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1. DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 Syfte 
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för förskoleverksamhet på fastigheten Stanstorp 7:173. 

Nuvarande användning av marken ändras enligt gällande detaljplan från handel (H) till förskola (S1). 

Prickmark (enligt gällande plan) längs områdets västra kant bevaras för att säkerställa att utrymme för 

kommunens parkeringsnormer tillgodoses. Men även ett större område i planens nordliga del blir 

korsmark vilket tillåter byggandet av mindre redskapsskjul eller lekstugor samtidigt som det säkrar 

tillgången till friyta för lek, vila, och pedagogisk verksamhet. 

 

Bild 1 Domsagans förskola sedd från Domsagovägen med vy mot sydväst  
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2. BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 Hela detaljplanen 
Detaljplanen omfattar Domsagans förskola med tillhörande friyta ämnad för lek, parkeringsplatser, samt 

övriga ytor inom fastigheten Stanstorp 7:173. Fastigheten ägs av Sydsvenska hem AB och den existerande 

förskoleverksamheten bedrivs genom ESDR förskola. Förskolan har varit aktiv på platsen sedan 2011 och 

har haft tidsbegränsat bygglov för att bedriva sin verksamhet. Denna typ av bygglov får högst förlängas 

upp till 15 år, och existerande tidsbegränsat bygglov löper ut 2024-05-29. 

 

                     Bild 2 Karta över området med planområdet inom den streckade rutan. 

2.2 Genomförandetid 
Detaljplanens genomförande tid är 60 månader, vilket motsvarar 5 år. 

 

2.3 Kvartersmark 
Detaljplanen reglerar användning till kvartersmark: S1 – Förskola 

 

 

  

Domsagans förskola 
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3. MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERING 

3.1 Motiv till reglering 
Bestämmelse Bestämmelseformulering Syfte  

1.  GRÄNSBETECKNINGAR  

 
Planområdesgräns Avgränsning av planområde 

 
Användningsgräns  Avgränsning av 

användningsområde 

 
Egenskapsgräns Avgränsning av 

egenskapsbestämmelser 

 

Sammanfallande 

egenskapsgränser 

Sekundär avgränsning av 

egenskapsbestämmelser 

2.  ANVÄNDNING AV MARK OCH 
VATTEN 

 

 Kvartersmark  

 

Förskola  

 

Reglera marken till ändamål 

förskole byggnad och friyta för 

lek i anslutning till byggnad. 

3.  EGENSKAPSBESTÄMMLESER  
FÖR KVARTERSMARK  

 

 Begränsning av markens 

utnyttjande  
 

 Marken får inte förses med 

byggnad 

Tillbyggnad till förskolebyggnad 

eller övrig byggnad enligt 

bestämmelsens utbredning 

tillåts ej. 

 Marken får endast förses med 

komplementbyggnad 
Byggnad i form av fristående 

materialskjul, lekstuga, eller 

annan lekutrustning får placeras 

på utpekad mark. 

 Markens anordnande och 

vegetation 

 

n1 Parkering Markparkering får anordnas 

inom prickmark. 

 Höjd på byggnadsverk  

h1 0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i 

meter 

Högsta nockhöjd för bebyggelse 

är 5 meter. 

o1 0,0 
Största takvinkel är angivet värde i 

grader 

Största möjliga takvinkel för 

bebyggelse är 15o. 
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4.  ADMINISTRATIVA 

BESTÄMMELSER  
 

 Genomförandetiden   

 Genomförandetid är 60 månader  Genomförandetiden är 60 

månader vilket motsvarar 5 år. 

Genomförandetiden gäller från 

det att detaljplanen får laga 

kraft. Observera att detaljplanen 

fortsätter gälla efter det att 

genomförandetiden har gått ut.  

 

  



STAFFANSTORPS KOMMUN                                                                                                                                                          DP 7:173 
Stadsbyggnadskontoret 

  7 
 

4. GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

4.1 Mark- och utrymmesförvärv 
Berörd fastighet för detaljplanen är Stanstorp 7:173 som ägs av Sydsvenska hem AB. 

 

4.2 Ekonomiska frågor 

4.2.1 Planekonomisk bedömning 
Kostnaden för detaljplanearbete och de utredningar inom planområdet som krävs för framtagande av 

detaljplanen bekostas av exploatören Sydsvenska hem AB. Föravtal avseende dessa kostnader är tecknat 

mellan kommunen och exploatören. Arbetet med detaljplanen har föregåtts av exploatörens begäran om 

planläggning. 

 

4.3 Organisatoriska frågor 

4.3.1 Tidplan 
Samråd kring detaljplaneförslaget pågår från och med 20 februari till och med 20 mars 2023. Förslaget 

beräknas kunna gå ut på samråd under februari månad och sedan antas under tidiga 2024. 
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5. PLANERINGSUNDERLAG 

5.1 Kommunala 

5.1.1 Detaljplan 

• 12-NEV-443: ”Förslag till byggnadsplan för delar av Stanstorp 35, 71 m.fl. i Staffanstorps 

samhälle” (antagen 1971-11-23) 

5.1.2 Grundkarta 
Grundkartan är uppdaterad med verifikation av kart- och mätavdelningen Geoinfo 2022-01-xx.  

(OBS kommer att uppdateras under vecka 4) 

5.1.3 Översiktsplan 

• Staffanstorps kommun Översiktsplan 2020–2040 (antagen 2022-03-09) 

5.1.4 Undersökning enligt 6 kap. 6 § Miljöbalken 
För detaljplaner ska kommunen undersöka om planens genomförande kan antas innebära betydande 
miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning därför ska göras enligt 6 kap 5–6 § miljöbalken. Denna 
undersökning 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 mil-
jön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t.ex. överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet 
eller påverkan på skyddad natur.  

Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan grundar sig på följande:  

• Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen, Översiktsplan 2020–2040, där 
förtätning föreslås inom planområdet.  

• Planförslaget medger en effektiv och resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets 
förutsättningar och föreliggande behov. Planens genomförande orsakar inte risker för människors 
hälsa eller för miljön. Goda resmöjligheter med kollektivtrafik till och från området gör att 
planens genomförande inte bedöms bidra till att gällande miljökvalitetsnormer avseende 
luftkvalitet överskrids. Likaså gäller miljökvalitetsnormer för vatten då planen medför ett 
oförändrat tillstånd av planområdets hårdgjorda markytor.  

• Planförslaget medför inte med någon förändring av områdets fysiska karaktär och antas inte bidra 
till en ökad trafikbelastning. 

• Inga riksintressen berörs av planförslaget.  

Enligt ovan bedömer kommunen att ett genomförande av detaljplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen eller 6 kap 16–25 § miljöbalken. En särskild miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte. 

5.2 Utredningar 
För detaljplanen har två utredningar utfärdats av Tyréns Sverige AB, en bullerutredning och en 

riskutredning. 

• Stanstorp 7:173, Staffanstorp – Trafikbullerutredning till detaljplan (2022-11-17) 

• Rapport – Riskutredning Drivmedelsstation för Detaljplan Stanstorp 1:173 (2022-11-25) 
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6. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

6.1 Kommunala  

6.1.1 Detaljplan 
För området finns det en gällande detaljplan 12-NEV-443: ”Förslag till byggnadsplan för delar av 

Stanstorp 35, 71 m.fl. i Staffanstorps samhälle”. Enligt denna plan är området menat för handelsändamål, 

med specificeringen i planbeskrivningen att detta inte inkluderar bilservice. Fastigheten har även 

bestämmelser om prickmark i sitt västra område, vilket beslutar mark som inte får bebyggas, och är enligt 

gällande detaljplan begränsad till en max höjd av en våning med en takvinkel på max 15º. 

 

Bild 3 Utdrag ur den gällande detaljplanen för området vilket visar på användningen "Område för handelsändamål" 

 

6.1.2 Översiktsplan 
Enligt kommunens gällande översiktsplan är planområdet markerat som ’Befintlig tätort med möjlighet 

för förtätning’. Syfte med denna detaljplan anses som sådant inte strida mot översiktsplanens syfte. 

 

6.2 Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen följer 3 kap. miljöbalken i grundläggande bestämmelser för 

hushållning med mark-och vattenområden.  
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6.3 Miljö 
Fastigheten omfattar en byggnad som idag används som förskola, tillsammans med friyta för lek i nordlig 

del, samt ett mindre asfalterat område i planens västra och södra del. Inom områdets finns en mindre 

mängd av vegetation i formen av ett antal odlingslådor, spridd låg buskig vegetation, och ett yngre träd. 

Ingen växtlighet med särskilda biologiska värden har kunnat identifierats. 

 

Bild 4 Odlingslådor, buskage, och ett träd på tomten. 

6.4 Fysisk miljö 
Fastigheten omfattar ungefär 850 m2 friyta som kan nyttjas för lek, varav 600 m2 är grönyta. Med 45 elever 

på tre avdelningar innebär det att det finns ungefär 19 m2 friyta per elev.  
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6.5 Hälsa och säkerhet 

6.5.1 Omgivningsbuller 
Enligt Miljöbalk (1998:808) 2 kap. ’Allmänna hänsynsregler’ finns det en skyldighet för de som bedriver en 

verksamhet att vidta åtgärder för att skydda människors hälsa och miljön mot skada. För att uppnå en god 

ljudnivå inom skolgårdar har Naturvårdsverket tagit fram några rekommendationer i formen av 

dokumentet ’Vägledning och riktvärden för buller på skolgård för väg- och spårtrafik’. Enligt denna menar 

naturvårdsverket att äldre skolgårdar (sådana som tillkommit innan september 2017) inte ska överskrida en 

ekvivalent ljudnivå för dygn av 55 dBA eller en maximal ljudnivå av 70 dBA.  

För att undersöka dessa värden har Staffanstorps kommun gett uppdrag till Tyréns Sverige AB att utfärda 

en trafikbullerutredning. Resultaten av denna visar på att majoriteten av skolgården befinner inom de 

rekommenderade nivåerna och anses vara lämplig för vistelse, lek, och pedagogik. Bullerfrågan anses 

därmed inte vara av något problem för verksamheten och ytan kan antas fortsätta fylla sin funktion som 

skolgård. 

 

Bild 5 Utdrag ur Tyréns Trafikbullerutredning till Detaljplan vilket visar på den ekvivalenta ljudnivån inom området.  

6.5.2 Risk för olyckor 
Norr om Malmövägen finns drivmedelsstationen ’Gulf’. För att bedöma potentiella risker med placeringen 

av en förskola i närheten av en sådan verksamhet har kommunen gett uppdrag till Tyréns Sverige AB för 

att göra en riskutredning. Utredningen gav omdömet att riskerna kopplade till drivmedelsstationen är att 

betrakta som acceptabla för den planerade markanvändningen i formen av förskola inom planområdet på 

Stanstorp 7:173.  
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6.6 Trafik 
Parkeringsnormen för förskoleverksamheter är 6 bilplatser per 1000 kvm BTA för anställda och 6 

bilplatser per 1000 kvm BTA för besökare. Förskolan har idag en BTA på 420 kvm, vilket innebär ett krav 

på minst 5 parkeringsplatser i anslutning till Domsagans förskola. I dagsläget finns det 6 parkeringsplatser 

som nyttjas av förskolan på deras mark. Dessa är placerade i nära anslutning till huvudentrén och intill ett 

mindre cykelställ vilket uppfyller kommunens parkeringsnorm för cykel. Skolan är även placerad i direkt 

anslutning till en vändplats vilket möjliggör för snabb och smidig hämtning och lämning av skolans elever. 

 

Bild 6 Parkering för 6 bilar i direkt anslutning till förskolan 

 

Bild 7 Tingsvägen längs Domsagans förskola. 



STAFFANSTORPS KOMMUN                                                                                                                                                          DP 7:173 
Stadsbyggnadskontoret 

  13 
 

 

Bild 8 Lekutrustning på friytan med skolbyggnaden i bakgrunden. 

 

Bild 9 Vy norrut mot 'Gulf bensinstation' taget från Tingsvägen 
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7. Konsekvenser 

7.1 Sociala 

7.1.1 Barn 
Konsekvenserna av att detaljplanen inte antas är att förskoleverksamheten måste upphöra på fastighet, 

detta eftersom det inte finns möjlighet att förlänga det tidsbegränsade bygglovet ytterligare. Som sådant 

blir påföljden av denna plans antagande att 45 förskoleplatser fortsätter finnas tillgängliga, vilket är ett 

fördelaktigt scenario för barn inom kommunen. 

Fastigheten omfattar ett område på ungefär 850 m2, varav 600 m2 är grönyta. Förskolan har ett tillstånd 

för 45 elever, vilket innebär att ytan vid maximal användning fördelas till ungefär 19 m2 friyta per elev. 

Detta är ungefär hälften av de rekommendationerna som Boverket har i frågan, vilka syftar mot något 

närmre 40 m2 friyta per elev. För att minimera de negativa konsekvenserna finns ett flertal åtgärder som 

kan vidtas. Förskolan kan exempelvis arbeta med att schemalägga elevernas tid utomhus, ta eleverna på 

regelbundna utflykter och nyttja andra rekreationsområden som friyta, eller arrendera en del av grönytan 

norr om planområdet för att expandera elevernas totala tillgängliga friyta.  

Ändringen av markanvändningen enligt denna detaljplan anses i det stora hela vara positivt för barn inom 

Staffanstorps kommun. Om detaljplanen inte upprättas innebär detta att existerande förskoleverksamhet 

måste flytta, och en risk om att verksamheten försvinner går inte att utesluta. Planen medför i sig att 

kommunen garanterar för denna verksamhet att fortsätta existera, vilket skapar ett utrymme för unga barn 

att leka, socialisera sig, och utvecklas i en pedagogisk miljö.  


