S 105
Planbeskrivning

Ändring av detaljplan för
del av BRÅGARP 6:159, Kometen, östra delen
TILLÄGG till PLANBESKRIVNING och BESTÄMMELSER
i Staffanstorp, Staffanstorps kommun.
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Ortofoto med planområdet markerat.

Orienteringskarta

Handlingar

Planens syfte och huvuddrag

Tillägg till planbeskrivning och bestämmelser (denna handling).

Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till småindustri och
kontor. Detta för att möjliggöra för andra verksamheter än statliga och kommunala
inom planområdet. Ändamålsbestämmelsen är anpassad till angränsande område söder
om Kometvägen.

Handlingarna ska läsas tillsammans med plankarta, bestämmelser och beskrivning som
hör till detaljplan (stadsplan) betecknad S 26 (Utvidgning av stadsplan för de centrala
delarna av Staffanstorps samhälle över del av fastigheten Brågarp 6:1 m fl), fastställd
1979-04-24.

I det aktuella planområdet, inom den östra delen av fastigheten Brågarp 6:159 anger
gällande detaljplan A-allmänt ändamål. Denna del utgörs idag av bl a räddningstjänstens övningsområde i övrigt obebyggd. Den västra delen av fastigheten (som inte
omfattas av planändringen) utgörs av bebyggelse som innehåller Räddningstjänsten,
Kometskolan och Staffanstorps kommunfastigheters kontor. Planområdet angränsar i
söder mot Kometvägen, i norr mot järnvägsspår (Simrishamnsbanan) och i väster mot
Riksväg 108.
Planområdet är ca 1 ha stort.
Staffanstorps kommunfastigheter äger marken och har för avsikt att exploatera
marken.
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Orotofo över planområdet.
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Planändringen
J1K

J1K

a¹

KONTOR OCH ICKE-STÖRANDE SMÅINDUSTRI

e
Tillägg till planbestämmelserna i
denna planändring i röd text.

J1K

KONTOR OCH ICKE-STÖRANDE SMÅINDUSTRI

e
a¹

HÖGST 40 % AV FASTIGHETENS YTA FÅR BEBYGGAS
STARTBESKED FÅR INTE GES FÖR ÄNDRAD
MARKANVÄNDNING FÖRRÄN MARKEN UPPFYLLER
RIKTVÄRDENA FÖR MINDRE KÄNSLIG
MARKANVÄNDNING.

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

Beskrivning

Ändamålet J1K - icke-störande industri och kontor läggs till i den östra delen av fastigheten där tidigare endast A - Allmännt ändamål tillåtits.
Högst 40 % av fastighetens yta för bebyggelse.
Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän marken uppfyller riktvärdena för mindre känslig markanvändning.

e

HÖGST 40 % AV FASTIGHETENS YTA FÅR BEBYGGAS

a¹

STARTBESKED FÅR INTE GES FÖR ÄNDRAD MARKANVÄNDNING FÖRRÄN MARKEN
UPPFYLLER RIKTVÄRDENA FÖR MINDRE KÄNSLIG MARKANVÄNDNING.
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Bedömning av miljöpåverkan

Så genomförs planen!

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.

Tidplan (standardförfarande)

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 detaljplanelagd och exploaterad. Ändringen är endast av
administrativ betydelse som syftar till att bestämmelserna skall överensstämma med de
befintliga verksamheterna 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
miljöbedömning ej görs.

Organisatoriska frågor

Samråd

Samrådshandlingarna
har uttryckligen
godkänts av sakägare

Antagande

Laga kraft

Alla berörda sakägare har uttryckligen godkänt samrådshandlingar.
Planprocessen kan därför övergå till begränsat standardförfarande i vilket planen kan
antas efter samrådsskedet.
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 Carin Nilsson, exploateringsingenjör.
Staffanstorp 2017-05-30

Jonathan Nygaard
Planarkitekt				
Staffanstorps kommun

DETALJPLANEN HAR VUNNIT
LAGA KRAFT 2017-05-30
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