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norr. Planområdet är ca 925 kvm stort och Staffanstorps kommunfastigheter äger 
marken. 
 
Sammanfattning av ändringarna inom planområdet: 

Användning av mark och vatten, kvartersmark:
• Bestämmelsen A - allmänt ändamål ändras till B - bostadsändamål och 
C - centrumändamål.
 
Placering, utformning och utförande:
• Bestämmelse om taks högsta lutningsvinkel i grader ersätts med bestämmelse om 
lägsta respektive högsta tillåtna takvinkel som möjliggör ett sadeltak.
• Planen får en högsta nockhöjd om 10 meter istället för en högsta byggnadshöjd 
om 5 meter.
• Utfartsförbud mot Bragevägen minskas för att möjliggöra parkering på den egna 
tomten. 
• Bestämmelse om att huvudbyggnad bör höjdsättas så att färdigt golv 
bottenvåning ligger minst 300 mm över närmast angränsande gata, läggs till i 
planbestämmelserna.
• Bestämmelse om största byggnadsarea i procent per fastighetsarea läggs till i 
planbestämmelserna.
• Egenskapsbestämmelse om mark som icke får bebyggas har ändrats till byggnad 
får inte uppföras. 

Tillägg till planbeskrivning och bestämmelser

Denna ändring ska läsas tillsammans med plankarta, bestämmelser och beskrivning 
som hör till detaljplan betecknad S 24 (Förslag till stadsplan för de centrala delarna 
av Staffanstorps samhälle lagakraftvunnen 1977-10-12).

Tidigare ställningstagande
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038, antagen 
av kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, anges 
att Staffanstorps tätort ska omvandlas och förtätas och att den blandade 
centrummiljön utvecklas med både många nya bostäder och arbetsplatser; butiker, 
service och icke störande verksamheter. 

I Förslag till stadsplan för de centrala delarna av Staffanstorps samhälle upprättad 
i juni 1973 och reviderad i maj 1974 och februari 1976 har planområdet 
beteckningen allmänt ändamål med en tillåten högsta byggnadshöjd om 5 meter 
och med en taklutning om högst 20 grader. 

Ändringens syfte och huvuddrag

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 belägen inom planområdet har tidigare hyrts ut till olika 
privata aktörer som exempelvis företagshälsovård och byggnaden har även 
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 
något 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. 

Planområdet är beläget sydöst om Staffanstorps centrum. Området avgränsas 
mot bebyggelse i väst och syd, mot Bragevägen i öst och mot Valhallavägen i 

Bebyggelse inom planområdet Staffanstorps centrumbebyggelse - Stanstad
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från vägtrafiken. Vid genomförande av detaljplanen ska exploatören säkerställa att 
gällande riktvärden för buller klaras. 

Så genomförs planen!

Organisatoriska frågor
Tidplan

Standardförfarande

Planen bedöms kunna genomföras med ett standardförfarande. Samråd kring  
detaljplaneändringen pågick under vintern 2017-2018 och granskning under våren 
2018. Planen planeras att antas under sommaren 2018. 

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

Ekonomiska och administrativa frågor
Markägaren har ansvar för utbyggnaden inom kvartersmarken. 

Parkering
Parkering för boende sker inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm.

Medverkande tjänstemän och/eller konsulter
Medverkande tjänstemän från Staffanstorps kommun har varit Anna Isgren, 
Exploateringsingenjör, Gustav Svensson, Ingenjör och Susanna Falck, Planarkitekt.

Staffanstorp 2018-05-24

Susanna Falck
Planarkitekt    
Staffanstorps kommun

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas inne-
bära betydande miljöpåverkan och om 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 miljökvalitets-
normer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.  Marken är sedan tidigare de-
taljplanelagd, ändringen gäller framförallt utformning och ändring av användande. 
Ändringen bedöms leda till ett något högre och effektivare markutnyttjande. 

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

Dagvattenhantering
Av klimatanpassningsskäl samt för att säkerställa dagvattenhanteringen har be-
stämmelse om att huvudbyggnader bör höjdsättas så att färdigt golv bottenvåning 
ligger minst 300 mm över närmast angränsande gata, lagts till planbestämmelserna.

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. 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 nämn-
värt bedöms inte utbyggnaden innebära ett ökat flöde till recipienten. Därmed 
anses inte utbyggnaden av området påverka grundvattnets kvantitativa och kemis-
ka status eller Höje ås ekologiska eller kemiska status. Sammantaget görs därför 
bedömningen att planförslaget inte kommer att försvåra att miljökvalitetsnormerna
för Höje å uppnås. 

Buller
Ändrad användning av detaljplanen förväntas inte medföra någon ökad trafik. Val-
hallavägens mätning från 2017 visar på cirka 2600 fordon per dygn, en låg andel 
tunga fordon, med låga hastigheter och antas inte bidra till några höga bullernivåer 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Befintlig plankarta

Ädp Valhallavägen
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BOSTÄDERB

Lägsta respektive högsta tillåtna takvinkel

Största byggnadsarea i procent per fastighetarea är 65 procent
 

Huvudbyggnad bör höjdsättas så att färdigt golv bottenvåning 
ligger minst 300 mm över närmast angränsande gata.
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Planbestämmelser förändrade 
i denna planändring i röd färg
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Byggnad får inte uppföras

Planändring

0.0 Högsta nockhöjd i meter
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