fi nns det plats för lek och rekreation naturligt i den nära omgivningen 
med relativt stora enskilda fastigheter, odling och gott om småskaliga markvägar. 

Aktivitet/mötesplatser
Som i andra mindre byar blir vägarna och byggnadernas nära samling kring dessa de 
naturliga mötesplatserna. Detta stöttas av utformningen där varje tomt har sin lilla 
gårdsplan längs med vägarna vilket ger ökade förutsättningar för möten. Odlingarna 
på den gemensamma marken blir även de en naturlig mötesplats. 

Verksamheter
Planen ger förutsättningar för  verksamheter  relaterat till karaktärsboende Myllan 
Vallby men även andra verksamheter kopplat till en levande landsbygd kan utvecklas.

Vegetation
Föra att bidra till att förankra den nya bebyggelsen i landskapet bör  det gemensamma 
växtmaterialet väljas med arter som är typiska för detta öppna jordbrukslandskap 
kring bostadshus och komplementbygger. I övrigt ger vegetationen från Myllan Vallbys 
intensifi erade odlande en stark  och bärande karaktär för området.

Hagtorn, pil , typiska växter för det öppna jordbruksland-
skapet

Vallby mosse OdlingarVägar Bebyggelse / entrégårdar
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Kollektivtrafi k
Hållplatsen Vallbymosse på busslinjen 174 mellan Staffanstorp och Dalby ligger 
omedelbart norr om Vallby mosse, strax väster om planområdet och nås utan att man 
behöver korsa väg 11 i plan. Bussturtätheten är hög, 4 bussar/timme vid rusningstider.

Gång- och cykeltrafi k
Längs med norra sidan av väg 11 fi nns en mindre väg ”Källingabäcksvägen”för bland-
trafi k som även är en del av cykelstråket mellan Staffanstorp och Dalby. 
Denna utgör även skolväg in till Kyrkheddinge där skola från förskola till åk 5 fi nns. 
Via den nybyggda undergången under väg 11 har planområdet kontakt med Källinga-
bäcksvägen. I Kyrkheddinge fi nns även fotbollsplan och verksamheter som nås bra via 
Källingabäcksvägen. Undergången fungerar även som kontakt till busshållplatsen på 
norra sidan om väg 11.

Biltrafi k
Väg 11 mellan Staffanstorp och Dalby löper strax norr om planområdet. Fordonstrafi -
ken till och från planområdet matas via allmän väg 810 ut på väg 11. Trafi kplatsen är 
nybyggd i samband med att väg 11 gjordes om till 2+1 väg och uppfyller Trafi kverkets 
krav på utformning även inklusive kommande trafi kökning från Vallby. 

Utformning av gator
Befi ntliga vägar kompletteras med nya tillfartsvägar. För att karaktären av byväg ska 
uppnås planeras relativt smala gaturum och för att stärka bykaraktären är grus som 
underlag ett lämpligt val , trots det ökade underhållet. Gator skall utformas så att fram-
komlighet för sopfordon säkerställs och så att kommunens avfallsföreskrifter följs.

Busshållplats

Skola

Planskildhet

Planerad ny byväg med lokaltrafi k

Kollektivtrafi k, gång & cykel

Vägbredd 6 meter

Körfält grus ca: 4,5 meter

Kanter kan utföras med körbar btg-
sten, gatubelysning och med ev dag-
vattenrännor typ ”lökränna” närmast 
tomtgräns

Kantsten betong Ev dagvattenränna typ ”lökränna”
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Teknisk försörjning
Området utformas med smarta energieffektiva lösningar både gällande byggnaders 
klimatskal och tekniska installationer. 

VA
Spillvatten ansluts till kommunalt ledningsnät med LTA-system där varje fastighet har 
egen pump. Inom planområdet får högst 14 bostäder uppföras vilket är maximalt vad 
det kommunala ledningsnätet för spillvatten klarar i sitt nuvarande utförande.
Vattenförsörjning sker genom anslutning till befi ntligt kommunalt vattensystem.

Dagvatten
Dagvatten tas om hand och renas i nya fördröjningsdammar med försedimentering. 
Försedementeringsdelen av dammanläggningen skall kunna stängas av, likaså utloppet 
från dammen. En dagvattenberäkning för att bedöma dammarnas ungefärliga utbred-
ning är utförd av Sweco 2012-05-15, kompletterad  2013-10-07

Avfall
Avfall omhändertas i möjligaste mån inom området. Lokal källsortering och kompost 
kan etableras på den gemensamma marken för att komma både de boende och miljön 
till nytta. I Kommunens åtagande ingår för närvarande endast hämtning av hushållsso-
por. Området skall utformas så att kommunens avfallsföreskrifter följs.

El
Skånska Energi är nätägare och står för elförsörjningen i Vallby. Planområdet ansluts 
till en station vid Vallby mosse.

Värme 
Lokalt producerad energi skall vara energieffektiv, tex bergvärme eller annan typ av 
värmepump. Ventilation med värmeåtervinning förutsätts.

Bedömning av miljöpåverkan - Motiverat ställningstagande
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 s.k. 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.

Planområdet omfattar ett område med föreslagen bostadsbebyggelse och odling i an-
slutning till befi ntlig sammanhållen bebyggelse. 
Bebyggelsens utformning enligt planen samverkar väl med befi ntliga karaktärer i kring-
liggande landskap.
Bara drygt hälften av den yta planen omfattar omvandlas från jordbruk till mark för 
byggnader och tillhörande trädgårdar. Resten fortsätter att vara jordbruksmark men 
med en mer intensiv användning som även stöttar ett ekologiskt rikare innehåll. 
Planområdet har direkt tillgång till hållplats med vältrafi kerad busslinje.
Planens genomförande orsakar inte risker för människors hälsa eller för miljön. 
� � � �� � � � �� � �� � � �� � � � � � � � � � � �  �� � � �� �  �  � � � � � �  � � � � ��  � �� � � �  � � � �  � ��� ! !  " � �# � $ % � � � � � � � � � � �  � � � � ��  � �� � � � � & � �� � " � � � �� �  � ' � ! ( �� � � � �) � � �  � � � ��  � ' � �� � �� �  � � � ' � � �#*
En närmare beskrivning av respektive delområde följer här nedan.
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Natur- och kulturvård 

Riksintressen
Riksintressen saknas inom planområdet.

Hushållning med naturresurser
Staffanstorps kommun har ett i huvudsak öppet land-
skap som är präglat av det rationella jordbruket. Berg-
grunden består av dankalksten och de lösa jordlagren 
utgörs huvudsakligen av lerjordar som är helt stenfria 
och bland de absolut bästa i landet för odlingssyfte.

Större delen av planområdet utgörs av åkermark in-
sprängt mellan bebyggelse som idag ligger i träda.  Inom 
en del av planområdet ändras användningen till bebyg-
gelse och tomtmark istället för åkermark. Odlandet på 
resterande mark innebär en intensifi ering av jordbru-
kande där produktionen inte drivs av konstgödslande 
och pesticid-användning. 

Övriga natur- och kulturintressen

Strandskydd
Runt Vallby mosse fi nns ett generellt strandskydd som 
följer mossens strand och 100 meter ut. Beslut fi nns för 
dispens (med stöd av 19 kap 3b § miljöbalken) gällande 
anläggande av fördröjningsdammar för dagvatten inom 
området med strandskydd. I övrigt sker inga förändring-
ar inom strandskydd då marken fortsätter vara  odlad 
mark.

Naturreservat
Vallby mosse som gränsar till planområdet är kom-
munens enda naturreservat. Det avsattes 1983 framför 
allt på grund av områdets höga ornitologiska värden. 
Enligt Staffanstorps naturvårdsplan från april 1995, har 
området en viktig ekologisk funktion som spridnings-
källa och refuge. Området har även ett stort värde för 
landskapsbilden. 
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Strandskyddsområde med dispens för fördröjningsdammar dagvatten med försedimentering
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Hälsa och säkerhet

Buller
Trafi kbullerutredning utförd av Tyréns 2013 01 17 visar att man med en 1,5 meter hög 
skärm placerad utmed väg 11 generellt klarar riktvärdet på bottenvåningarna (mark-
plan) för den nya bebyggelsen. På plan 2 överskrids rikvärdena något utvändigt på 
fasader mot väg 11, i den mån man kommer att ha fönster på dessa fasader kommer 
det att ställas krav på ljudreduktion, vilket bör studeras vidare vid detaljprojektering.

För den befi ntliga bebyggelsen kring planområdet medför utbyggnaden inte någon 
större förändring ur bullersynpunkt. Ny bebyggelse ger en viss skärmande effekt och 
den planerade 1,5 meter höga skärmen som ”täpper igen” hålet mellan de två befi ntliga 
bullerskärmarna , bidrar till ytterligare lägre bullernivåer.

Utformning bullerskydd
En bullerskyddsskärm skall vara tät. Framför allt kan horisontella springor vara 
förödande, varför det är mycket viktigt att skärmen utförs tät mot mark. Vad gäller 
materialval bör skärmen utföras i ett material med en ytvikt av minst 15 kg/kvm. Skär-
men placeras så nära vägen som möjligt, med hänsyn till erforderliga skyddsavstånd. 
Dimensionering av skärmen med avseende på hållfasthet och grundläggning skall göras 
med hänsyn till markförhållandena, skärmens höjd, vindkrafter mm. 

Miljökvalitetsnormer
Bedömning av påverkan på:

Luftkvalitet
Den lilla omfattning på ny bebyggelse gör att påverkan på luftkvalitén i området är 
marginell. 

Dagvatten
För dagvattenhantering anläggs ett nytt delvis öppet system som avleds till Vallby 
mosse. En  utredning /simulering för att klargöra den planerade dammens reningskapa-
citet är utförd av Sweco, daterad 2013-01 22.

Vallby mosse ingår i Höje ås avrinningsområde. Höje å har bedömts ha god kemisk 
status, men dålig ekologisk status med problem med övergödning. Eftersom exploate-
ringen av området innebär att en mindre yta kommer att användas för jordbruk bör 
mängden gödningsämnen minska. Ökad andel hårdgjord yta och mer biltransporter 
innebär visserligen en ökning av andra ämnen, men eftersom rening och fördröjning 

av dagvattnet kommer att ske dels inom området, bedöms inte exploateringen påverka 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten negativt.

Området berör grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar som har god kvantitativ 
och kemisk status. Utbyggnad inom området bedöms inte få någon märkbar påverkan 
på grundvattenförekomsten.

Markradon
Radonvärden ligger inom låg- och normalradonintervall och föranleder enklare radon-
skyddande åtgärder såsom täta rörgenomdragningar i platta på mark. 

Översvämning
I samband med anläggning av öppet dagvattensystem utformas området i dess närhet 
som buffert att användas som översvämningsyta vid katastrofregn i enlighet med dag-
vattenberäkning utförd av Sweco 2012-05-15.

Farligt gods
Riskbedömning avseende transport av farligt gods på riksväg 11 är utförd av Tyréns 
daterad 2013 03 20 för att klargöra riskförutsättningarna för den planerade bebyggel-
sen i den norra delen av planområdet. Slutsatsen av denna utredning är att risknivåerna 
är accetabla, krav på utformning av bullerskydd kommer dock säkerhetsställas genom 
bestämmelser i detaljplanen för att minska risknivån.

Djurhållning
Gården Vallby 3:16, nordväst om Vallby, hyser slaktsvin. Enligt Boverkets rekommen-
dationer ska bostadsbebyggelse inte uppföras närmre än 500 meter från gården. Plan-
områdets nordvästra hörn ligger på 500 meters avstånd från denna gården och ingen 
bebyggelse kommer att hamna inom skyddsavståndet.

Hästhållning kan förekomma i planområdets närhet.

�� � � � � �� ���� � �� � � � � � � � � � � � �
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Så ser Myllan Vallby  ut i dag!

Plandata

Läge
Planområdet ligger i anslutning till väg 11 på dess södra sida strax öster om Kyrkhed-
dinge (se illustration nedan).

Area
Områdets areal uppgår till ca 2,4 ha. 

Livet i dag!
Vallby är beläget cirka fem kilometer öster om centrum i Staffanstorp tätort. De cirka 
70 invånarna ägnar sig åt bland annat jordbruk och småföretagande inom exempelvis 
transport, foto, rörläggning samt husproduktion med skånsk profi l.  Påtagligt under 
planprocessen är att Vallbyborna känner en tydlig samhörighet trots att bebyggelsen 
är spittrad och utspridd över en stor yta och om man skulle nämna någon central del 
i Vallby så är det mossen som är den sammanlänkande platsen. Det fi nns även en för 
Myllan Vallby  inspirerande tradition av lokalt intensivt odlande på platsen. 

Bebyggelse och kulturmiljö
Före skiftet på 1800-talet var Vallby en sammanhållen by men idag är bebyggelsen 
mer utspridd. Befi ntlig bebyggelse består av gårdar som ligger var för sig i landskapet. 
Signifi kativt är att vegetationen är koncentrerat till bebyggelsen, som ofta är inbäddad 
mellan höga träd. Detta ger kulturlandskapet utanför tätorterna en mycket karaktäris-
tisk prägel.
Just vid Vallby fi nns ett tillägg till den i övrigt spridda bebyggelsen med en annan struk-
tur, här ligger ett antal mindre byggnader i mer samlad form.

Natur och grönstruktur
Vallby mosse med sin fördjupning är den landskapligt påtagligaste faktorn med sam-
lande effekt i ett mycket öppet landskap. Söderut är kopplingen till det öppna åkerland-
skapet mycket påtaglig, landskapet sträcker sig helt öppet ner mot Romeleåsen i sydost.  

Den befi ntliga bebyggelsen i Vallby består av enstaka byggnader där väg 11 delvis bi-
drar till struktur. De mindre vägarna i Vallby utgör annars det påtagligast sammanhål-
lande elementet. 

Geoteknik 
Berggrunden består av dankalksten och de lösa jordlagren utgörs huvudsakligen av 
lerjordar.

Fornlämningar 
Kända fornlämningar fi nns inte inom planområdet men i dess närhet enligt Länsstyrel-
sens fornminnesregister. 

R1      minnesmärke, övrig kulturhistorisk lämning
R2      fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning
R3      vägmärke, fast fornlämning
R4      hög
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Service
Handel och offentlig service med bland annat bibliotek, musikskola, bad-, fritids- och 
idrottsanläggningar samt äldreomsorg och vårdcentral fi nns samlad i Staffanstorps 
tätort.

I kommunen fi nns förskola och grundskola. Förskola (F-5) fi nns närmast i Kyrkhed-
dinge, grundskolans senare år (6-9) i Staffanstorp. Ett stort utbud av gymnasieutbild-
ningar fi nns i bland annat Lund och Malmö. Cirka 700 gymnasieelever från Staf-
fanstorp reser dagligen till Lund och 100 till Malmö. Kommunen fi nansierar även 
gymnasiestudier på riksrekryterande skolor.

Störningar och risker
Det huvudsakliga bullret som planområdet utsätts för idag kommer från biltrafi ken på 
väg 11 och med de bullerdämpande åtgärder som fi nns överskrids inte de vedertagna 
riktvärdena för bullernivåer. 

Tidigare ställningstagande
Planområdet omfattas inte av riksintressen.

Översiktsplan/Framtidens kommun
Enligt gällande översiktsplan (KF 2009-11-30) Framtidens kommun Perspektiv 2038 är 
Vallby en plats lämplig för  mindre utbyggnad

Planprogram och programsamrådsredogörelse godkändes i kommunstyrelsen 2011 06 
08

Samråd hölls under våren 2013. Handlingarna har sedan ställts ut för granskning under 
hösten 2013.

Skydd
Naturreservat
Vallby mosse som gränsar till planområdet är kommunens enda naturreservat. Det 
avsattes 1983 framför allt på grund av områdets höga ornitologiska värden. Enligt 
Staffanstorps naturvårdsplan från april 1995, har området en viktig ekologisk funktion 
som spridningskälla och refuge. Området har även ett stort värde för landskapsbilden.

Strandskydd
Runt Vallby mosse fi nns ett generellt strandskydd som följer mossens strand och 100 
meter ut. 

Så genomförs Myllan Vallby 

Organisatoriska frågor

Tidplan

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

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av allmän plats samt kvartersmark inom områ-
det. Området föreslås hanteras med enskilt huvudmannaskap.

Vallby är idag ett mindre avgränsat område med enskilt huvudmannaskap, beläget på 
landsbygden. Det fi nns inte någon attraktion eller planerad service i Vallby av allmänt 
intresse som skulle generera trafi k genom byn utöver den som de boende ger upphov 
till. Utöver den nu tillkommande mindre exploateringen bedöms möjligheten till ytter-
ligare expansion av bebyggelse och vägar i området dessutom vara mycket begränsade 
i framtiden. En enhetlig förvaltning av Vallby bör därför vara ett särskilt skäl för ett 
enskilt huvudmannaskap även i den kompletterande planläggningen av byn.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Exploatören ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning och bildande av erforderliga 
gemensamhetsanläggningar. Ansökan om fastighetsbildning sker hos Lantmäterimyn-
digheten. 

Exploatören betalar de förrättningskostnader som uppkommer genom de fastighets-
bildningsåtgärder som föreslås i planen.
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Antagande april 2014.
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Gemensamhetsanläggning
Befi ntlig gemensamhetsanläggning, Vallby ga:6, belastar samfälld marksamfällighet, 
Vallby s:16 och s:17 samt Vallby 10:9 (Vallby Byväg). 

Nya gator och gångpassager inom området kan anslutas till Vallby ga:6, alternativt 
bildas en ny gemensamhetsanläggning för dessa. Det gäller även befi ntligt vägservi-
tut till förmån för Vallby 10:15, då detta kommer att nyttjas av en ny fastighet inom 
detaljplaneområdet. Även tillfarten till ny fastighet belägen väster om Vallby 10:20 bör 
tillföras Vallby ga:6 då ett miljöstation och eventuellt miljöhus kommer att anläggas i 
anslutning till denna.

Samtliga nybildade fastigheter kan anslutas till Vallby ga:6 alternativt att ny ga bildas.
Då nya fastigheter ansluts till befi ntlig ga skall ersättning utgå till denna. Samråd skall 
ske med befi ntlig samfällighetsföreing gällande vilket av alternativen som är bäst och 
förenligt med föreningens stadgar.

Gemensamhetsanläggningar skall bildas för odlingsytorna, bullerskärmen/vallen, mil-
jöstation, eventuellt miljöhus, belysning, respektive för dagvattendammen inom områ-
det. Enligt uppgifter från Jordbruksverket kan en samfällighetsförening ansluta sig till 
angränsande dikningsföretag.

Gemensamhetsanläggningen för dagvatten och bullerskärm berör endast nya fastighe-
ter. Vid bildande av nya gemensamhetsanläggningar för odlingsområden och miljösta-
tion, eventuellt miljöhus bör även grannfastigheterna tillfrågas om de önskar delta.

Samfällighetsförening, vilken skall förvalta ovan angivna gemensamhetsanläggning-
arna, skall bildas.

Fastighetsägare/ samfällighetsdelägare har rätt till ersättning för rättighetsupplåtelse 
(inrättande av gemensamhetsanläggning) i den mark som enligt detaljplan utgör allmän 
plats. I det fall överenskommelser ej träffas bestäms ersättningen utifrån expropria-
tionslagens regler. Ersättning för upplåtelse av mark för samfälligheter och gemensam-
hetsanläggningar ska ske efter yrkande av respektive. Ersättning beslutas i lantmäteri-
förättning utifrån överenskommelse eller efter värdering av Lantmäteriet. 

Dikningsföretag
Planområdet berörs delvis av båtnadsområdet för dikningsföretaget nr 1 & 6. Då 
planområdet exploateras förs lämpligen Vallby 10:9s andelar i dikningsföretaget över 
till samfälligheten som förvaltar dagvattendammen. Eftersom avrinningen mot diket 

beräknas minska då området byggs ut räcker det att ett avtal tecknas mellan diknings-
företaget och samfälligheten.

Servitut
Befi ntligt vägservitut, till förmån för Vallby 10:15, ska upphävas.

Ledningsrätt
Ledningsrätt krävs för kommunala ledningar för vatten och spillvatten inom området.

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Kostnader för utbyggnad av allmän plats både inom och utanför planområdet regleras 
genom exploateringsavtal. 

Planavtal
Planläggningskostnaderna regleras genom planavtal i samband med exploatörens begä-
ran om detaljplan.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan planen 
antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska frågor
Exploatören skall anlägga bullerskärm/vall i samråd med Trafi kverket.

Kontakter ska tas med nätägaren Telia Sonera Skanova Access AB angående fl ytt av 
ledning i samband med genomförandet av planen. Åtgärden bekostas av exploatering-
en.

Utförda tekniska utredningar:
• Översiktlig utredning –VA,  utförd av Tyréns 2011-03-18
• Dagvattenberäkning Vallby Mosse, utförd av Sweco 2012-05-15
• Trafi kbullerutredning,  utförd av Tyréns 2013-01-17
• Dagvattenutredning Vallby 10 m fl , utförd av Sweco 2013-01-22, 
 kompl. 2013-10-07
• Riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg 11, utförd av Tyrens  
 2013-03-20
• Geoteknisk undersökning samt radonmäting, utförd av GeoSyd AB daterad  
 2013-05-17
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Geoteknik/radon
Resultatet av utförd geoteknisk undersökning visar att området ur geoteknisk synvinkel 
är väl lämpad för planerad bebyggelse. Radonvärden ligger inom låg- och normalra-
donintervall och föranleder enklare radonskyddande åtgärder såsom täta rörgenom-
dragningar i platta på mark. Man bör dock beakta risken för förhöjd markradon 
överallt där tätare jordlager punkteras, t ex vid grundläggningsschakt.

Arkeologi
En arkeologisk utredning med schaktgrävning på utvalda platser har genomförts av 
Wallin kultur och arkeologi (rapport 2008:14,  4 april 2008).  Inga spår av gravhög 
eller boplatslämningar  kunde konstateras, varför bedömningen är att planering och 
byggnation kan fullföljas utan ytterligare arkeologiska insatser.

Medverkande tjänstemän och konsulter
Sofi a Tjernström, Staffanstorps kommun
Carin Nilsson, Staffanstorps kommun
Lisa Callreus, Staffanstorps kommun
Brittmarie Ohlsson, Staffanstorps kommun

Staffanstorp 2014-04-16

Katarina Jeraeus   Per Björkeroth   Ulrika Bjartmar
Planarkitekt           Planarkitekt     Planarkitekt
Staffanstorps kommun          Björkeroth Arkitektur     Bjartmar & Hylta
            & Stad      Arkitekter

Denna detaljplan antogs av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-16. 
Beslutet vann laga kraft 2015-03-23.


