
Övergripande frågor

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun 
ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en 
vision för kommunens framtida mark-, vatten- och 
bebyggelseutveckling på lång sikt och omfattar hela 
kommunens yta. Syftet med en översiktsplan är att 
förändringar i den fysiska miljön ska bli så bra som 
möjligt och att olika frågor ska vägas samman till 
en bra helhet. I översiktsplanen talar kommunen om 
hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det 
kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och 
cykelbanor och vilka områden som bör sparas för 
rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som 
bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden 
och risk för bullerstörningar och översvämningar.  

Översiktsplanen är vägledande men inte bindande. 
Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig 
myndigheter eller enskilda men utgör utgångspunkt 
för efterföljande detaljplaner eller bygglov där 
detaljerna bestäms. 

Vad är det för skillnad på översiktsplan och 
fördjupad översiktsplan? 

En översiktsplan omfattar hela kommunens yta 
medan en fördjupad översiktsplan är mer detaljerad 
för en del av kommunen, exempelvis en tätort.

Kan vem som helst komma med synpunkter och 
förslag?

Ja! När en översiktsplan upprättas ges vid flera 
tillfällen möjligheter för alla som vill att lämna 
synpunkter och förslag. I en översiktsplan vägs 
olika allmänna intressen mot varandra, men 
enskilda intressen vägs inte in i det här skedet. 
Översiktsplanens innehåll kan därför inte överklagas 
så som detaljplaner och bygglov kan.

Hur lämnar man synpunkter och förslag?

Under första skedet, samrådet, berättar kommunen 
om planförslaget i flera olika kanaler. Det går då att 

sända in skriftliga synpunkter via mail eller brev till 
kommunen. Adress finns på hemsidan. 

Efter samrådet sammanställs alla synpunkter som 
kommit in och besvaras av kommunen. Planen 
bearbetas och därefter ges återigen möjlighet för 
alla att lämna synpunkter och förslag under det 
andra skedet, utställningen. 

Vad gör ni med inkomna synpunkter och förslag?

Alla synpunkter och förslag som kommer in 
sammanställs och besvaras av kommunen i 
en samrådsredogörelse. Avvägningar mellan 
olika intressen görs innan planen bearbetas. 
Samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgänglig 
på kommunens hemsida efter samrådet tillsammans 
med den bearbetade planen.

Varför heter den nya översiktsplanen Livsoas 2039?

Framtidens kommun – Livsoas 2039 beskriver hur vi 
vill tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser 
samtidigt som vi stärker Staffanstorps kommuns 
livsoas genom att förtäta och växa i stations- och 
hållplatsnära lägen.  

Förutom en översiktsplan är det också ett 
visionsdokument som vill berätta vad kommunen 
är – nu och i framtiden. Våra identitetsbärare 
fortsätter att bygga och bära kommunens identitet 
och hjälper oss att visualisera våra framtidsmål. Med 
identitetsbärare menar vi det som Staffanstorp är 
känt för och det vi vill vara. 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Till skillnad från översiktsplanen, som omfattar hela 
kommunens yta, är den fördjupade översiktsplanen 
mer detaljerad och avser en del av kommunen, 
exempelvis en tätort. 
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Ny fördjupad översiktsplan
Flackarp-Höjebromölla

Tar man hänsyn till djurliv och de människor som 
njuter av naturen runt Höje å? 

De urbana byarna sammanbinds av ett grönt 
ramverk och bebyggelsen planeras minst 100 m från 
Höje å. Inom detta område, som blir en skyddszon, 
utvecklas de gröna kvalitéerna. Det innebär också 
att åkermarken bebyggs.

Åkermarken är ofta inte en hemvist för den 
biologiska mångfalden, endast där åkerholmar 
och dylikt sparats från att uppodlas. Det gröna 
ramverket som är en del av planförslaget syftar 
till att utveckla grönstrukturen och att möjliggöra 
för större rekreationsmöjligheter än i dagsläget. 
Sammanhängande gröna stråk är också viktiga för 
att sprida den biologiska mångfalden, inte minst 
i form av gröna korridorer ut i det storskaliga 
jordbrukslandskapet. Så kallade ”beträdor”, 
obrukade fältkanter för t.ex. gående och ryttare, 
finns sedan länge på andra håll i kommunen. I det 
gröna ramverket kan fler våtmarker anläggas för att 
gynna den biologiska mångfalden, men dessa kan 
även bidra till att bromsa vattenflöden vid tillfälliga 
skyfall och fungera som bevattningsdammar under 
perioder av torka. I det gröna ramverket kan även 
betande djur och mindre, privata odlingslotter 
finnas, vilket skulle kunna vara till stor fördel för 
pollinerande insekter samtidigt som det bidrar till ett 
mer levande och attraktivt bostadsområde.

I dagsläget finns det dessutom få områden med 
uppvuxna träd inom planområdet. Träd skapar 
skugga, vindskydd och lokalklimat, träd är även 
något som kan ta plats i det gröna ramverket.

Hur bestäms var man ska bygga?  

Vi bygger framför allt i kollektivtrafiknära områden 
och förtätar den befintliga bebyggelsen b.la. genom 
att bygga på tidigare industrimark. Detta för att 
spara den värdefulla jordbruksmarken i så stor 
utsträckning som möjligt och möjliggöra för ett 
större användande av kollektivtrafik, cykel och gång 

som transport.

Varför är det jordbruksmark just i Flackarp som ska 
bebyggas – går det inte att förtäta på andra platser 
i kommunen? 

I den nya översiktsplanen bygger vi tätt och nära 
just för att spara så mycket jorbruksmark om 
möjligt och för att klara en färmedelsomställning 
till mer kollektivtrafikanvändande samt för att 
främja cykel- och gång. Därmed lokaliserar vi 
den nya bebyggelsen kring kollektivtrafiknoder så 
som Lunds södras nya station. Vi bygger tätt kring 
stationen för att nyttja det kollektivtrafiknära 
läget och möjliggöra att jordbruksmark ute i 
landskapet kan sparas. 


