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Granskningsutlåtande

Ändring av detaljplan för Stanstorp 1:168
Valhallavägen
Staffanstorp, Staffanstorps kommun

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2017-12-21 -- 2018-01-12 
och för granskning under tiden 2018-03-08 -- 2018-03-25.
Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i 
Staffanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida.
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Inkomna yttranden utan erinran
Lantmäteriet - samråd
Miljöenheten, Staffanstorps kommun - samråd
Daniel Begntzzon - samråd
Sven Ohlsson - samråd
Länsstyrelsen - granskning
E.ON Fjärrvärme - granskning
Lantmäteriet - granskning
E.ON Gas - granskning
Socialnämnden, Staffanstorps kommun - granskning
Swedegas - granskning

Inkomna yttranden med synpunkter 

Länsstyrelsen Skåne - samråd
E.ON Gas - samråd
Skanova - samråd
Torsten Thomasson- samråd
Magnus Andersson och Ann-Charlotte Andersson - samråd
Jan-Olof Glenzer och Alexandra Glenzer - samråd
Lynette Levin - samråd
Lynette Levin - granskning
Torsten Thomasson- granskning 
Miljöenheten, Staffanstorps kommun - granskning 
Tekniska nämnden, Staffanstorps kommun - granskning
Barn- och utbildningsnämnden, Staffanstorps kommun - granskning

Redovisning av yttranden utan synpunkter

Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:

Lantmäteriet

Samrådsyttrande
Lantmäteriet har ingen erineran ur fastighetsbildningssynpunkt och godkänner därför 
planförslaget. 

Granskningsyttrande
Lantmäteriet har ingen erineran ur fastighetsbildningssynpunkt.

Miljöenheten, Staffanstorps kommun

Samrådsyttrande
Vi har gått igenom remissen om förslag till ändring av detaljplanen för Stanstorp 1:168,
Valhallavägen. Miljöenheten har inga synpunkter på förslaget till ändring av detaljpla-
nen.

Daniel Bengtzzon

Samrådsyttrande
Skrev under godkännandeblankett som skickades ut i och med samrådet. 

Sven Ohlsson

Samrådsyttrande
Skrev under godkännandeblankett som skickades ut i och med samrådet. 

Länsstyrelsen

Granskningsyttrande
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.



E.ON Fjärrvärme

Granskningsyttrande 
Inga synpunkter ifrån fjärrvärme sidan.

E.ON Gas

Granskningsyttrande
E.ON Gas Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 
noterar i samrådsredogörelsen att kommunen kommer att beakta vårt tidigare yttrande 
och har därmed inget ytterligare att erinra över planförslaget.

Swedegas

Granskningsyttrande 
Av erhållna handlingarna framgår att Swedegas AB inte har någon högtrycksledning el-
ler planerad utbyggnad för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swedegas 
AB inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag.

Socialnämnden, Staffanstorps kommun

Granskningsyttrande
att inte ha något att erinra vid granskning för ändring av detaljplan för Stanstorp  
1:168, Valhallavägen i Staffanstorp.

Redovisning av yttranden med synpunkter
Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer:

Länsstyrelsen Skåne

Samrådsyttrande
Planens syfte är att från allmänt ändamål ändra markanvändningen till bostadsända-
mål och centrumverksamhet. Planområdet är beläget sydöst om Staffanstorps centrum. 
Området avgränsas mot bebyggelse i väst och syd, mot Bragevägen i öst och mot Valhal-
lavägen i norr. Befintlig detaljplan medger allmänt ändamål och en högsta byggnadshöjd 
om 5 meter och taklutning om högst 20 grader. Planförslaget medger nya ändamål för 

bostäder och centrumverksamhet, ett brantare sadeltak, en högre byggnadshöjd, minskat 
utfartsförbud mot Bragevägen, reglerad höjdsättning av färdigt golv på bottenvåning 
samt reglerad största byggnadsarea.

För området gäller översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038, antagen av
kommunfullmäktige 2009 och aktualiserad 2011. Staffanstorps tätort ska omvandlas 
och förtätas och den blandade centrummiljön ska utvecklas. Kommunen tar fram plan-
förslaget med standardförfarande och gör bedömningen att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 
4 kap 34 §.

Länsstyrelsens rådgivning
Råd om planteknik och planförfarande
Kommunen har bedömt det lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan. Änd-
ringen innebär ny användning av marken från allmänt ändamål och prickad mark till 
utökad byggrätt för centrumändamål och bostäder. Plankartan är infogad som en bild 
inuti planbeskrivningen. En ändring av detaljplan ska uppfylla plan- och bygglagens krav 
på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Länsstyrelsen 
vill ge kommunen rådet att öka tydligheten av plankartans placering, samt redovisa sitt 
resonemang gällande att föreslagen ändring är i linje med befintlig detaljplans huvudsak-
liga syfte. Då handlingarna behöver kompletteras för att bedöma platsens lämplighet för 
föreslagna bostäder rekommenderar Länsstyrelsen ett standardförfarande där planänd-
ringen kan granskas.

Länsstyrelsens synpunkter
Risk för människors hälsa - buller
Planförslaget möjliggör för en 7 meter hög byggnad för bostäder i korsningen nära Val-
hallavägen och Bragevägen. Bullersituationen bör därför beaktas och nödvändiga åtgär-
der säkerställas.

Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet berör en lågpunkt och söder om planområdet finns ett dikningsföretag (nr 1
Stanstorp med fler från 1918). Detta behöver sättas i relation till föreslagna bostäder 
så att påverkan på dikningsföretag och MKN för vatten framgår. Nödvändiga åtgärder 
behöver säkerställas bland annat för att undvika problem vid skyfall.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen finner att planhandlingarna behöver kompletteras avseende buller, risk för
översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten. Utan sådan redovisning kan inte



Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för föreslaget ändamål, och kan därmed kom-
ma att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Kommentar:
Staffanstorps kommun har beaktat yttrandet. 

Planteknik och planförfarande
Planen syftar till att ändra markanvändningen från allmänt ändamål (A) till bostads-
och centrumverksamhet (BC). Detta görs för att möjliggöra för andra verksamheter än 
statliga och kommunala (allmänt ändamål) inom planområdet. Byggnaden som är be-
lägen inom planområdet har tidigare hyrts ut till olika privata aktörer som exempelvis 
företagshälsovård och byggnaden har använts som kontorslokal. Därmed har området 
inte använts så som planerat, vilket motiverar en ändring av planen. Planområdet kan 
ses som en del av Staffanstorps centrumbebyggelse - Stanstad. Ändringarna gäller således 
även vissa egenskapsbestämmelser avseende kvartersmarken. Därmed möjliggörs en nå-
got högre bebyggelse än i dagsläget och sadeltak för att samspela med Stanstad och med 
intilliggande bebyggelse. Den omgivande bebyggelsen är planlagd som bostadsändamål 
eller bostads- och handelsändamål. En ändring av fastigheten från allmänt ändamål till 
bostads- och centrumändamål gör likaså att fastigheten passar bättre in i dess omgivning 
och i syftet med den ursprungliga planen. 

Byggrätten regleras med hjälp av största byggnadsarea i procent per fastighetsarea. Ett 
byte av förfarande från standardförfarande till begränsat standardförfarande görs inte. 

Buller
Ändrad användning av detaljplanen förväntas inte medföra någon ökad trafik. Valhal-
lavägens mätning från 2017 visar på cirka 2600 fordon, en  låg andel tunga fordon, med 
låga hastigheter och antas inte bidra till några höga bullernivåer från vägtrafiken. Vid 
genomförande av detaljplanen ska exploatören säkerställa att gällande riktvärden för 
buller klaras. För den planerade bebyggelsen är bedömningen att det finns goda förut-
sättningar ur bullersynpunkt att genomföra planen.

Risk för översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet (och resten av Staffanstorps tätort) ingår i kommunens verksamhets-
område för dagvatten. Dagvattnet från Staffanstorps tätort leds till Gullåkra mosse 
där vattnet fördröjs innan det når slutrecipienten Höje å. Dikningsföretaget söder om 
planområdet var aktuellt innan Staffanstorps tätort byggdes ut och inget vatten från 
planområdet leds till detta dikningsföretag idag. 

Planändringen syftar inte till att öka andelen hårdgjord yta. Exploateringsgraden 

förhindrar möjligheten att marken bebyggs nämnvärt mer än byggnadens utbredning 
i dag. Då planområdet redan idag till stor del utgörs av hårdgjorda ytor och ytan inte 
kommer öka nämnvärt bedöms inte utbyggnaden innebära ett ökat flöde till recipien-
ten. Därmed anses inte utbyggnaden av området påverka grundvattnets kvantitativa 
och kemiska status eller Höje ås ekologiska eller kemiska status. Sammantaget görs 
därför bedömningen att planförslaget inte kommer att försvåra att  miljökvalitetsnor-
merna för Höje å uppnås.

En minsta färdig golvhöjd är bestämd i plankartan för att den nya bebyggelsen inom 
planområdet ska vara säkrad vid skyfall.

E.ON Gas

Samrådsyttrande
För information kan vi nämna att E.ON Gas har en distributionsledning för natur- och
biogas strax utanför planområdet längs med Bragevägen, se bifogad karta.

Om arbete ska utföras i gatan där distributionsledningen finns så är det viktigt att ett
detaljerat samråd med vår områdeshandläggare Peter Niklasson, tfn 070-221 65 25
äger rum i tidigt projekteringsskede.

E.ON Gas har ambitionen att i framtiden öka andelen biogas i gassystemet och vi kan
erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas som uppvärmning då vi finns inom
området, vilket bör framgå av planbeskrivningen.

Kommentar: 
Staffanstorps kommun har beaktat yttrandet. 

Skanova

Samrådsyttrande
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kan komma att beröras 
av planens genomförande. Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som 
vi vill få införd i genomförandebeskrivningen:

”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanlägg-
ningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”

Kommentar:
Staffanstorps kommun har beaktat yttrandet. Skanova har uppgett att de har en led-



ning inom planområdet som försörjer fastigheten. Inga kända rättigheter finns för led-
ningen. Överenskommelse om eventuell flytt av ledningen får tecknas mellan lednings-
havare och fastighetsägare om det blir aktuellt. 

Miljöenheten, Staffanstorps kommun 

Granskningsyttrande
Med hänsyn till Länsstyrelsens yttrande i samrådsredogörelsen, så bör en bullerutred-
ning göras så byggnaden klarar av dagens riktvärden.

Kommentar:
Ändrad användning av detaljplanen förväntas inte medföra någon ökad trafik. Valhal-
lavägens mätning från 2017 visar på cirka 2600 fordon, en  låg andel tunga fordon, med 
låga hastigheter och antas inte bidra till några höga bullernivåer från vägtrafiken. Vid 
genomförande av detaljplanen ska exploatören säkerställa att gällande riktvärden för 
buller klaras. För den planerade bebyggelsen är bedömningen att det finns goda förut-
sättningar ur bullersynpunkt att genomföra planen.

Planen är en ändring av detaljplan och inte en ny detaljplan. Vid ändring av detaljplan 
görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska en-
bart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Övriga 
delar av planen är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och 
behöver därför inte prövas på nytt. 

Tekniska nämnden, Staffanstorps kommun

Granskningsyttrande
Planen innehåller inte källarförbud och det är inte utrett i planen om det är lämpligt ur 
VA-tekniskt perspektiv. Detaljplanen måste kompletteras med ett förbud mot källare, 
alternativt utredas. Detaljplaneändringen kommer inte innebära några förändringar gäl-
lande allmän plats, trafik, avfallshämtning eller VA.

Kommentar:
Planen är en ändring av detaljplan och inte en ny detaljplan. Vid ändring av detaljplan 
görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska en-
bart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Övriga 
delar av planen är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och 
behöver därför inte prövas på nytt. 

Frågan om hur källare ska regleras är därför inte uppe för prövning i denna ändring av 

detaljplan.

Barn- och utbildningsnämnden, Staffanstorps kommun

Granskningsyttrande
att, för barn- och utbildningsnämndens räkning, inte ha något att erinra mot föresla-
gen detaljplan. Nämnden vill dock framföra nedanstående synpunkter angående säker 
skolväg och framkomlighet för skolbuss i det fortsatta planeringsarbetet.
 
I samband med byggnationen kan det påverka barn och elevers säkra skolväg. Många 
elever använder sig av trottoar längs Bragevägen för att ta sig till Baldersskolan. In- och 
utfarter för byggtrafik bör därför dirigeras så att trottoaren som vi nämner ovan, är 
en säker skolväg. Skolbussen åker idag vissa turer längs Valhallavägen och om byg-
get påverkar bredden på Valhallavägen måste bussbolaget informeras i tid så att de 
kan dirigeras om. Utöver detta har barn- och utbildningsnämnden inget att erinra mot 
föreslagen detaljplan.

Kommentar
Staffanstorps kommun har beaktat yttrandet. Säker skolväg under byggnationstiden 
regleras inte av detaljplanen. 

Inkomna yttranden från sakägare och övriga

Torsten Thomasson

Samrådsyttrande
Jag godkänner definitivt inte förslaget om ändring av detaljplan för Stanstorp 1: 168, 
Valhallavägen, Staffanstorps kommun. 

Först och främst kommer utsikten från min fastighet och mitt uterum att bli helt begrän-
sad till att stina rakt in i en fasad, på en alldeles för stor fastighet för området. 

För det andra. Det enda fina vi har här i Staffanstorp, det är Balders Hage. Skall vi då 
bygga ett höghus strax söder därom som tar både sol och ljus.  Balders Hage som ligger 
vacker inbäddad bland småhus kommer inte alls att kännas lika trevlig som förut om ni 
verkställer denna plan. 

I övrigt måste jag påpeka att när ni skriver byggnadshöjd 7 meter, då uppfattar de fles-
ta det som högsta höjd. Det borde väl vara ett krav att ni talar talar om att 7 me-
ter är till takfoten. Därefter kommer taket i 45 graders vinkel med ytterligare våning.  



Detta kommer att göra att huset kommer upp mot 10 till12 meter, kanske högre bero-
ende av byggnadsytan. 
Jag kräver att ni förtydligar detta för alla berörda parter. Om inte så kommer er informa-
tion att ha varit vilseledande för alla de som inte är bekanta med byggnormer och vad 
som menas med byggnadshöjd. 

Tillägg till yttrande

Igår ringde Celander (köparen) mig och idag Göran Sturesson från Staffanstorps hus.
Båda intygade att det inte fanns önskemål om att bygga högre än ett och ett halvt plan 
och att huset skulle bli som de andra och således smälta in i miljön. Planändringen gällde 
enligt dem inte höjden utan enbart ändad användning, från allmänt ändamål till bostads-
verksamhet. Eftersom nuvarande plan godkänner byggnation till ett och ett halvt plan så 
finns då ingen anledning till att ändring av beslut om byggnadshöjd. Däremot förändrad 
användning, från allmänt ändamål till bostadsverksamhet, varför jag emotser en förfrå-
gan om enbart detta. Därmed tycker jag att problemet är löst.

Granskningsyttrande
Jag godkänner inte ändringen av detaljplan för Staffanstorp Stanstorp 1:168. Jag tycker 
inte alls att ert nya förslag, från 7 meters bygghöjd till högsta nockhöjd om 10 meter 
är på något vis en förbättring. Tvärtom kan den ge ett bygge som nu kan få en ännu 
högre bygghöjd/takfotshöjd än 7 meter. Jag vill ha kvar nuvarande detaljplan, vilken 
tillåter ett och ett halvt plan. Vi riskerar att genom den föreslagna planändringen få en 
väldig kolloss som inte alls passar in i nuvarande bebyggelse. Den kommer att fördärva 
den fina miljö vi har här i närområdet vilken består av Balders Hage med småhus. 
Balders Hage är viktig för oss alla som bor i Staffanstorp. En förändring här berör 
betydligt fler än bara oss som bor i närheten.  Det är här vi umgås, lyssnar på musik, 
dansar, spelar boule och mycket, mycket mer. Skall vi då bygga ett stort och högt hus 
i söder, som inte bara tar kvällssolen, utan som även genom sin storlek, kommer att 
bli mycket påträngande. Låt oss ha vårt enda fina umgängesområde kvar opåverkat. 
Om ni sen vill förklara för mig varför ni fortsätter att försöka förändra planen gäl-
lande bygghöjd för denna fastighet så vore det bra. Köparen Mikael Celander har 
enligt egen utsago påpekat att han inte kommer att bygga högre än ett och ett 
halvt plan. Det finns heller inte något förbehåll i kontraktet mellan Staffanstorps 
Kommunfastigheter Aktiebolag och Mikael Celander, vad det gäller bygghöjd. 
Det enda förbehåll som är inskrivet i kontraktet, (för att köpet skall bli giltigt)  
är att säljaren senast på tillträdesdagen, har fått till stånd 
en ändring av detaljplanen till boende.

Kommentar:
Planområdet är utpekat som ett av kommunens förtätningsområden i den kommunala 
översiktsplanen. Planområdets centrumnära läge med närhet till både kollektivtrafik, 
grönområden och service/handel gör att det, ur ett hållbarhetsperspektiv, är motiverat att 
bebygga något högre än i dagsläget. 

En högsta nockhöjd om 10 meter har infogats i planen vilket innebär att det inte går att 
bygga en 12 meter hög byggnad. En nockhöjd om 10 meter har infogats för att säker-
ställa att byggnaden inte blir högre än så, vilket med en byggnadshöjd om 7 meter ska-
pade osäkerheter kring höjden. För att detaljplaneändringen inte ska medföra betydande 
olägenhet för närliggande fastigheter så regleras den med ett antal utformningsbestäm-
melser i syfte att minimera negativ påverkan i form av skuggning, insyn osv. b.la. har en 
bestämmelse om högsta exploateringsgrad infogats, något som begränsar byggnadens ut-
bredning i markplan. En skuggstudie har gjorts för den 21 mars, den 21 juni och den 21 
september klockan 9, 12 och 15. Denna påvisar väldigt goda solförhållanden för Balders 
hage även om detaljplanen exploateras maximalt. Skuggan når knappt över Valhallavä-
gen och går in i Balders hage maximalt med någon meter, men stannar mestadels innan 
parkens gräns. Planområdet angränsar till vägar i öst och norr och mot parken Balders 
hage i norr, vilket gör att närliggande bostäder inte påverkas nämnvärt. Viss skuggning 
av omkringliggande fastigheter kommer dock att ske i och med planens genomförande, 
men det bedöms inte vara en betydande olägenhet för de boende. Utbyggnad och för-
tätning innebär förändring och viss insyn mellan fastigheter är oundvikligt inom tätbe-
byggda områden och ingenting som vanligtvis betraktas som olägenhet. Ovanstående 
gäller även i fråga om utsikt. 

Magnus Andersson och Ann-Charlotte Andersson

Samrådsyttrande
Jag godkänner inte förslaget: Ändring av detaljplan för Stans-
torp 1:168, Valhallavägen, Staffanstorps kommun. I ert utskick finns 
det massor av frågetecken och alldeles för lite information. 
 
Man kan tycka att 2018 ska man kunna visa med en skiss eller 3d rendering vad 
det är som ska byggas. Inte bara visa en bild på helt orelevanta byggnader. 
Angående höjden på bygget så är det intressant med total-höjden och 
inte bara ”byggnadshöjd” som ju bara menar upp till takfoten. 
 
Sadeltak eller Mansartak gör att bygget kan bli bra mycket högre än 7m. 
Korsningen Bragevägen/Valhallavägen vid ingången till Balders Hage lider redan av 
fordon som framförs alldeles för fort och inget övergångsställe.  



Var ska ev. boende parkera?  
Hur många boende handlar det om?  
Det kan väl inte ha gått till denna nivå utan ens en ritning? 

Tillägg till yttrande

Godkänner fortfarande inte ändringen av detaljplanen.
Blev kontaktad av honom som ska bo/bygga på platsen och han sade att vi kunde god-
känna planändringen och när de väl skulle börja bygga skulle vi bli tillfrågade igen.
Men det visar sig att så är inte fallet. Vi har inga problem med att det blir godkänt som 
boende men övriga ändringar i detaljplanen godkänner vi ej.

Kommentar:
Detaljplanen är ett dokument som reglerar hur mark och vatten används och hur bebyg-
gelse ska se ut. Det finns en plankarta som visar på vad detaljplanen möjliggör och för-
hindrar. Vad som sedan byggs bestämmer inte en detaljplanen, den sätter endast reglerna 
som framtida bebyggelse får förhålla sig till. Därmed finns det ingen rendering eller skiss. 

Detaljplanen har ändrats så att en högsta nockhöjd har infogats. 

Antal boende är inte något som styrs genom detaljplanering. 
Trafikhastigheter och övergångsställen är inget som styrs i en detaljplan. 
Parkering för boende sker inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. 

Jan-Olof Glenzer och Alexandra Glenzer

Samrådsyttrande
Vi motsätter oss helt detta förslag.

Anledning:
En byggnad som bygger på höjden i detta område skulle stjäla både sol och ljus. Även 
utsikten skulle påverkas negativt för alla parter runt denna byggnad. Jag tror att trafik-
situationen förvärras avsevärt i denna korsning. Fordon i anslutning till denna fastighet 
skulle parkera lite varstans i området. Vi har redan varit i kontakt med er ang. trafiken 
på Valhallavägen och Bragevägen där situationen med b la buskörning osv detta har 
förvärrats på senare tid. 

Området Baldershage är det finaste vi har här i centrala Staffanstorp med dess vackra 
park och lekplats. 

Snälla ni var försiktiga med byggnader och liknande i anslutning till parken!

Kommentar:
En högsta nockhöjd om 10 meter har infogats i planen. För att detaljplaneändringen 
inte ska medföra betydande olägenhet för närliggande fastigheter så regleras den med ett 
antal utformningsbestämmelser i syfte att minimera negativ påverkan i form av skugg-
ning, insyn osv. b.la. har en bestämmelse om högsta exploateringsgrad infogats, något 
som begränsar byggnadens utbredning i markplan. En skuggstudie är även gjord som 
visar på goda ljusförhållanden om planområdet exploateras maximalt i förhållande till 
planbestämmelserna och dagens byggnad. Planområdet angränsar till vägar i öst och 
norr och mot parken Balders hage i norr, vilket gör att närliggande bostäder inte påver-
kas nämnvärt. Viss skuggning av omkringliggande fastigheter kommer dock att ske i och 
med planens genomförande, men det bedöms inte vara en betydande olägenhet för de 
boende. Utbyggnad och förtätning innebär förändring och viss insyn mellan fastigheter 
är oundvikligt inom tätbebyggda områden och ingenting som vanligtvis betraktas som 
olägenhet. 

Trafikhastigheter är inget som styrs i en detaljplan. Parkering för boende sker inom fast-
igheten enligt gällande parkeringsnorm. 

Lynette Levin

Samrådsyttrande

Inställning 
Levin motsätter sig det framtagna planförslaget av Kommunen. 
Områdets karaktärsdrag m.m. 
Enligt 2 kap 6 § Plan- och Bygglagen (”PBL”) skall byggnader placeras och utformas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturhistoriska värden på platsen. Det anges vidare att ändringar skall göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Den nu befintliga byggnaden på fastigheten Stanstorp 1: 168 (Vallhallavägen) är ett klas-
siskt funkishus som präglar bebyggelsen i höjd och storlek i och runt Balders Hage. 
Kommunen anför att syftet med förändringen är förtätning samt att markutnyttjandet 
skall effektiviseras. 

Enligt föreslagen ändring kommer byggnadens höjd att förändras från fem (5) meter till 
cirka tolv (12) meter vilket motsvarar en ökning om hela etthundrafyrtio (140) procent. 
Detta kommer att betyda att den nya byggnaden kommer att bli betydligt större och 
placeras närmare nuvarande byggnader. Strukturen och storleken på den nya byggnaden 
kommer därmed att skilja sig från platsens tradition (runt Balders Hage) främst genom 



höjd och sin närhet till Balders Hage. Därmed har Kommunen inte tagit hänsyn till om-
rådets karaktärsdrag som PBL uppställer som krav samt till kulturmiljövärdena.
Konklusionen är att den föreslagna ändringen av detaljplanen för Stanstorp 1: 168 såle-
des uppenbart står i strid med PBL. 
Olägenhet 
Enligt 2 kap 9 § PBL skall lokalisering, utformning m.m. inte ske om det medför bety-
dande olägenhet på annat sätt. 

Den planerade höjden och placeringen på den nya byggnaden kommer att innebära att 
Levins fastighet avsevärt kommer att skuggas jämfört med tidigare, Levins fastighet 
kommer att få kraftigt reducerat värde eftersom nuvarande utsikt kommer att försvinna 
samt att höjden på den nya byggnaden ofrånkomligt kommer innebära insyn ner i Levins 
trädgård. Den nya byggnaden kommer således att bli mycket påträngande mot Levins 
fastighet. Detta kommer att resultera i att den luftighet och det ljus som finns i nuläget 
kommer att försvinna. Sammantaget med den kraftfullt ökade skuggningen och insynen 
som kommer att uppstå i Levins trädgård innebär vid en sammantagen bedömning att 
det föreligger betydande olägenheter för Levin som Kommunen inte tagit hänsyn till i det 
framtagna förslaget. 

Konklusionen är att genomförande av den planerade förändringen kommer att innebära 
att Kommunen gjort en felaktig avvägning mellan allmänhetens ökade intresse av ökad 
bebyggelse och den enskildes (Levins) rätt. Därmed skulle genomförande av föreslagen 
detaljplansändring även stå i strid med 2 kap 9 § PBL.

Granskningsyttrande
I skrivelse från Levin till Kommunen av den 12 januari 2018 framhölls särskilt 
bl.a. hur höjden på den föreslagna bebyggelsen kommer att inverka menligt på 
områdets karaktärsdrag, att höjden i sig kommer att medföra en olä-
genhet för omkringliggande bebyggelse samt då särskilt Levins. 

Inledningsvis noteras att det i överlåtelsehandlingarna gällande den aktuella mar-
ken inte ter sig finnas några specifika krav eller önskemål gällande höjden på be-
byggelsen. Till detta kommer informationen från köparen att det inte finns 
önskemål eller behov av att bygga högre än 1,5 plan. Det noteras vidare att 
ett sedvanligt hus med 1,5 plan har en nockhöjd på omkring 7 meter. 

Av kommunens underrättelse framgår att den initialt föreslagna byggnadshöjden 
på tidigare 12 meter nu ändrats till en maximal nockhöjd på 10 meter. Sett i för-
hållande till redan befintlig bebyggelse, de invändningar som tidigare framförts 
och särskilt säljarens framförda inställning att annat än bebyggelse högre än 1,5 
plan inte är aktuellt ställer sig Levin frågande till behovet av en detaljplan som med-

ger ytterligare 3 meters bebyggelse utöver vad som enligt säljaren är behövligt. 

Även med beaktande av det kommunala intresset av förtätning innebär en så pass 
hög nockhöjd som framhållits i underrättelsen av den 8 mars 2018 och samråds-
redogörelsen sådana olägenheter för sakägaren att Levin hon, trots de införda för-
ändringarna, även fortsättningsvis motsätter sig det framtagna planförslaget.

Kommentar:
Kommunen har beaktat yttrandet. Området karaktäriseras av bostadsbebyggelse med 
småverksamheter. Planområdet kan ses som en del av Staffanstorps centrumbebyggelse 
- Stanstad med karaktäristiskt branta sadeltak och syftar till att bebyggelsen ska sam-
spela med den befintliga miljön. Närheten till grönområden och det centrumnära läget 
gör att planområdet har ett extremt attraktivt läge vilket innebär att det ut hållbarhets-
synpunkt är motiverat att möjliggöra en något högre bebyggelse. 

En högsta nockhöjd om 10 meter har infogats i planen vilket innebär att det inte går 
att bygga en 12 meter hög byggnad. För att detaljplaneändringen inte ska medföra 
betydande olägenhet för närliggande fastigheter så regleras den med ett antal utform-
ningsbestämmelser i syfte att minimera negativ påverkan i form av skuggning, insyn 
osv. b.la. har en bestämmelse om högsta exploateringsgrad infogats, något som be-
gränsar byggnadens utbredning i markplan. En skuggstudie är även gjord som visar på 
goda ljusförhållanden om planområdet exploateras maximalt i förhållande till plan-
bestämmelserna och dagens byggnad. Planområdet angränsar till vägar i öst och norr 
och mot parken Balders hage i norr, vilket gör att närliggande bostäder inte påverkas 
nämnvärt. Viss skuggning av omkringliggande fastigheter kommer dock att ske i och 
med planens genomförande, men det bedöms inte vara en betydande olägenhet för de 
boende. Utbyggnad och förtätning innebär förändring och viss insyn mellan fastigheter 
är oundvikligt inom tätbebyggda områden och ingenting som vanligtvis betraktas som 
olägenhet. Därmed anses inte planen strida mot 2 kap 9 § PBL. 

Vad gäller negativ påverkan på värdet av bostadsfastigheter vid uppförandet av exempel-
vis en angränsande/närliggande bostad är detta svårt att påvisa. 

Planförslaget anses inte strida mot 2 kap 9 § PBL. 

Planuppdraget görs efter förfrågan från markägaren och inte från framtida köpare. 
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