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ÄDP för del av fastigheten
Kävlinge 34:21
i Kävlinge, Kävlinge kommun

oktober 6, 2021

Granskningshandling
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Karta över område som berörs samt dess läge i Kävlinge kommun
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Blå markering visar det område inom den ursprungliga detaljplanen som berörs av ändring av detaljplan och de
justerade planbestämmelserna.
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OM DETALJPLANEPROCESSEN

OM ÄNDRING AV DETALJPLAN

Initiativet till att starta en detaljplan kan komma
från exempelvis en exploatör, mark- och fastighetsägare eller kommunen själv. Planutskottet ger uppdrag till strategiska enheten att ta fram ett förslag
till detaljplan.

En ändring av detaljplan (ÄDP) innebär att gällande/
ursprunglig plan kan anpassas till nya förhållanden
och på så sätt hålla den aktuell utan att genomföra den lämplighetsbedömning som vanligtvis görs
vid upprättandet av en ny detaljplan. Ändring av
detaljplan omfattar borttagande, justering eller införande av nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt
område samt upphävande av en geografisk del av
en detaljplan.

Ett första planförslag arbetas fram och ett samråd
hålls med olika intressenter för att garantera insyn
och möjlighet att påverka. Samrådets syfte är att
förbättra beslutsunderlaget genom att samla in
kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt planförslag. Under samrådet kan samrådsmöten förekomma. Inkomna synpunkter blir en del av den fortsatta
processen då dessa sammanställs och bemöts i en
samrådsredogörelse.

I detta fall avser ändringen en justering och tillägg
av planbestämmelser. Resterande planbestämmelser fortsätter att gälla i enlighet med den ursprungliga detaljplanen 1261-P06/205.

Utifrån inkomna synpunkter görs eventuella ändringar i planförslaget och skickas därefter ut för
granskning. Granskningen innebär att kommunen
ger berörda sakägare och myndigheter möjlighet att
lämna synpunkter på planförslaget en sista gång.
Inkomna synpunkter blir en del av den fortsatta
processen då dessa sammanställs och bemöts i ett
granskningsutlåtande.
Denna detaljplan handläggs med ett standardförfarande, se illustration nedan.
Utsnitt från ursprunglig detaljplan 1261-P06/205.

POLITISKA BESLUT
Start av plan: ............................................................................................................................. 2021-01-12
Samrådsbeslut: ........................................................................................................................ 2021-10-25
Granskningsbeslut: ................................................................................................................. 2022-04-04
Godkännande planutskott: ................................................................................................... 20xx-xx-xx
Antagande KS: ........................................................................................................................... 20xx-xx-xx
Lagakraft: ................................................................................................................................... 20xx-xx-xx

PLANFÖRSLAG
UPPRÄTTAS

PLANBESKED

SAMRÅD

SAMRÅD

GRANSKNING

ÖVERPRÖVNING

BEARBETNING

BEARBETNING

LAGA KRAFT

GRANSKNING

ANTAGANDE

HÄR ÄR VI NU!
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INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med aktuell ändring av detaljplan är att
möjliggöra en större byggnad genom ökad byggrätt
för skoländamål samt säkerställande av bullerskydd
inom del av Kävlinge 34:21.
Ändringen innebär en prövning om detta är lämpligt
eller inte. Prövningen omfattar endast de planbestämmelser som justeras och läggs till. Övriga delar
av planen är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och behöver därför inte
prövas på nytt. Processen innebär en ändring av
ursprunglig detaljplan (1261-P06/205, Stora Harrie
29:127 del av m fl) laga kraft 2005-12-15.
Den ursprungliga planens syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för utbyggnad av bostäder samt förskola/skola.

Beslut
Beslut om planbesked, 2021-01-12 KS § 3
Planutskottet beslutade att meddela positivt planbesked för aktuellt ärende. Kommunen har bedömt
att gällande detaljplan fortfarande är aktuell men
att justeringar behöver göras för att användningen
ska bli mer användbar.

HANDLINGAR
Till detaljplanen finns följande handlingar:
•

Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000

•

Planbeskrivning (denna handling) med
illustrationer

•

Fastighetsförteckning (ej bilagd)

Övriga handlingar/utredningar:
•

Solstudie (Arkitektgruppen 2021-06-09)

•

Parkering och trafik (WSP 2021-09-23)

•

Trafikbuller (WSP 2021-09-24)

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) med standardförfarande.
Standardförfarande tillämpas då kommunen
bedömt att justeringen av planbestämmelser ryms

inom syftet för den ursprungliga detaljplanen.
Vidare bedöms ändringen inte innebära någon
betydande miljöpåverkan, vara av stort intresse för
allmänheten eller i strid mot översiktsplanen.

AKTUELLT PLANOMRÅDE
LÄGE OCH AREAL
Planområdet ligger i Kävlinge och dess lokalisering i
kommunen framgår av översiktskartan på sida två.
Ändringen omfattar del av fastigheten Kävlinge
34:21 och avgränsas av Annexvägen i söder och
allmän platsmark i väst, norr och öster.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastigheten Kävlinge 34:21 är kommunägd.

FÖRHÅLLANDE TILL
ANNAN PLANERING OCH
LAGSTIFTNING
PLANER
Översiktsplan
Planområdet finns inte utpekat bland de utvecklingsområden som anges i översiktsplanen. Översiktsplanen anger att en utbyggnad av lägen med
goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras och att bebyggelsen ska kompletteras och koncentreras inom
nuvarande tätortsgränser. Planförslaget bedöms
vara i linje med gällande översiktsplan.

Ursprunglig detaljplan
Aktuellt planområde är planlagt sedan tidigare.
Planområdet omfattas av detaljplan för del av
Stora Harrie 29:127 del av m.fl. Den ursprungliga
detaljplanen får justerade planbestämmelser inom
planområdets gränser i samband med att denna
ändring av detaljplan får laga kraft.
1261-P06/205
Den ursprungliga detaljplanen reglerar inom det
berörda området användningen ”förskola/skola”.
Högsta tillåten byggnadsarea är 5 000 m2. Högsta
byggnadshöjd är 6 meter, gymnastikhall får dock
uppföras med byggnadshöjd 9 meter.
Den ursprungliga detaljplanen behöver få justerade planbestämmelser för att möjliggöra en större
skolbyggnad.
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RIKSINTRESSEN
Järnväg
Planområdet berörs av riksintresse för kommunikation genom järnvägsområdet för Västkustbanan
och Godsstråket genom Skåne. Aktuellt planförslag
innebär att planområdet får justerade planbestämmelser för att kunna möjliggöra en större skolbyggnad.

melsen för förskola / skola. Planbestämmelsen är
justerad på plankartan. Resterande planbestämmelser fortsätter att gälla i enlighet med ursprunglig detaljplan 1261-P06/205. Denna ändring av detaljplan
ska fortsatt läsas tillsammans med planbeskrivningen kopplat till den ursprungliga detaljplanen.

Planbestämmelsen som slutar gälla enligt ursprunglig
detaljplan

Sammantaget bedöms planförslagets genomförande inte medföra någon betydande påverkan på
berörda riksintressen.

ÄNDRING AV DETALJPLAN

Justerad planbestämmelse som börjar att gälla enligt
aktuell ändring av detaljplan.

Ändringen motiveras av att Kävlinge kommun är
i behov av en ny F-6 skola, dels för att möta den
ökade befolkningsmängden i tätorten och dels för
att kunna ersätta nuvarande lokaler med bättre
funktioner och moderna lärmiljöer.

Användning av mark och vatten
S - Förskola / skola
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TILLAGDA PLANBESTÄMMELSER

detaljplan innebär.

Ändringen av ursprunglig detaljplan lägger till en
planbestämmelse kopplat till störningsskydd och en
administrativ planbestämmelse för att säkerställa
genomförandet.

BEBYGGELSE

Störningsskydd
Vall ska kompletteras med bullerskyddsskärm så att
riktvärden för ny skolgård (frifältsvärde) inte överskrids. Den nya planbestämmelsen är markerad
med röd rektangel på plankartan.

Befintlig bebyggelse
Bostäder
Den bostadsbebyggelse som ligger närmst i anslutning till delen som berörs av ändring av detaljplan
är längs Annexvägens östra del. Dessa friliggande
villor är byggda runt år 2010. Planbestämmelserna
kopplat till dessa bostäder är fortsatt oförändrade
och i enlighet med ursprunglig detaljplan 1261P06/205.

Samhällsservice
Användningen för förskola och skola finns redan
prövad i och med ursprunglig detaljplan.

Tillgänglighet

Administrativa bestämmelser
Bygglov får inte ges för förskola/skola förrän
åtgärder för störningsskydd har kommit till stånd.
Den nya planbestämmelsen är markerad med röd
rektangel på plankartan.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
FÖRÄNDRINGAR
NATUR OCH VATTEN
De justerade planbestämmelserna bedöms inte
påverka topografi, natur, vegetation och vattenområden på något annat sätt än vad ursprunglig

Volymstudie enligt ursprunglig detaljplan (6 meter
byggnadshöjd)

Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att
det blir tillgängligt även för personer med nedsatt
rörelseförmåga.

Lek och rekreation
Ursprunglig detaljplan skapar fortsatt goda möjligheter för att skapa ytor för lek och rekreation inom
planområdet.

STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Ändringen av detaljplanen justerar planbestämmelserna gällande högsta tillåten byggnadsarea och
byggnadshöjd för förskola/skola. Totalt möjliggörs
en byggnad som har 2 000 m2 större byggnadsarea och 3,5 meter högre byggnadshöjd än den

Volymstudie justerade planbestämmelser (9,5 meter
byggnadshöjd)
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ursprungliga detaljplanen. Detta innebär en volymmässigt större byggnad i det fall byggrätten nyttjas
fullt ut.
Ursprunglig detaljplan reglerar genom prickmark
var skolbyggnaden kan placeras inom fastigheten
vilket är fortsatt oförändrat. På så vis regleras en
buffert mellan befintlig bebyggelse och den nya
skolan.
Den relativt storskaliga platsen och gaturummet
som skolbyggnaden kan placeras i bedöms tåla den
större volym som de justerade planbestämmelserna innebär. De två illustrationerna längst ner på
föregående sida visar en maximal utbyggnad enligt
ursprunglig detaljplan (6 meter) och enligt justerade
planbestämmelser (9,5 meter) från Annexvägen.

Bilparkering och utfarter
Bilparkering och utfarter anordnas enligt den reglering som finns i den ursprungliga detaljplanen.

KULTURMILJÖ
Kvartersmarken för förskola/skola berörs av yta
som är markerad som prickmark där fornlämning
finns. Eventuella åtgärder inom fornlämningen, så
som tillfartsvägar och parkeringsplatser, behöver
tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen (KML). I samband med tillåtlighetsprövningen enligt KML kan det
vara nödvändigt att genomföra arkeologiska åtgärder. Kostnaden för sådana arkeologiska åtgärder
åvilar arbetsföretaget.

GATOR OCH TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
Justeringen av planbestämmelser bedöms inte påverka möjligheten att skapa säkra stråk för gående
och cyklister till och från skolan.

Biltrafik och gatunät
En trafikutredning har tagits fram i syfte att utreda
konsekvenserna av det ökade trafikflöde som de
justerade planbestämmelserna innebär. Beräkningar har gjorts för maximal utbyggnad enligt
ursprunglig detaljplan och de justerade planbestämmelserna samt skissförslaget för skolan. Det
har beräknats baserats på antal kvadratmeter för
skolan och med antagande om samma elevtäthet
per kvadratmeter i alla tre scenarier. Utredningen
har även räknat in trafik från det pågående planarbetet direkt söder om planområdet kopplat till
fastigheten Rödjan 7. Den trafik som alstras kopplat
till Rödjan 7 beräknas generera ett flöde på cirka
1 160 fordon per dag. Utan att räkna in trafiken
från Rödjan 7 så skulle trafiken på Karl Johans väg
i söder vara cirka 1 100 fordon färre och på Annexvägens västra del cirka 290 fordon färre än vad som
redovisas i utredningen och i kartan på nästa sida.
Slutsatsen är att kapaciteten i befintliga gatunät
i anslutning till skolan inte bedöms riskera att
överskridas av den trafik som alstras. Detta inkluderar även den trafik som alstras av den pågående
detaljplanen för Rödjan 7.
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Aktuellt fornlämningsområde markerat med rött

HÄLSA OCH SÄKERHET
Trafikbuller
En trafikbullerutredning har tagits fram i syfte att
klarlägga hur planerad bebyggelse inom planområdet samt närboende påverkas av trafikbuller från
väg- och spårtrafik. Ursprunglig detaljplan vann laga
kraft år 2005 vilket gör att propositionen ”infrastrukturinriktning för framtida transporter”, 1996/97:53
används för bedömning av buller:
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå utomhus vid uteplats.
Resultatet visar att de närboende inom bostadsområdet öster om skolfastigheten klarar samtliga
riktvärden för bostäder (ekvivalent ljudnivå 55 dBA
vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats)
i enlighet med infrastrukturpropositionen. Den fastighet med högst värde har 49 dBA i ekvivalentnivå
vid fasad. De justerade planbestämmelserna bedöms därmed inte medföra några negativa konsekvenser för befintliga bostäder gällande trafikbuller.
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Trafikflöde idag och för 2040 enligt gällande detaljplan, ändring av detaljplan (skissförslag) och ändring av detaljplan max utbyggnad, inklusive trafik från intilliggande detaljplan för Rödjan 7 (WSP)
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Figur 8 Översikt sammanställning beräknade trafikflöden för år 2021, respektive för 3 scenarier för år 2040.
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Redovisning av bullervärden

sprungliga detaljplanen med de nya justeringarna.

Beräkningarna har genomförts för ett framtidsscenario 2040 efter utbyggnad av skolan med sporthall
och åtgärder i form av planlagd bullerskyddsvall
som finns med i den ursprungliga detaljplanen. Den
beräknade trafiken kopplat till pågående detaljplan
för Rödjan 7 är också inräknat i utredningen.

Konsekvensen av en utökad byggnadshöjd är att
skuggbildningen kan bli större vid ett maximalt
utnyttjande av byggnadshöjden. De närmsta
bostäderna ligger söder om Annexvägen. Skuggbildningen bedöms däremot inte påverka befintlig
intilliggande bostadsbebyggelse på ett negativt
sätt. Ursprunglig detaljplan reglerar en buffert med
prickad mark vilket gör att bebyggelsen kommer en
bit ifrån varandra.

Förslag till bullerskyddsåtgärder
I utredningen föreslås tre olika alternativ för bullerskydd.
- En bullerskyddsvall som är 3 meter över mark och
195 meter lång (yta inom Naturvårdsverkets riktvärde 12 500 m2 av totalt 18 300 m2).
- Ovanpå en del av bullerskyddsvallen (enligt ovan)
placeras en 1 meter hög bullerskyddsskärm som är
50 meter lång (yta inom Naturvårdsverkets riktvärde 13 000 m2 av totalt 18 300 m2).
- Ovanpå en del av bullerskyddsvallen (enligt ovan)
placeras en 1 meter hög bullerskyddsskärm som är
135 meter lång. Längs den södra fastighetsgränsen
placeras en 3 meter hög bullerskyddsskärm som är
65 meter lång (yta inom Naturvårdsverkets riktvärde 14 000 m2 av totalt 18 300 m2).
De olika alternativen skapar olika ljudnivåer för
friytor för en kommande förskole- och skolgård.

Åtgärder som regleras i detaljplanen
I den ursprungliga detaljplanen regleras att en tre
meter hög vall ska uppföras i skolans västra delar.
Denna bestämmelse är inget som påverkas av ändring av detaljplan.

Idag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer, en för föroreningar i utomhusluft, en för
vattenförekomst, en för olika parametrar i fisk- och
musselvatten och en för omgivningsbuller.
De justerade planbestämmelserna och det ökade
tillskott av trafik som detta innebär bedöms inte
påverka miljökvalitetsnormerna negativt.

STRATEGISK
MILJÖBEDÖMNING
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Kommunen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen att planförslaget inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i miljöbalken samt plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet
av detaljplanen belyses därför inte i en strategisk
miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Det finns inga regler för skolor och förskolegårdar vad gäller buller utomhus. Naturvårdsverkets
vägledning för skolgårdar för tillsynsmyndigheter
”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och
spårtrafik” bedöms dock kunna tillämpas i ärendet.
För att kunna säkerställa att lämpliga bullerskyddande åtgärder blir genomförda i enlighet med
dessa riktvärden så har en planbestämmelse införts
med direkt koppling till detta.

GENOMFÖRANDE AV
DETALJPLANEN

Sol och skugga

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Ändringen tillåter en högre tillåten byggnadshöjd
vilket medför en möjlig ökad skuggbildning ifall
byggrätten används fullt ut. En skuggstudie har
tagits fram i syfte att jämföra regleringen i den ur-
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MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Genomförandefrågorna redovisar de administrativa, organisatoriska, fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som krävs för ett samordnat genomförande av detaljplanen. Genomförandefrågorna är
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Genomförandetid
Genomförandetiden för den ursprungliga detaljplanen har gått ut. Vid ändring av detaljplan ska kom-
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Förslag enligt nuvarande detaljplan
Byggnadshöjd Skola 6m
Idrottshall 9m
Arkitektgruppen i Malmö AB
20210601/JD
N

21/3
9:00

12:00

15:00

18:00

Solnedgång kl 18:22

21/6
9:00

12:00

15:00

18:00

20:00 (Solnedgång kl 21:56)

21/9
9:00

12:00

15:00

18:00

Solnedgång kl 19:10

Skuggpåverkan enligt ursprunglig detaljplan (maximal utbyggnad)
Förslag enligt ändrad detaljplan
Byggnadshöjd Skola & Idrottshall 9,5m
Arkitektgruppen i Malmö AB
20210609/JD
N

21/3
9:00

12:00

15:00

18:00

Solnedgång kl 18:22

21/6
9:00

12:00

15:00

18:00

20:00 (Solnedgång kl 21:56)

21/9
9:00

12:00

15:00

18:00

Solnedgång kl 19:10

Skuggpåverkan enligt ändring av detaljplan (maximal utbyggnad)
11
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munen därför bestämma en ny genomförandetid
för de planbestämmelser som ändringen avser.
Den justerade planbestämmelsen gällande S Förskola/skola har en ny genomförandetid på 5 år
från det datum ändringen vinner laga kraft. Denna
tidsperiod bedöms vara en skälig tid för utbyggnad
av planområdet. Fastighetsägaren har inom genomförandetiden rätt att efter ansökan om bygglov få
bygga i enlighet med planen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras
eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit
genom planen beaktas (4 kap. 40 § PBL).

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Aktuell ändring av detaljplan förväntas kunna antas
av Kommunstyrelsen 1 kvartalet 2022. Tidplanen är
preliminär och kan förändras under arbetets gång.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildningsåtgärder
Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanens intentioner. Angivna ytor är preliminära och
fastställs först vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal. Planavgift kommer
därför inte att tas ut i bygglovsskedet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Planhandlingarna har tagits fram av planarkitekt
Joacim Dahlberg.

Övriga medverkande:
Planarkitekt: Emelie Alsén och Matilda Bolin.
Exploateringsingenjör: Eric Arnehed.
VA-ingenjör: Alexandra Malm.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör: Elisabeth Kron.
Digital producent: Pernilla Andersson.
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