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Samrådsredogörelse - Detaljplan för Brågarp 
35:1 – Brågarps kyrka  

  
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Enligt beslut av Stadsbyggnadsnämnden, 2022-04-06, § 33, har förslag till 
rubricerad detaljplan varit utställd för samråd under tiden 2022-04-11– 
2022-05-02. Totalt 5 yttranden har inkommit, samtliga med erinran. 
Sakägare och andra som har ett intresse har beretts tillfälle till att yttra sig 
angående samrådshandlingen genom utsända handlingar. 
 
YTTRANDEN 
Dessa skrivelser med erinran (m.e.) redovisas till fullo nedan. Skrivelser 
med ingen erinran (i.e.) redovisas enbart i tabell.  
 
1. Statliga Myndigheter 
1.1 Länsstyrelsen     m.e 
1.2 Lantmäteriet    m.e 
1.3 Trafikverket    m.e 
 
2. Ledningsägare 
2.1  Nordion Energi   m.e 
 
3. Sakägare 
3.1  Svenska kyrkan    m.e 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Statliga myndigheter  
 

1.1 Länsstyrelsen  
Syftet med detaljplanen är dels att säkra Brågarps kyrkas kulturhistoriska 
värden samt dels att möjliggöra för kyrkan att tillgodose sina behov och 
funktioner. Detaljplanen reglerar så att marken närmast kyrkobyggnaden 
inte tillåter tillbyggnader eller att övriga komplementbyggnader uppförs. 
Komplementbyggnader tillåts däremot på kryssmarkerad mark inom 
planområdet. Kommunen anser att planförslaget är förenligt med gällande 
översiktsplan. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Kommunen 
gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB).  
 
Detaljplanen innehåller två större ytor med ospecificerad byggrätt med 
markanvändningen Begravningsplats. Länsstyrelsen kommer att pröva 
eventuella byggnader inom ramen för Kulturmiljölagen, men vill ändå 
uppmärksamma kommunen på att planen varken reglerar byggnadshöjd 
eller exploateringsgrad. Detaljplanområdet ligger i sin helhet inom 
fornlämningen L1989:1980 som omfattar lämningarna efter Brågarps gamla 
tomt. Därför behöver åtgärd inom planområdet, utöver det vad som kan 
anses pågående markanvändning, även Länsstyrelsen tillstånd enligt 2 kap. 
kulturmiljölagen.  
 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ 
PBL 
 
Kommentarer: Staffanstorps kommun noterar Länsstyrelsens yttrande. 
Plankartan uppdateras med regleringar av byggnadshöjd och markens 
utnyttjandegrad med exploateringsgrad.  
 

1.2 Lantmäteriet   
 
Det saknas fastighetsbeteckning i grundkartan vilket gör det svårt att 
lokalisera sig. 
  
I avsnitt 6.4.2 står det att träden skyddas av bestämmelsen n2 men i 
plankartan finns endast n1. 
 
Kommentarer. Fastighetsbeteckning på grundkartan införs. Bestämmelse n2 
i planbeskrivningen utgår.   
 
 

1.3 Trafikverket   
 

Det tidigare spårområdet för Simrishamnsbanan ligger vid planområdets 
västra gräns. Simrishamnsbanan är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Då en 



utbyggnad av banan inte finns med i Trafikverkets ekonomiska planering 
bedömer Trafikverket i detta sammanhang enbart påverkan på markanspråk 
för nuvarande riksintresse. Trafikverket bedömer att aktuellt 
detaljplaneförslag inte kommer medföra en påtaglig skada på det befintliga 
riksintresset för Simrishamnsbanan. 
 
Kommentarer: Staffanstorps kommun noterar Trafikverkets inkomna 
yttrande.  
 
 
 
2.  Ledningsägare 
 

2.1 Nordion Energi   
 
Nordion Energi, där Weum Gas AB och Swedegas AB ingår, har tagit del 
av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. I den nordöstra delen av 
planområdet innehar Nordion Energi en distributionsledning för energigas, 
som omfattas av ledningsrätt 1230-89.1, se karta nedan.  
 
Ledningsrätten innebär att ett område om 5 meter med ledningen som 
mittpunkt inte får bebyggas och bearbetas djupare än 0,6 meter. Vår 
bedömning är att ledningarna är placerade inom punktprickad mark, som 
inte får bebyggas, och dessutom inom ett u-område förutsätter vi att 
ledningen kan ligga kvar i nuvarande läge och vi har därmed inget 
ytterligare att erinra på plankartan.  
 
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) 
som bland annat anger minsta skyddsavstånd om minst 2 meter mellan 
ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste gräns för område 
med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske närmare 
en gasledning än 3 meter. För att minska risken för skador på träd i samband 
med eventuella framtida arbeten med distributionsledningen 
rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd.  
 
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar 
med kartunderlag och dxf-fil. Nordion Energi förutsätter att eventuella 
kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar och eventuell omprövning av 
ledningsrätten bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
planbeskrivningen. En ytterligare synpunkt på planbeskrivningen är att 
ledningsrätten som omnämns under 4.2 Tekniska frågor nu finns till förmån 
för Nordion Energi AB. Det är viktigt att samråd sker med Nordion Energis 
områdeshandläggare redan i tidigt projekteringsskede, speciellt om arbete 
sker i närheten av gasledningen. Nordion Energi har gärna en dialog med 
exploatören om försörjning med gas inom planområdet. 
 
Kommentarer: Planbeskrivningen uppdateras med att eventuell flytt eller 
ändringar av befintliga anläggningar, omprövning av ledningsrätt med 
mera bekostas av exploatören. Planbeskrivningen uppdateras även gällande 



ledningsrätten som omnämns under 4.2 Tekniska frågor att den hädanefter 
finns till förmån för Nordion Energi AB 
 
 
3. Sakägare  
 

3.1 Svenska kyrkan  
 

Staffanstorps kommun har utarbetat ett förslag till ny detaljplan för Brågarp 
35:1 - Brågarps kyrka, med det påstådda syftet att "säkra de kulturhistoriska 
värdena för Brågarps kyrka samt dels att möjliggöra så att kyrkan kan 
tillgodose sina behov och funktioner" (Dnr 2021- SBN-38). 
 
Sankt Staffans församling, som äger Brågarps kyrka, och som vill göra en 
tillbyggnad för att bättre kunna använda kyrkan i sin verksamhet, anger här 
sina synpunkter på kommunens planförslag. 
S:t Staffans församling vill inledningsvis (1) redogöra för det förslag till 
tillbyggnad som församlingen ansökt om bygglov till, men som 
Stadsbyggnadsnämndens planförslag syftar till att stoppa. Församlingen vill 
därefter (2) lyfta fram att kommunens planförslag inte alls möjliggör 
församlingens arbete. Församlingen menar tvärtom att planförslaget 
innebär ett dramatiskt hinder i församlingens strävan att göra kyrkorummet 
mer tillgängligt för barn och äldre. Församlingen kommer (3) att visa att 
Stadsbyggnadsnämndens planförslag visar på betydande okunnighet om 
Brågarps kyrka och förutsättningarna för församlingens arbete. Vidare (4) 
menar församlingen att den barnkonsekvensanalys som planförslagets 
författare gjort är helt felaktig och vittnar om en likgiltighet inför syftet med 
att göra barnkonsekvensanalyser och en okunnighet om barns behov och 
rättigheter. (5) Vidare menar Sankt Staffans församling att 
Stadsbyggnadsnämndens ursprungliga ovilja mot att kyrkans yttre bara har 
klätts i ny skepnad; nu är det inte längre bevarandet av de kulturhistoriska 
värdena man lyfter fram. Nu påstår man att man vill "möjliggöra" kyrkans 
verksamhet. Slutligen skulle (6) planförslaget kunna skapa svåröverskådliga 
svårigheter att göra lämpliga eller nödvändiga justeringar av kyrkogårdens 
utformning. Församlingen menar att planförslaget omöjliggör vissa 
tillgänglighetsanpassningar. S:t Staffans församling motsätter sig därför 
förslaget på detaljplan enligt underrättelse 2022-04-06. 
 
1. FÖRSAMLINGENS ÖNSKEMÅL OM TILLBYGGNAD 
Brågarps kyrka som ligger centralt i Staffanstorp är en av Lunds stifts äldsta 
och minsta kyrkor. Eftersom drygt 85% av församlingsborna bor i 
Staffanstorp, så har Brågarps kyrka kommit att bli församlingens 
huvudkyrka. Med tiden har det blivit uppenbart att den lilla kyrkan saknar 
en del av de funktioner man numera önskar sig av en kyrka. För 
att försöka uppfylla dessa behov, vände sig församlingen till arkitekter för 
att få förslag till åtgärder. Tankar och ideer prövades efterhand med 
Länsstyrelsens antikvariskt sakkunniga. Ett antal lösningsförslag blev 
föremål för diskussioner. Så småningom fick arkitekt  
förtroendet att rita tillbyggnaden. Församlingen hade med 



intresse noterat den uppskattning han fått för sina arbeten med Kalmar slott, 
Varbergs fästning, Borgholms slottsruin, Nationalmuseum och såsom 
domkyrkoarkitekt för Lunds domkyrka. Vi hade särskilt studerat resultatet 
av tillbyggnaden till Vikens kyrka och noterat att han valts in i 
Konstakademin. Det förslag som församlingen så småningom kom att söka 
bygglov för, hade fått godkänt av Länsstyrelsen Skåne, kulturmiljöenheten, 
som den 12 april 2019 gav sitt tillstånd till ingrepp i fornlämning (Dnr (Dnr 
431-29493-2018) och den 19 februari 2020 gav sitt tillstånd (Dnr 433-
38039-2019) för den föreslagna tillbyggnaden. När Länsstyrelsen 
godkände tillbyggnaden, konstaterades följande: 
 
Länsstyrelsen bedömer att åtgärden är väl motiverad 
och att förslaget är anpassat efter kyrkans karaktär 
och kulturhistoriska värden. 
 
Förändringar av kyrkorum berör och väcker starka känslor. Ibland verkar 
det som om många människor uppfattar kyrkorummen som i första hand 
någon sorts museum och inte såsom rum som skall kunna användas inom 
kyrkolivet. Det har framförts åsikter om det aktuella förslaget på 
tillbyggnad. I det senaste kyrkovalet, hösten 2021, gavs 
tillbyggnadsförslaget stort utrymme. En av nomineringsgrupperna var 
mycket tydlig med att man agiterade för att tillbyggnaden skulle stoppas. 
Denna grupp fick 41 % av rösterna. De andra två nomineringsgrupperna 
som talat väl om tillbyggnadsförslaget fick tillsammans 59 % av rösterna. 
Sankt Staffans församling konstaterar därför att det genom senaste 
kyrkovalet finns ett tydligt demokratiskt stöd för det liggande förslaget på 
tillbyggnad. Majoriteten av de röstande församlingsborna har visat att man 
inte vill "backa in i framtiden" utan få ett gudstjänstrum som är tillgängligt 
för barn och äldre. 
 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande menar att det inte är Länsstyrelsen som 
skall få bestämma denna typ av frågor (Sydsvenskan 20220414, s B12). 
Församlingen anser dock att det självklart skall vara församlingens 
kyrkotillhöriga som skall få avgöra hur deras kyrka skall 
användas och inte de som står utanför församlingen. Svenska kyrkan är 
sedan år 2000 ett trossamfund som inte längre är en 
statskyrka utan ett trossamfund som styrs av förtroendevalda som väljs i 
demokratiska val. Enligt församlingens mening är Stadsbyggnadsnämndens 
åsikt om att det i första hand skall vara kommunen som skall få besluta hur 
kyrkobyggnaden skall se ut, ett allvarligt ingrepp i äganderätten. 
 
"Kyrkan befinner sig i Staffanstorp, vilket påverkar 
de som bor och verkar här. Därför är det av vikt att de folkvalda avgör 
frågan och inte länsstyrelsen”. skriver stadsbyggnadsnämndens ordförande i 
ett sms till Sydsvenskan.  
 
 
 
 
 



2. PLANFÖRSLAGET PÅSTÅR SIG MÖJLIGGÖRA FÖRSAMLINGENS ARBETE 
Stadsbyggnadsnämnden påstår att syftet med planförslaget är att möjliggöra 
så att kyrkan kan tillgodose sina behov och funktioner. Detta görs utan att 
man motiverar på vilket sätt församlingens behov skulle tillgodoses genom 
att den av församlingen önskade tillbyggnaden stoppas. 
Brågarps kyrka är Sankt Staffans församling mest använda kyrka. Den 
används mer än församlingens andra kyrkor tillsammans. Brågarps kyrka är 
en av Lunds stifts minsta kyrkor. Det knappa utrymmet ger begränsade 
möjligheter att möta människors behov. 
 
Vanliga år används kyrkan för gudstjänster omkring 350 gånger. Av dessa 
gudstjänster är ca 60 st församlingens huvudgudstjänster på söndagar och 
kyrkliga helgdagar, men det stora flertalet gudstjänster som firas i Brågarps 
kyrka firas där för att församlingsbor väljer just den kyrkan till stora och 
angelägna stunder i livet. Med tanke på att kyrkan är så efterfrågad, anser 
församlingen att det är särskilt angeläget att öka kyrkans tillgänglighet. 
Församlingens önskemål om förbättringar kan sammanfattas på följande 
sätt: 
 
Ökad tillgänglighet 
Det är besvärande att det idag inte finns någon toalett riktigt nära 
kyrkorummet. Problemet är särskilt tydligt vid kyrkliga handlingar då flera 
utsocknes kyrkobesökare inte hittar toaletten uppe vid församlingsgården 
eller då kyla och halka gör vandringen dit komplicerad. Bekymret framgår 
särskilt för dem som har vissa rörelsehinder. Eftersom vi är mycket 
angelägna om kyrkorummets tillgänglighet, vill vi att det skall 
finnas ett toalettutrymme i direkt anslutning till kyrkan. 
 
Skötbord 
I Brågarps kyrka döps årligen ca 70 barn. Det hade varit naturligt att erbjuda 
dessa barns föräldrar en möjlighet att byta blöja, sätta på dopklänning mm i 
kyrkans omedelbara närhet. Ett skötbord skulle även förbättra besöket i 
kyrkan vid andra gudstjänsttillfällen då små barn följer med sina föräldrar. 
 
Barn 
Det är viktigt för S:t Staffans församling att möta barn på barns villkor. Vi 
vill därför kunna erbjuda en liten hörna i anslutning till kyrkorummet där de 
kan måla, leka med dockor, läsa böcker mm medan deras föräldrar firar 
gudstjänst av något slag. En sådan barnhörna i ett förrum skulle även kunna 
ge föräldrarna möjlighet att följa gudstjänsten via högtalare utan att behöva 
känna sig besvärade över att barnen väsnas. 
 
Klädhängare 
Församlingen önskar ge möjlighet till dem som kommit till Brågarps kyrka 
med tjocka eller blöta ytterkläder att hänga av sig dessa medan gudstjänsten 
pågår. Dessa möjligheter är ytterst begränsade med kyrkans nuvarande 
utformning. 
 
 
 



Väntrum/ ut1ymme som ger avskildhet 
Det vore värdefullt att i anslutning till kyrkorummet ha tillgång till ett 
utrymme som erbjuder avskildhet, för brudpar i väntan på att vigseln skall 
börja, för anhöriga som behöver lite enskildhet, för dem som vill klä om 
inför ett bibeldrama, för körsångare som skall gå in i procession mm. 
 
Förvaring 
Brågarps kyrka har begränsade möjligheter till förvaring. Ett 
förrådsutrymme i tillbyggnaden där kistpallar, mullkar med mera kan 
förvaras skulle ge förbättrade möjligheter för en god upplevelse av 
gudstjänstrummet. 
 
Kaffedral 
Gudstjänsterna i kyrkan är viktiga för många men en hel del sätter också 
stort värde på gemenskapen efter gudstjänsterna. Ibland kan dessa önskemål 
uppfyllas av en kaffestund uppe i församlingsgården, men en del 
gudstjänstfirare försvinner på vägen till en kaffestund. Det skulle uppskattas 
av många om församlingen ges möjlighet att året runt efter gudstjänsterna 
erbjuda ett anspråkslöst samtal. Det hjälper oss att uppfylla vårt mål 
att ge något åt dem som längtar efter möten med andra. 
 
Sankt Staffans församlings behov av tillbyggnaden för att öka 
tillgängligheten till kyrkan 
Det är Sankt Staffans församling uppfattning att det lagda planförslaget inte 
alls "möjliggör" för kyrkan att tillgodose sina behov och funktioner". 
Tvärtom menar församlingen att den önskade tillbyggnaden är nödvändig 
för att uppfylla kraven på tillgänglighet och för att möjliggöra att familjer 
med barn skall kunna vara aktiva inom gudstjänstlivet. Enligt församlingen 
är det helt felaktigt att påstå att planförslaget möjliggör för församlingen att 
tillgodose sina behov och funktioner. 
 
3. STADSBYGGNADSNÄMNDENS BRISTANDE KUNSKAPER OM KYRKA 
OCH KYRKOGÅRD 
Stadsbyggnadsnämnden fick in en bygglovsansökan den 27 maj 2020. 
Församlingen har i omgångar velat få ett beslut i frågan. Trots den långa tid 
som Staffanstorps kommun har arbetat med frågan, har man inte satt sig in i 
ärendet ordentligt. Planförslaget rymmer flera påståenden 
som är rent felaktiga och som visar att man inte på allvar 
har satt sig in i frågan, trots all tid man tagit sig. Man 
upprepar t ex flera gånger påståendet att det finns en "minneslund" på 
Brågarps kyrkogård. Hade man varit uppmärksam när man varit på 
kyrkogården, skulle man ha noterat att det är en askgravlund. 
 
Planförslagets författare uppger felaktigt att "Kyrkbänkarna är från en 
renovering vid mitten av 1970-talet". Stadsbyggnadsnämndens ledamöter 
reagerade uppenbarligen inte på denna formulering trots att kyrkbänkarnas 
borttagande var en mycket uppmärksammad fråga vid kyrkovalet 2013. Det 
har inte funnits några bänkar i Brågarps kyrka sedan 2014. Påståendet att 
kyrkan fick en "mindre orgel" under renoveringen 2014 vittnar också om 
okunskap om Brågarps kyrka. Tvärtom fick Brågarps kyrka en betydligt 



större orgel än den orgel kyrkan haft tidigare. Det är för övrigt svårt att finna 
något kyrkorum vars orgel upptar en så stor del av kyrkorummet. 
Församlingen gjorde en betydande investering för att Brågarps kyrka skulle 
få ett instrument som bättre motsvarar förväntningarna från 
församlingsborna när de vill fira sina kyrkliga handlingar i Brågarp. 
"Mindre orgel"? Inom Svenska kyrkan har Sankt Staffans församling 
tvärtom fått uppmärksamhet för hur vi investerat för att möta 
församlingsbors efterfrågan. 
 
Brågarps kyrka har kommit att bli ett besöksobjekt för andra församlingar 
som funderar över att förbättra sina kyrkorums instrument. 
I församlingens ögon är dessa tydliga felaktiga påståenden inte några 
oväsentliga detaljer. Stadsbyggnadsnämnden visar på en sådan bristande 
kunskap och intresse för Brågarps kyrka och Sankt Staffans församlingsliv 
att det ger skäl att fråga om de kan yttra sig om vad som är Brågarps kyrkas 
behov och funktioner och hur man skall kunna "möjliggöra" dessa. 
 
 
5. BYTE AV ARGUMENT - NY FÖREVÄNDNING FÖR ATT STOPPA 
TILLBYGGNADEN 
Staffanstorps kommuns företrädare har visat på en negativ inställning till 
tillbyggnaden av Brågarps kyrka från det att de fick höra om projektet. Från 
början var emellertid argumentet att de var emot tillbyggnaden för att 
församlingens önskemål ansågs "förvanska byggnaden, som är särskilt 
värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt" (Dnr 
2020-SBN-46). I diskussionen med Staffanstorps kommun har S:t Staffans 
församling tydliggjort att de antikvariskt sakkunniga på länsstyrelsen ansett 
att det aktuella förslaget är väl motiverat, att det är anpassat efter kyrkans 
karaktär. Staffanstorps kommun har bytt argument för sitt motstånd mot 
församlingens önskan. Som en förevändning påstår man att man 
genom sitt planförslag vill "möjliggöra för kyrkan att tillgodose sina behov 
och funktioner". Församlingen menar att Stadsbyggnadsnämndens förslag 
enbart använder motivet "möjliggöra" som en ursäkt för att stoppa 
tillbyggnaden som församlingen önskar få göra. 
 
6. OMÖJLIGGÖRANDE AV TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR PÅ 
KYRKOGÅRDEN 
Stadsbyggnadsnämndens planförslag fastställer genom sina 
egenskapsbestämmelser för kvartersmark vilka begränsningar av marken 
som skall fastställas. 
Boverket anger  
 
"Detaljplanen får enligt lagen inte göras mer detaljerad än vad som 
behövs med hänsyn till syftet med planen. Att detaljplanen inte görs mer 
detaljerad än vad syftet kräver är också viktigt för att detaljplanen ska 
vara aktuell och användbar så länge som möjligt. Om en detaljplan 
anpassas till ett visst projekt med detaljerade planbestämmelser kan det 
innebära att den riskerar att bli oanvändbar om projektet förändras eller 
inte blir genomfört." (PBL 2010:900. 4 kap 32 §). 
 



När Stadsbyggnadsnämnden i detaljplanförslaget prickmarkerar så gott som 
all mark innebär detta en kraftig inskränkning i församlingens möjligheter 
att verka och utvecklas i förhållande till vad som gäller idag. 
Detaljstyrningen i den utsträckning som sker i planförlaget är inte förenligt 
med lagstiftarens syfte med en detaljplan. 
S:t Staffans församling anser att det finns skäl att möjliggöra kommande 
förändringar av utformningen av Brågarps kyrkogård. Församlingen har 
tidigare planerat att t ex öka tillgängligheten på kyrkogården genom att 
ersätta nuvarande gångar av singel med gångar med klistrad singel. Likaså 
har församlingen resonerat kring hur parkeringen framför kyrkan skulle 
kunna förbättras så att det blir mindre gropar - och tillhörande 
vattenpölar. Andra förändringar såsom ett särskilt redskapsskjul med 
trädgårdsredskap för barn, så att de kan hjälpa till vid gravskötseln, har 
också omtalats. Med tiden kan ytterligare förändringar komma att 
efterfrågas. Sådana förändringar skulle bli omöjliggjorda av det planförslag 
som Staffanstorps Stadsbyggnadsnämnd har presenterat 
Stadsbyggnadsnämndens planförslag saknar analys av hur parkeringsfrågan 
ska lösas. Nuvarande parkering har punktmarkerats vilket innebär att t ex en 
handikappanpassning eller annan förändring av parkeringen omöjliggöras 
eftersom en parkering är att betrakta som en byggnation. 
 
 
Planförslaget anger i sin ritning över Brågarps kyrkogård, samt platsen som 
används som parkering, att stora delar skall prickas. I sitt förtydligande 
anges att detta skulle innebära "Marken får inte förses med byggnad" och 
"Bygglovspliktig tillbyggnad till kyrkobyggnad eller övrig byggnad enligt 
bestämmelsens utbredning tillåts ej". Denna begränsning skulle 
t ex omfatta alla typer av bebyggelse, även den typ av 
tillgänglighetsanpassningar genom anläggande av nya bärlager som S:t 
Staffans församling skulle komma att vilja göra. Brågarps kyrkogård har 
förändrats mycket under de sekler som den funnits. 
 
Församlingen anser att det är pastoralt klokt att ha en öppen dörr även för 
framtida anpassningar till människors önskemål och behov. Att genom 
Stadsbyggnadsnämndens planförslag omöjliggöra framtida förändringar 
vore djupt olyckligt. S:t Staffans församling ansvarar för 
begravningsverksamheten och anser att utformningen av kyrkogården måste 
omfatta de krav som nu råder och som kommer att råda. 
 
 
 
FÖRSAMLINGENS YTTRANDE OCH SLUTSATSER 
S:t Staffans församling menar att kommunens hantering av bygglovsfrågan 
saknar laglig grund eftersom man inte behandlat bygglovsansökan inom den tid 
som stipuleras i Plan och bygglagen. Någon påbörjad, eller plan på, ny 
detaljplan fanns inte vid tiden för bygglovsansökan. 
 
Eftersom kommunen måste behandla bygglovsansökan inom lagstadgad tid är 
hela detaljplaneförfarandet en nullitet på bekostnad av skattebetalarnas medel. 
Den nya detaljplanen kommer inte att kunna påverka beslutet av 
bygglovsansökan, som måste tas inom en snar framtid. Den nya detaljplanen 



kommer med all sannolikhet att överklagas och kommer därför inte att vinna 
laga kraft innan bygglovsansökan måste behandlas av kommunen. Beslut i 
bygglovfrågan får inte dröja utan 2-årsregeln måste följas. S:t Staffans 
församling påtalar att bygglovsansökan inlämnades den 27 maj 2020 och att 
Plan- och bygglagens 9 kap 28 § föreskriver: 
 
”... Om kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det 
att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till 
byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål.” 
 
S:t Staffans församling hävdar med emfas att Staffanstorps kommuns 
planförslag inte alls möjliggör för S:t Staffans församling att göra Brågarps 
kyrka tillgänglig för barn och människor med funktionshinder. 
Församlingen vill göra en tillbyggnad med respekt och 
hänsyn till kyrkobyggnadens aktningsvärda historia, men också i 
medvetenhet om att kyrkobyggnaden inte är ett museum, utan något som är 
byggt för att användas i församlingens liv. Kyrkogården måste vara 
tillgänglig för alla och förväntningarna på tillgänglighet torde komma att 
förändras allteftersom tiden går. 
 
Att använda planmonopolen för att förhindra en specifik tillbyggnad som 
föreslagits av församlingen, kan inte vinna stöd i nuvarande lagstiftning 
eller praxis. Att en politisk majoritet i kommunen, som råkar tycka illa om 
ett av en välrenommerad arkitekt framtaget förslag, så totalt ska begränsa 
kyrkans framtida utveckling upplevs som ett maktmissbruk. Det framtagna 
planförslaget känns proportionellt inskränkande i förhållande till det syfte 
som kommunen har, nämligen att stoppa en utbyggnad som man 
inte tycker om. 
 
Av ovan nämnda skäl, motsätter sig S:t Staffans församling den av 
Stadsbyggnadsnämnden föreslagna detaljplanen för Brågarp 35:1. 
 
Kommentarer: 
Detaljplanen förhindrar en tillbyggnad enligt ert önskemål men möjliggör 
en solitär byggnadsdel som kan rymma hela eller delar av faciliteter som ni 
uttrycker ett behov för. En solitär byggnad kan exempelvis byggas i 
anslutning till det befintliga bårhuset eller inom övrig mark där byggrätt 
medges. En solitär byggnad tillgodoser barns behov enligt 
barnkonventionen i sådan utsträckning som Staffanstorps kommun bedömer 
som tillräcklig. En ytterligare anledning till att marken till viss del är 
prickmarkerad inom planområdet är de omfattande va-, gas-, och 
elledningarna som löper genom planområdet.   
 
Prickmark (formulering ”marken får inte förses med byggnad”) förhindrar 
inte att parkeringsplatser byggs eller att bärlager anläggs. Ej heller 
tillgänglighetsanpassade åtgärder (exempelvis ramper) i anslutning till 
kyrkobyggnaden förhindras med prickmark med denna formulering.   
 



Inför granskningen uppdateras plankartan med exploateringsgrad som 
möjliggör och tydliggör framtida byggnation av solitära byggnader, 
redskapsskjul med mera.   
 
Inför granskningen uppdateras planbeskrivningen avseende askgravlund 
och den historiska redogörelsen.  
 
 
Huvudsakliga förändringar av planhandlingarna inför detaljplanens 
granskningsförfarande: 
 
Plankartan 
Kryssmark för komplementbebyggelse utgår. 
Utnyttjandegrad, e1 respektive e2, för byggnadsarea införs. 
Högsta nockhöjd, h1, för komplementbebyggelse införs. 
Prickmark framför kyrkobygganden revideras.  
Fastighetsbeteckningar på grundkartan införs. 
 
Planbeskrivningen 
Planbeskrivningen uppdateras med redaktionella ändringar efter inkomna 
yttranden. 
 
 
 
Thomas Oskarsson  
Planarkitekt FPR/MSA 
 




