
Välkomna
Samrådsmöte kring förslag till fördjupad översiktsplan
för Flackarp - Höjebromölla



Varför har vi bjudit 
in till samrådsmöte?
• Informera om bakgrunden, 

planprocessen och om planförslaget

• Ge möjlighet att ställa frågor och bidra 
med idéer och kunskap



Översiktsplanen (ÖP) anger övergripande 
hur hela kommunen ska utvecklas och hur 
våra mark- och vattenområden ska 
användas.

En Fördjupad Översiktsplan (FöP) omfattar 
en mindre del av kommunens yta och kan 
göras mer detaljerad än översiktsplanen.

Vad är en fördjupad 
översiktsplan?



Varför FÖP?
• ÖP (2009) inaktuell – omvärdering till ”strategiskt 

utvecklingsområde”
• Föp:en fungerar som stöd för detaljplaner.
• Mellankommunal samordning – gemensam målbild.

Strukturbild MalmöLund 2015



Mellankommunal samordning

Strukturbild
kommungemensam målbild för Höje Å‐området
(godkänd KS 2019‐01‐09) 



• Inom influensområdet till den blivande stationen vid Klostergården. 

• Intill Lunds stadsrand – närmare Lund C än Annehem och Brunnshög.

Området i sitt 
geografiska sammanhang







Planens huvudidéer
Ett grönt ramverk

• Utveckling av sammanhängande stråk 
av gröna miljöer utformade för att 
ansluta till grönstråk längs Höjeå och 
Lund och mot beträdor och åkerrenar i 
söder. 

• Det gröna ramverket binder samman de 
urbana byarna och möjliggör rekreation 
och natur, cykelleder, 
dagvattenhantering, stadnära odling, 
betesdjur…



Grönt ramverk



Planens huvudidéer
Urbana byar

• Ett nätverk av mindre och större 
urbana byar – åtskilda och förbundna 
av det gröna ramverket.

• Tätare och högre bykärnor med 
inslag av  service och handel.

• Småstadsmässig täthet. 
• Högst täthet har byarna närmast 

stationen och kopplingarna över ån.
• Totalt omkring 3500 bostäder – 8000 

invånare.



Urbana 
byar



Urbana byar i ett grönt ramverk 
skapar det Nära Samhället:
• Närhet till service, handel, kommunikation, jobb och 

rekreation.

• Förenkla livspusslet.

• Mix av upplåtelseformer, bostäder och funktioner.

• Enkelt att förflytta sig via gång, cykel eller kollektivtrafik.







Sammanfattning av MKB
Miljökonsekvensbeskrivning

Förslaget ger positiv påverkan på
• Naturmiljö
• Rekreation
• Trafik och Tillgänglighet
• Hälsa 

Måttligt negativ 
• Mark och masshantering

Liten negativ
• Kulturmiljö
• Buller
• Risk och säkerhet

I övrigt ingen eller mycket liten påverkan



Process fördjupad 
översiktsplan

Vår 2018 Vår 2020 Oktober 2020

Informations-
och dialogmöte
- feb 2018

Process översiktsplan

17/6 – 4/10
2019

17/6 – 4/10
2019

?



För samrådshandlingar och mer 
info:

staffanstorp.se



Stadsbyggnadsnämnden
Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorp

stadsbyggnad@staffanstorp.se

Synpunkter?
Skicka in till oss senast

den 4 oktober 2019





Föp Flackarp- Höjebromölla
Exploatering enl samrådsförslag

delområde area min max
Trolleby 14 300 400
Klockstapeln 15 400 500
Flackarps By 20 500 600
Trolleberg Öster 8 200 300
Flackarps gamla skola 5 100 200
Höjebromölla 21 250 350
Trolleberg söder 24 600 700
Höjebromölla öster 38 900 1100

summa 145 3250 4150
bostäder per ha 22,41 28,62

medel 3700 bost o 26 bost/ha



Mellankommunal samordning

Det mellankommunala samarbetet mellan Lund och 
Staffanstorp har lett till:

• en gemensam målbild för Höje Å‐området (KS 2019‐01‐09)
• en gemensam strukturbild (ovan), en del av målbilden


