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Ortofoto med planområdet markerat.
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Tillägg till planbeskrivning och plankarta

Tillägg till planbeskrivning och plankarta.

Denna ändring ska läsas tillsammans med plankarta och planbeskrivning detaljplan 
betecknad S 49 - Detaljplan för Brågarps Industriområde, Brågarp 1:16, 6:1 m fl i Staf-
fanstorps samhälle och kommun, antagen av kommunfullmäktige
1990-03-26 och laga kraftvunnen 1990-04-26.

Tidigare ställningstagande
Staffanstorps kommun har tidigare genomfört ändringar i den ursprungliga 
detaljplanen, dessa har plannummer S-100, S-101 och S-105. 

Ändringens syfte och huvuddrag

Planområdet är ca 4,4 ha stort varav den planerade kvartersmarken utgör ungefär 2600 
kvadratmeter. 

Ändringens syfte är att dels möjliggöra exploatering i den sydvästra delen av planom-
rådet samt ändra bestämmelsen friluftsområde till Park. Vidare ändras huvudman-
naskapet från kvartersmark till allmän plats. För att säkerställa markens geotekniska 
lämplighet samt att dagvatten från kvartersmarken kan omhändertas görs i samband 
med denna planläggning erforderliga undersökningar.  

Sammanfattning av ändringarna inom planområdet: 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
• Bestämmelsen N- friluftsändamål ändras till PARK respektive industrigata och över-
går från kvartersmark till allmän platsmark.
• Bestämmelsen HZK tillskapas och ersätter bestämmelsen N - friluftsändamål i den 
sydvästra delen av plan.
• Bestämmelsen dagvatten medger att dagvatten får fördröjas inom området givet 
bestämmelsen PARK. För samma område utgår bestämmelsen x - Marken ska hållas 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
• Kvarter i sydväst får en högsta byggnadshöjd 8.0 m.
• Området med användning PARK får även bestämmelsen; Fördröjning av dagvatten 
får anordnas.

Gällande detaljplan S49 med området där 
planen ändras rödmarkerat.
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Ändring plankarta Gällande planbestämmelser Detaljplan S 49

Planbestämmelser som ersätter inom planområdet

Utdrag ur gällande detaljplan S49 (ovan) och äldre planbestämmelser ( överst till höger). Nya bestämmelser 
som tillkommer samt utgår nedan. Överstrukna bestämmelser utgår inom planområdet. 

50

PARK

HKZ
8,0

dagvatten

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 4 kap 5 § 2

Gränsbeteckningar

Kvartersmark 4 kap 5 § 3

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Park

Fördröjning av dagvatten får anordnas

Industritrafik

Handel, kontor, verksamhet

Marken får inte bebyggas Högsta byggnadshöjd i meter

Högst 40 procent av fastighetens yta får bebyggas

N

Planbestämmelser som utgår inom planområdet

x
u

Friluftsområde

Marken ska hållas tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik

Marken ska vara tillgänglig för allmäna underjordiska ledningar

INDUSTRIGATA

e
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Så genomförs planen!
Organisatoriska frågor
Tidplan (standardförfarande)

Samråd Antagande Laga kraft

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

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

Fastighetsrättsliga frågor
Den tillskapade kvartersmarken kommer att avstyckas till en ny fastighet.

Staffanstorp

Jonathan Nygaard  Anna Isgren
Planarkitekt   Exploateringsingenjör
Staffanstorps kommun  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 detaljplanelagd som Friluftsområde respektive klubbhus. 
Hårdgöringsgraden ökar marginellt inom planområdet samtidigt övergår kvartersmark 
till allmän platsmark med avsikt att få en bättre kontroll över dagvattenhanteringen 
inom kommunens verksamhetsområde.

Sammantaget bedömer kommunen att kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen 
inte uppfylls och att ett genomförandet av denna planändring inte innebär betydande 
miljöpåverkan, varför miljöbedömning ej görs. 

Granskning

Planen har vunnit laga kraft - 2018-05-30
Genomförandetid t.o.m.       - 2023-05-30


