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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för 
Hjärup 4:274 m fl , Hjärup BoCentrum, i Hjärup, Staffanstorps 
kommun

Inledning
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrätt sliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att  åstadkomma ett  samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Genomförandebeskrivningen har ingen rätt sverkan. Detaljplanens bindande före-
skrift er framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebe-
skrivningen förtydligar detaljplanens syft e ur genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplan  samråd november 2009
  utställning maj-juni 2012
  antagande september 2012

Planen vinner laga kraft  tre veckor eft er antagandet i Miljö och samhällsbyggnads-
nämnden.

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

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt  att  bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att  synnerliga skäl förelig-
ger. Eft er genomförandetidens utgång fortsätt er planen att  gälla, men den kan då 
ändras eller upphävas utan att  fastighetsägaren har rätt  till ersätt ning (för exem-
pelvis förlorad byggrätt ).



Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för utbyggnaden av 
denna.

Inom kvartersmark ansvarar byggherren för exploateringens genomförande.

För området ska markanvisningsavtal tecknas, se nedan under Markanvisnings-
avtal.

Utbyggnaden av allmän plats inom planområdet samt fl ytt en av återvinnings-
stationen ska samordnas med utbyggnaden av kvartersmark. Dett a ska regleras i 
markanvisningsavtalet.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Marken ägs idag av Kommunen.

Fastighetsbildningsåtgärder
För kvartersmarken avses en eller fl era nya fastigheter respektive samfälligheter 
bildas. Antalet fastigheter som bildas är beroende av etappindelningen av områ-
det och utifrån vad som är lämpligt ur förvaltningsperspektiv.

Kommunen ansvarar för och bekostar den initiala fastighetsbildningen. 

Gemensamhetsanläggningar
För att  klara vissa gemensamma funktioner för kvartersbebyggelsen såsom t ex 
parkering och dagvatt enhantering fordras att  gemensamhetsanläggning/ar bildas. 
Exploatören ansvarar för att  ansöka om anläggningsförrätt ningen och för att  sam-
fällighetsföreningar inrätt as för gemensamhetsanläggningens/arnas drift . Lantmä-
teriet svarar för anläggningsförrätt ningen samt prövningen av denna enligt gäl-
lande lagstift ning.

Kommunen ansvarar för att  ansöka om upphävande alternativt ombildande av 
befi ntlig Hjärup ga:4  (gc-vägen i planområdets östra del). 

Ekonomiska frågor
Plankostnad
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen tas av kommunen och ingår i det 
markpris som byggherren betalar till kommunen.

Markanvisningsavtal
Föravtal till markanvisningsavtal är tecknat med Riksbyggen ekonomisk fören-
ing (december 2008). Genom dett a avtal har kommunen och Riksbyggen eko-
nomisk förening lagt fast ramarna för överlåtelse av mark och till viss del även 
genomförandet av området.

Genomförandet av detaljplanen regleras slutligen genom att  markanvisningsav-
tal tecknas med Riksbyggen ekonomisk förening i samband med att  detaljplanen 
antas. Markanvisningsavtalet kommer bland annat att  reglera kostnads- och 
ansvarsfrågor samt utbyggnaden av allmän plats.

Tekniska frågor
Geoteknik och markradon
En översiktlig geoteknisk och markradonundersökning har genomförts 2008 



(Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk markundersökning, Hjärup Bocenter, 
WSP 2008-03-28, rev 2008-04-07). Byggherren ansvarar för ev ytt erligare erforder-
liga undersökningar.

Arkeologi
En arkeologisk förundersökning utfördes inom planområdet under vintern 2011. 
Förundersökningen visade dels att  stora delar av området är utschaktade sedan 
tidigare, dels att  det fi nns ett  sammanhängande område med boplatslämningar 
i den västra delen.  Samtliga markingrepp och markförändrande åtgärder inom 
området kräver samråd och tillstånd från Länsstyrelsen.

VA-frågor 
Området är sedan tidigare anslutet till kommunens va-nät. Eventuell avgift  för 
tillkommande byggnader/yta erlägges av byggherren enligt vid anslutningstillfäl-
let gällande taxa. Byggherren ansvarar för ev fl ytt  av befi ntliga va-ledningar inom 
området.

Ledningar
Vid projektering av området ska hänsyn tas till befi ntliga ledningar för gas, el och 
tele i och i anslutning till området. Samråd ska ske med respektive ledningsägare. 
Distributionsledningen för gas ska proppas igen i samband med rivning av be-
fi ntliga byggnader. Ansvars- och kostnadsfördelningen vid behov av åtgärder på 
ledningar, orsakade av exploateringen, förtydligas i det markanvisningsavtal som 
upprätt as mellan kommunen och exploatören.

Rivning av de befi ntliga centrumbyggnaderna
De befi ntliga centrumbyggnaderna avses rivas. Exploatören ansvarar för kostna-
derna och genomförandet av rivningen.

Parkering 
Parkering för bostadsbebyggelsen ska ske inom kvartersmarken. För bostadsbe-
byggelsen dimensioneras för 0,9 bilplats per lägenhet  (inklusive 0,1 besöksplatser 
per lägenhet) under förutsätt ning att  det är seniorboende som byggs. I det fall 
annan form av boende blir aktuellt ska 1,0 bilplatser per lägenhet (inklusive 0,1 
besöksplatser per lägenhet) anordnas.

Inom kvartersmark ska även anläggas 10 bilplatser för eventuell vårdcentral, samt 
minst 20 bilplatser/1000 kvm BTA övrig centrumverksamhet.

Avfallshantering
Anläggning för avfallshantering inom kvartersmark ska anordnas så att  hämtning 
kan ske i enlighet med kommunens föreskrift er kring avfallshantering.

Medverkande tjänstemän
Anna Fogelberg, planarkitekt   Sofi a Tjernström, planarkitekt
Anita Wallin, fd exploateringschef  Joel Sandler, exploateringsingenjör
Niclas Nilsson, fd gatuingenjör  Britt -Marie Ohlsson, VA-ingenjör
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Katarina Jeraeus    Sofi a Tjernström
Planarkitekt     Planarkitekt
Staff anstorps kommun   Staff anstorps kommun

Denna detalplan antogs av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2012-09-26.
Beslutet vann laga kraft  2013-02-14.


