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Övergripande frågor

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

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

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 översiktsplan
Framtidens kommun - Livsoas 2039

Vad händer med Bråhögsbadet när det nya
badhuset har byggts?

Vad är nytt jämfört med den nuvarande
översiktsplanen, Framtidens kommun – perspektiv
2038?

Det finns ingen plan för det befintliga badet i
dagsläget, men håll utkik på hemsidan så kanske det
kommer i framtiden.

Vi fortsätter att tillgodose behovet av bostäder och
arbetsplatser. Men vi gör det på ett delvis nytt sätt:
I Framtidens kommun – Livsoas 2039 stärker vi vår
livsoas genom att möta behovet av bostäder och
arbetsplatser och hushålla med mark och resurser
genom att i ännu högre grad än i Framtidens
kommun – perspektiv 2038 förtäta och växa nära
stationer och hållplatser.

Hur många invånare beräknas Staffanstorp ha år
2039?

Blir Staffanstorps centrum mer levande med den
nya översiktsplanen?
I den nya översiktsplanen arbetar vi med
identitetsbäraren, Stadsliv, i vilken det inbegriper
att levandegöra Staffanstorp. Detta kan ske på olika
sätt och att möjliggöra för fler invånare i centrum
kan skapa ett större underlag för service och handel.
Sedan är översiktsplanen i sig inte ett dokument där
detaljer kan bestämmas utan detta görs i detaljplaner
och liknande.

På sidan 7 i Livsoas 2039 står det att läsa att vi ska bli
omkring 39 000 invånare till år 2039. Det är samma
prognos som i den förra översiktsplanen.
Hur många av de 39 000 invånarna beräknas bo i
Staffanstorps tätort?
Det blir ungefär 3500 nya bostäder i Staffanstorps
tätort.
Kommer det att gå en elbuss på sträckan Malmö
– Nordanå – Vikhem – Sockerstan – Kyrkheddinge
– Dalby?
Samrådsförslaget möjliggör ett högkvalitativt
kollektivtrafikstråk utritat i den sträckan.
Kommer en ny busstation byggas vid Sockerstan?

Kommer Åkershus att förtätas?
Det finns inga beslut om att planlägga området
ännu, men i översiktsplanen är området utpekat som
förtätningsområde. Markägaren har kommit in med
ett förslag som Kommunstyrelsen ska ta ställning till.
Vad händer med handelsområdet i Hjärup?
Förslaget
till
översiktsplan
medger
en
handelsutveckling framförallt inom de blivande
centrumkvarteren väster om den nya stationsbron
(som kommer att stå färdig 2023). Dessutom
kommer handel att kunna utvecklas inom de två
verksamhetsområden som är utpekade i anslutning
till Lommavägen i söder, samt i nordvästra delen av
Hjärup vid Väståkravägen/Gamla Lundavägen.

Än så länge har vi bara regionbussar i Staffanstorp
(som Skånetrafiken inom Region Skåne planerar). I
översiktsplanen förutspås att vi kommer att behöva
stadsbuss inom planperioden och att man då får
fundera på vilka lokala målpunkter som är aktuella.
Finns det planer på att göra gå-gata i Sockerstan?
Skulle det bli en saluhall där?
På Sockerstans hemsida finns ett gestaltningsprogram
med Sektioner på gatorna. Det är framförallt tänkt
att vara trottoarkantade gator. Vi arbetar för att en
saluhall eller liknande skall skapas i Betladan.
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Varför bygger ni på jordbruksmarken?
Hela sydvästskåne, inklusive Staffanstorp består
av högvärdig jordbruksmark. Om kommunen ska
kunna fortsätta växa och inrymma fler arbetsplatser
och en ökande befolkning så måste vi ta en viss
mängd jordbruksmark i anspråk - det finns inte så
mycket annan mark att tillgå. Men vi försöker spara
så mycket som möjligt av jordbruksmarken genom
att bygga tätt och nära och genom att förtäta och
utnyttja tidigare ianspråktagen mark – som tex
tidigare verksamhetsområden i Hjärup och centrala
Staffanstorp. På det sättet behöver mycket mindre
jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande i
den nya översiktsplanen jämfört med den gamla.
I anslutning till Staffanstorps tätort tas också
jordbruksmark i anspråk för utveckling av våra
verksamhetsområden. Nya verksamheter är svårare
än bostäder att inordna i våra tätorter och dessutom
ofta väldigt ytkrävande. Områdena öster om
Vesumsvägen och väster om Västanväg bedöms
behövas för att Staffanstorp ska kunna fortsätta
erbjuda mark för nyetableringar vilket är grunden
för ett inspirerande företags- och föreningsliv.

