
Detaljplan för fastigheten 

Östra Spång 4:48 m.fl.
”Nordöst Skåneporten” 

Skåneporten,  
Örkelljunga kommun, Skåne län

Planbeskrivning

SAMRÅDSHANDLING  



2

Skånes 
Fagerhult

Skånes Värsjö

Åsljunga

Örkelljunga

Eket

väg 24

vä
g E

4



3

Innehåll

Handlingar         4 
Planens syfte och huvuddrag      4
Planförfarande        4
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken    4

Plandata         4
Lägesbestämning och areal       4
Markägoförhållanden        4

Tidigare ställningstaganden      4
Översiktsplan         4
Detaljplan         5 
Planprogram         5 
Kommunala beslut i övrigt       5

Behovsbedömning av miljöbedömning    5
Miljökvalitetsnormer        5

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser  6
Natur          6
Bebyggelseområden        8
Gator och trafik        8
Störningar                  10
Teknisk försörjning                 10

Planens genomförande       12
Organisatoriska frågor       12
Fastighetsrättsliga frågor       12
Ekonomiska frågor        12
Tekniska frågor        12

Medverkande tjänstemän      12



4

Diarienummer PLAN 2014.1 
Detaljplan för fastigheten  

Östra Spång 4:48 m.fl. 
”Nordöst Skåneporten”

Handlingar
Planhandlingarna består under samrådstiden av 
följande:
• denna planbeskrivning med illustrationer
• detaljplanekarta med planbestämmelser, skala 

1:2 000 
• fastighetsförteckning

Planeringsunderlag (ej bilagt):
• Dagvattenutredning, Tyréns 2018-11-19
• PM Trafikutredning, Tyréns 2018-11-12
• Brandvattenutredning, Tyréns 2018-06-20
• Kulturlandskapsanalys med arkeologisk för-

undersökning, steg 1, Wallin kulturlandskap 
och arekeologi, 2016

• PM Geoteknik, översiktlig undersökning, 
WSP 216-02-01

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 
- Geoteknik, översiktlig undersökning, WSP 
2015-02-01

• Planprogram för Östra Spång 4:48 m fl 
(Sweco, 2011)

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa mer detalj-
planelagd mark vid Skåneporten för att kunna 
tillmötesgå flertalet förfrågningar om företagseta-
bleringar.

Planförslaget möjliggör ett blandat verksamhets-
område med industri, detaljhandel, drivmedels-
försäljning, restaurang och kontor. Vidare kom-
mer kommunala gator och en gång- och cykelväg 
ledas genom planområdet.

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap 7§ Plan och bygglagen. Detta 
innebär att planen först genomgår ett samråd och 
senare en granskning, båda skeden ger berörda 
möjlighet att yttra sig över planen och få sina 
synpunkter besvarade. Inkomna synpunkter 
besvaras skriftligt i en så kallad samrådsredogö-
relse respektive ett granskningsutlåtande. Därefter 

blir detaljplanen antagen av samhällsbyggnads-
nämnden och vinner laga kraft tre veckor senare, 
om ingen överklagar. Valet av förfarande har sin 
grund i att detaljplanen inte bedöms beröra all-
männa intressen samt att detaljplanen är förenlig 
med kommunens översiktsplan.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap  
Miljöbalken
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3,4 och 5 
kapitlet miljöbalken.

Riksintressen
Detaljplaneområdet omfattas inte av några riksin-
tressen.

Lärkesholmssjön, som är utpekad som Natura 
2000-område (SE0420294), är belägen cirka en 
kilometer öster om planområdet. Natura 2000 är 
ett nätverk med syftet att bevara värdefulla na-
turområden. Utifrån avståndet till Lärkesholms-
sjön bedöms inte genomförandet av detaljplanen 
påverka Natura 2000-området negativt.

Plandata
Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget cirka fyra kilometer öster 
om Örkelljunga centrum, i anslutning till trafik-
plats Skåneporten. Området avgränsas av väg E4 
i nordväst och av riksväg 24 i sydväst. I nordväst 
och sydost gränsar planområdet till naturmark. 
Planområdet omfattar en area på cirka 195 000 
m². 

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Östra Språng 
4:48 och en del av den större fastigheten Östra 
Språng 4:9. Fastigheterna är kommunalt ägda.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Översiktsplanen för Örkelljunga kommun antogs 
2008. I översiktsplanen är planområdet utpekat 
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som verksamhetsområde. Detaljplanen går i linje 
med översiktsplanens intentioner.

Detaljplaner
Området omfattas inte av någon tidigare detalj-
plan.

Planprogram
Planprogram för delar av nu aktuella planområdet 
togs fram 2011 (Sweco, 2011). Planprogrammet 
syftade till att undersöka möjligheterna att upp-
föra en detaljplan för verksamheteter på fastighe-
ten Östra Spång 4:48 och del av Östra Spång 4:9.

Kommunala beslut i övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-
08 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen 
att upprätta detaljplan för Östra Spång 4:48 m.fl. 
”Nordöst Skåneporten” i enlighet med beslut i 
Kommunstyrelsen 2014-10-08 §146.

Behovsbedömning av 
miljöbedömning
Kommunen bedömer att detaljplanens genom-
förande inte kan antas medföra sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 
4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 3 §, med 
utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 
till MKB-förordningen (1998:905). En miljö-
bedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte 
behöva upprättas.

Miljökvalitetsnormer
Idag finns fyra förordningar om miljökvalitets-
normer; en för föroreningar i utomhusluft, en för 
vattenförekomst, en för olika parametrar i fisk- 
och musselvatten och en för omgivningsbuller. 

Luftföroreningar 
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger 
normer för ämnena kvävedioxid/ kväveoxid, 
svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2.5), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, 

nickel, bens(a)pyren i utomhusluft. I de luftkvali-
tetsmätningar som har genomförts i Örkelljunga 
2006/2007 låg alla uppmätta värden klart under 
miljökvalitetsnormerna. Detaljplanen kommer 
innebära fler transporter men bedöms inte vara i 
en sådan utsträckning att det förhindrar uppfyl-
landet av miljökvalitetsnormer för luft. 

Omgivningsbuller 
I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) 
uppges skyldighet att kartlägga buller och upp-
rätta åtgärdsprogram för kommuner med över 
100 000 invånare. Mindre kommuner omfattas av 
bullernormerna i de områden som störs av buller 
från större vägar (över 3 miljoner fordon/år), 
större järnvägar (30 000 tåg/år) samt större civila 
flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år). Detalj-
planen omfattas inte av miljökvalitetsnormen för 
buller då Örkelljunga har cirka 10 000 invånare 
och trafikeringen på de störra vägarna inte över-
stiger 3 miljoner fordon/år.

Vattenförekomst 
Vattenförekomst inom planområdet utgörs av 
grundvattenförekomsten Västra Spång berg som 
är en sedimentär bergförekomst. Vattenstatusen 
bedöms kvantitativt och kvalitativt som god. Lär-
kesholmsån som rinner cirka 230 meter söder om 
planområdet utgör preliminär ytvattenförekomst.

Planförslaget innebär att stora ytor kommer att 
hårdgöras vilket kommer leda till en högre avrin-
ning. Ett fördröjningsmagasin ska anordnas inom 
detaljplaneområdet södra del varifrån vattnet 
föreslås ledas vidare via befintliga diken längs väg 
24 till Lärkesholmsån. Planens genomförande be-
döms inte medföra sådan påverkan på grundvatt-
net eller på ytvattnet att möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna påverkas negativt. Detta 
motiveras med att grundvattenförekomsten är 
en djupliggande sedimentär bergförekomst samt 
utifrån avståndet till Lärkesholmsån.
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Fisk- och musselvatten 
I anslutning till planområdet finns inget fisl och 
musselvatten som kan påverkas av planens ge-
nomförande. 

Förutsättningar, förändringar och 
konsekvenser

Natur
Mark och vegetation
Planområdet är kuperat med höjdskillnader som 
sträcker sig från + 97 meter över havet till + 115 
meter över havet. Marken sluttar mot sydväst där 
områdets lågpunkt ligger. För att möjliggöra för 
byggnation inom planområdet planeras föränd-
ringar av marknivåerna. En massbalansutredning 
är pågående och visar preliminärt att fyra terras-

ser med olika höjder kan anordnas inom planom-
rådet, se bild nedan. Den lägsta terrassen ligger 
söder om den kommunala angöringsgatan (terrass 
1). Markhöjden inom terrassen planeras ligga 
mellan cirka + 97 och + 100 meter över havet. 
På resterande yta inom planområdet planeras för 
tre terrasser med två slänter som skiljer terras-
serna åt. Den terrass som ligger närmast väg 24 
har en markhöjd på cirka +100  till +103 meter 
över havet (terrass 2). Den mellersta terrassen har 
en markhöjd på cirka +105  till +108 meter över 
havet (terrass 3). Den översta terrassen har en 
markhöjd mellan +109 till +116 meter över havet 
(terrass 4). 

Inom planområdet har det bedrivits skogsbruk. 
Produktionsskogen inom planområdet är idag 
mestadels avverkad. Planområdet bedöms inte 

Preliminär terrassering och yta för dagvattenhantering inom planområdet

väg 24

väg
 E4

Lärkesholm

Terrass 1

Terrass 2

Terrass 3

Terrass 4

Dagvatten

Befintlig
 infart
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omfatta några höga naturvärden. Detaljplanen 
medför att naturmarken kommer till huvudsak 
bebyggas.

I planområdet sydöstra del kommer att finnas 
naturmark som innefattar en dagvattenmaga-
sin. Se bild föregående sida. Även den befintliga 
grusvägen, som ska möjliggöra tillgänglighet 
till dagvattenmagasinet, kommer att ligga inom 
naturmarken.

Landskapsbild
Planområdet ligger utmed väg E4 och riksväg 24. 
På den västra sidan av väg E4 finns ett befintligt 
verksamhetsområde med delvis storskaliga bygg-
nader. Detaljplanens genomförande innebär att 
naturmarken, som till stor del är avverkat, kom-
mer att omvandlas till ett verksamhetsområde 
med byggnader ämnat för industri, detaljhandel, 
drivmedelsförsäljning, restaurang och kontor. 
Med tanke på placeringen av verksamhetsområ-
det utmed två större vägar och i anslutning till 
befintliga verksamhetsområden bedöms konse-
kvenserna för landskapsbilden som små.

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk undersökning har 
genomförts inom planområdet (WSP, 2016-02-
01). Syftet med undersökningen var att klargöra 
de geotekniska och hydrologiska förhållandena 
inom angivet område. Enligt utförd undersökning 
består jorden generellt av mulljord på sandmorän. 
En del av området består av torv samt ett relativt 
lösare lager har påträffats. Det uppskattade 
bergdjupet beräknas till ett djup på 20–30 meter. 
Bergfritt djup har bekräftats på mellan 1,7 och 11 
meter under befintlig markyta i utförda borrhål. 

Marken (förutom torvpartierna och den ytliga 
mulljorden) bedöms inte vara sättningsbenägna. 
Marken bedöms inte heller vara ras-/skredbenä-
gen. Detta är förutsatt att slänter inte läggs för 
brant. Torvpartierna har inte undersökts och ska 
behandlas med försiktighet innan en geoteknisk 

bedömning har gjorts av de lokala torvpartierna.
I området förekommer det block. Därför rekom-
menderas i geotekniska utredningen att det görs 
provgropar för att bedöma halten av block i mar-
ken. Vidare provtagning av lösare lager rekom-
menderas också.

Tre grundvattenrör har installerats och avlästs. 
Porvattentrycket varierar kraftigt i området vilket 
är naturligt i en kuperad terräng. Avläsningar 
visar på en vattenyta på mellan 1,2 och djupare 
än 5,9 meter under markytan. Detta motsvarar en 
vattenyta på mellan +95,8 respektive +108,5. Då 
det är så stora höjdskillnader inom området kan 
artesiskt tryck uppstå. Vaksamhet bör därför iakt-
tas vid schaktningsarbeten. 

Detaljerade geotekniska utredningar redovisas i 
samband med lovansökan.

Markradon
Mätningar av markradon och geologisk informa-
tion inom kommunen indikerar att huvuddelen av 
marken i kommunen är lågriskmark det vill säga 
mindre än 10kBq/m³. En del normalriskmark det 
vill säga 10-50kBq/ m³ har påträffats, men ingen 
högriskmark det vill säga mer än 50kBq/m³.

Fornlämningar
En kulturlandskapsanalys med arkeologisk 
utredning steg 1 har genomförts för planområ-
det (Wallin kulturlandskap och arkeologi, 2016). 
Inom området påträffades två röjningsrösen samt 
bevarade gränsmarkeringar i form av stengärdes-
gårdar, som troligtvis tillkom under sekelskiftet 
mellan 1800-talet och 1900-talet. Se bild nästa 
sida. De påträffade odlingslämningarna klassas 
som kulturlämningar. Enligt utredningen bedöms 
undersökningsområdet inte bestå av ytor där 
fornlämningar från förhistorisk tid kan förväntas. 
Enligt utredningen bedöms inga ytterligare anti-
kvariska åtgärder erfordras inför en exploatering 
av området. Borttagande av lämningarna kommer 
att ske.
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Bebyggelseområden
Inom planområdet finns ett äldre torp. Torpet 
nyttjas inte som bostad och är i dåligt skick på 
grund av bristande underhåll. I samband med att 
detaljplanen genomförs kommer torpet att rivas. 

Detaljplanen möjliggör ett blandat verksamhets-
område inom två delområden, på var sin sida 
av en kommunal angöringsgata. Detaljplanen 
reglerar industri, drivmedelsförsäljning, detalj-
handel, kontor och restaurang. Samtliga ändamål 
tillåts inom hela planområdet, vilket innebär en 

flexibilitet i var de olika verksamheterna placeras. 
Detaljplanen reglerar en högsta exploateringsgrad 
på 40 % av fastighetsarean vilket motsvarar en 
samlad byggnadsarea på cirka 70 000 m². 

Inom hela planområdet regleras höjden på 
byggnaderna till 14 m totalhöjd. Planområdet är i 
dagsläget kuperat och för att möjliggöra byggna-
tion kommer en större förändring av marknivåer-
na ske i samband med genomförandet av detalj-
planen. Fyra terrasser planeras inom planområdet. 
Byggnationen inom planområdet kommer därför 
höjdmässigt upplevas som varierad. 

Offentlig och kommersiell service
På motsatt sida väg E4, norr om väg 24 ligger en 
större husvagn- och bilåterförsäljare. Sydväst om 
trafikplats Örkelljunga finns en hamburgerres-
taurang, en bensinstation, en godisbutik och en 
fisk- och köttbutik/restaurang. Offentlig service 
och närmsta större matvarubutik finns inne i 
Örkelljunga tätort, cirka fyra kilometer från pla-
nområdet. Detaljplanens genomförande kommer 
innebära ett ökat utbud av kommersiell service.

Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planområdet angränsar till väg 24 och väg E4. 
Vägarna korsar varandra planskilt i trafikplats 
Skåneporten, väster om planområdet. Befintlig 
och prognosticerad trafik på vägarna framgår i 
tabellen nästa sida. Utifrån en uppskattad trafikal-

Befintlig grusväg i planområdets östra del, vy mot nordost. Befintlig gång- och cykelväg som leder genom området.

8

Den nordvästra delen av undersökningsområdet, delen i Östra Spång, täcks alltså av två 
äldre kartor där markanvändning och gränser framgår, laga skifteskartan från 1908 och 
Häradskartan. På 1908 års karta finns odlingsytor till dagens fastighet Östra Spång 4:26 
utsatta. På Häradskartan cirka 20 år senare har två av dessa ytor justerats något medan 
den tredje, den närmast dagens trafikplats, har försvunnit. Ekonomiska kartan från 1970 
redovisar skogsmark i hela området.

Fig. 6. Undersökningsområdet och dess omgivningar med bevarade gränsmarkeringar i form av sten-
gärdsgårdar, markerade med blått. De två röjningsrösena, se sid 9, är röda. Inmätning med GPS som 
kontrollerats mot kartmaterial och flygfoto. Samtliga bevarade gränsmarkeringar är från 1800-talets slut 
eller 1900-talets början. Underlag Fastighetskartan i skala 1:5 000

Gränsmarkeringar i form av stengärdsgårdar, markerade med 
blått. De två röjningsrösena, röda punkter, markeras även med 
pilar. (Wallin, 2016)
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ÅDT totalt 
(fordon/dygn)

År 
2014/2015

År 2040 År 2060

Väg 24 4 100 f/d 6 000 f/d 7 000 f/d
Väg E4

Norr om 
trafikplats 
Skåneporten

11 000 f/d 15 800 f/d 18 700 f/d

Söder om 
trafikplats 
Skåneporten

11 300 f/d 16 300 f/d 19 200 f/d

Tabell: Befintlig och prognostiserad trafik.

väg
 E4

Möjlig utformning av planområdet. 

väg 24

string, baserad på exploateringsgrad och typ av 
verksamheter, bedöms planområdet alstra cirka 
7800 fordonsrörelser per dygn (Tyréns, 2018). 

Från väg 24 leder idag en väg längs planområdets 
östra gräns till enstaka bostadsfastigheter öster 
om planområdet och vidare mot Lärkesholm. Se 

bild föregående sida. Genom planområdet leder 
också en grusad gång- och cykelväg som kopplar 
i planområdets nordöstra hörn till vägen mot 
Lärkesholm. Se bild föregående sida. Gång- och 
cykelvägen passerar väg 24 planskilt något öster 
om trafikplats Skåneporten. 

Anslutning till planområdet kommer att ske via 
väg 24, där en ny cirkulationsplats kommer att an-
läggas. Se bild nedan. Utförandet av cirkulations-
platsen, som är en förutsättning för en utbyggnad 
av planområdet, ansvarar Trafikverket för. Inom 
detaljplaneområdet kommer två gator med kom-
munalt huvudmannaskap anordnas. Gatan som 
leder från cirkulationsplatsen till planområdets 
östra del kopplar på den befintliga enskilda vägen 
mot Lärkesholm. I slutet av gatan anordnas en 
vändplats. Gatan ersätter den befintliga vägen 

Lärkesholm

Verksamhetsbyggnader

Drivmedelsförsäljning/ restaurang

Gräsyta och slänter

Parkering- och köryta på kvartersmark

Träd

Fördröjningsmagasin
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mot Lärkesholm. Den befintliga anslutningen 
till väg 24 i planområdets östra del stängs. Den 
befintliga grusvägen kommer dock att finnas 
kvar för att möjliggöra tillgänglighet till dagvat-
tenmagasinet i planområdets sydöstra del. Vägen 
kommer att planläggas som naturmark. 

Även gatan som leder till den norra delen av plan-
området avslutas med en vändplats.

Gatorna inom planområdet utformas åtta meter 
breda. Parallellt med gatan mot planområdets 
östra del går en 3,5 meter bred gång- och cykel-
väg som leder från befintlig passage under väg 24 
till vägen mot Lärkesholm.

Kollektivtrafik
Ingen av vägarna i anslutning till planområdet 
trafikeras av kollektivtrafik.

Störningar och risker
Transportled för farligt gods
Väg 24 och väg E4 är primära transportleder för 
farligt gods. Länsstyrelsen i Skåne län fastställde 
2007 en vägledning aseende värdering av risker 
längs transportleder för farligt gods (RIKTSAM). 
Riktlinjerna skiljer sig åt beroende på avstånd från 
transportled samt typ av markanvändning.

Enligt riktlinjerna ska industri, lager, sällanköps-
handel, parkering samt tekniska anläggningar för-
läggas minst 30 meter från vägkant. Övrig handel, 
lager med betydande handel samt kontorsän-
damål i max ett plan förläggs minst 70 meter 
från närmsta vägkant. Kontor i mer än ett plan 
förläggs minst 150 meter från närmaste vägkant. 
Genomförande av riskutredning kan eventuellt 
möjliggöra kortare skyddsavstånd.  

Andra lagar och myndigheter kan av andra skäl än 
hantering av farligt gods ställa krav på skydds av-
stånd ((47§ Väglagen). Utmed väg E4 och väg 24 
gäller ett utökat bebyggelsefritt avstånd. För väg 
E4 gäller 50 meter och för väg 24 gäller 30 meter. 

Inom denna zon får vägar och parkeringsplatser 
anläggas med krav på ett område av 10 meter 
från vägen som måste lämnas orört. I plankartan 
regleras det bebyggelsefria avståndet som ”prick-
mark”, vilket innebär att marken inte får förses 
med byggnad.

Teknisk försörjning
Dagvatten
En dagvattenutredning har genomförts av Tyréns 
(2018-11-12). Området består av skogsmark, 
delvis avverkad, och sluttar ganska kraftigt åt syd/
sydväst. Markytans nivå varierar mellan cirka 90 
meter över havet till 115 meter över havet. Det 
ytavrinnande vattnet söker sig därför i dessa rikt-
ningar och når diken längs med vägarna. Dikena 
längs med väg 24, på aktuella planområdets sida, 
saknar trummor som kan avleda vattnet vidare 
ned mot söder/sydöst och Lärkesholmsån. 

Marken inom planområdet består av sandmorän 
under mulljorden och har därför god infiltrations- 
och perkolationsmöjlighet. 

Vid extrema regnsituationer, mer än 10-årsregn 
och upp mot 100-årsregn, kommer dagvattenled-
ningarna gå fulla och vatten kommer att rinna på 
markytan. Dagvattnet kommer då att söka sig till 
de lägst liggande punkterna och rinna längs gator 
och vägar. Höjdsättningen måste därför vara 
sådan att det dels inte finns några innestängda 
ytor för att ge vattenmassorna möjlighet att nå 
utloppspunkterna från området.  

Byggnader ska placeras så att dagvatten inte kan 
rinna in i eller mot byggnaderna. För att säkra 
byggnaderna från skada vid skyfall bör marken 
fem meter runt byggnaderna luta 5 % ut från 
fasaden. 

För att hantera den ökade avrinningen som sker 
i samband med detaljplanens genomförande 
planeras ett dagvattenmagasin i planområdets 
södra del, där markhöjderna är som lägst. Dagvat-
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tenmagasinet ska dimensioneras för att hantera 
majoriteten av dagvattnet inom planområdet. 
För att klara av detta behöver kapaciteten vara 
8 300 m³. En markyta på cirka 7 500 m² avsätts 
därför inom planområdet för dagvattenhantering. 
Dagvattenmagasinet utformas lämpligen med 
avstängsningsmöjlighet, dels för möjligheten för 
underhåll och dels för att förhindra vattnet att 
rinna vidare vid ett utsläpp inom avrinningsom-
rådet. Dagvattenmagasinet ska anordnas inom 
användningen natur.  

Att fördröja dagvatten kan ske på många olika 
sätt. Om andra åtgärder vidtas inom planområdet 
kan både kapaciteten och den ytmässiga storle-
ken på dagvattenmagasinet minska. Att ta hand 
om, fördröja och rena dagvatten i helt eller delvis 
öppna system är den mest hållbara dagvatten-
hanteringen. Genom öppen avledning nyttjas 
processer som efterliknar naturens eget sätt att 
ta hand om regnvatten, det vill säga avrinning 
över vegetationsytor, avdunstning, infiltration 
och perkolation, transport i öppna vattendrag 
och fördröjning i våtmarker och dammar. Dessa 
processer och system ger ett mycket långsammare 
avrinningsförlopp, vilket minskar toppflödena 
och dessutom kommer en större andel vatten att 
infiltrera och även avdunsta, vilket innebär att den 
totala volymen som avrinner blir mindre. Mark 
och växter hjälper även till att rena dagvattnet.  

Exempel på åtgärder som kan vidtas inom plan-
området, som innebär att kapaciteten på planerat 
dagvattenmagasin kan minska, är bland annat 
gröna tak, makadamfyllda dränerade diken, öppna 
gräsklädda svackdiken, våtmarker, dammar/ma-
gasin, kanaler och lokala översvämningsytor. 
  
Vatten och avlopp
Fastigheterna kan kopplas till kommunalt vatten 
och avlopp. Ledningar finns förberedda under 
väg E4. 

Brandvattenförsörjning
En brandvattenutredning har genomförts (Tyréns, 
2018-06-20). Syftet med rapporten var att utreda 
hur planområdet kan förses med brandvatten. 
Idag finns en ledning som kan förse området med 
10 l/s.

Om området endast planeras för låg brandbelast-
ning, då kravet är 10 l/s, räcker försörjningen 
av brandvatten. Med låg brandbelastning menas 
brandsäkra byggnader utan upplag av brandfarligt 
material. Vill man säkra upp försörjningen kan 
reservkraft installeras i befintlig tryckstegrings-
station för att säkra driften vid strömavbrott. 
Om normal eller hög brandbelastning planeras så 
måste någon av nedanstående lösningar komma 
ifråga.
• Hela systemet måste ses över. Höjd kapa-

citet på pumpar i tryckstegringen och större 
ledningar ut, minst 160 mm, krävs till det nya 
området. Reservoar och/eller större kapacitet 
på ledningen från Örkelljunga tätort krävs. 
Pumparna bör ha reservkraft för att alltid 
säkert kunna vara i drift.

• Sprinklersystem ska installeras. 

Tele och bredband
Planområdet kan kopplas till befintligt lednings-
nät.

El
EON är eldistributör i området. Planområdet kan 
kopplas till befintligt nät. Behov av nätstationer 
inom planområdet behöver utredas.

Avfall
Avfall ska hanteras i enlighet med Nårabs renhåll-
ningsordning. 
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Planens genomförande

Organisatoriska frågor
Planförfarande och tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap 7§ PBL.

Detaljplanen förväntas kunna antas av Samhälls-
byggnadsnämnden under andra kvartalet 2019.

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen 
planen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för utbyggnad av de delar 
som utgör allmän platsmark. Kommunen ansva-
rar för rivning av befintliga byggnader. Fastighets-
ägare ansvarar för utbyggnad inom de delar som 
utgör kvartersmark.

Avtal
Finansiering av utbyggnaden av cirkulationsplat-
sen avtalas mellan kommunen och Trafikverket.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet omfattar fastigheten Östra Språng 
4:48 och en del av den större fastigheten Östra 
Språng 4:9. Fastigheterna är kommunalt ägda. 

Planen förutsätter fastighetsbildning på mark som 
är i kommunens ägo. De delar som i planen utgör 
kvartersmark ska genom lantmäteriförrättning 
bilda nya fastigheter. Den del som i planen är 
utpekad som allmän platsmark ska fortsätta vara 
kommunalt ägda. 

Ledningar som kommer att förläggas på kvarters-
mark säkras lämpligen genom att servitut eller 
ledningsrätter bildas för dess ändamål. 

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Genomförandet av detaljplanen finansieras ge-
nom markförsäljning.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
• Dagvattenutredning, Nordost Skåneporten, 

Örkelljunga. Tyréns (2018-11-19)
• PM Trafikutredning. Tyréns (2018-11-12)
• Brandvattenutredning, Nordost Skåneporten, 

Örkelljunga. Tyréns (2018-06-20) 
• Kulturlandskapsanalys med arkeologisk för-

undersökning, steg 1, Östra Spång 4:48, del 
av Östra Spång 6:8 mfl, Örkelljunga socken 
och kommun Skåne. Wallin kulturlandskap 
och arkeologi (2016) 

• PM geoteknik, Översiktlig undersökning, 
WSP (2016-02-01) 

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR)- 
Geoteknik. WSP (2015-02-01)

Medverkande tjänstemän
Detaljplaneförslaget har tagit fram av tjänstemän 
på Örkelljunga kommuns samhällsbyggnadsför-
valtning tillsammans med konsulter från Tyréns 
AB. Övriga berörda förvaltningar har fått ta del 
av och yttra sig över detaljplanen under detaljpla-
neprocessen. 
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Information enligt personuppgiftslagen (PUL)
Som information vill vi upplysa om att personuppgifter som inkommer i ärendet behandlas endast i detta specifika planärende samt vid utläm-
nande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Källor:Lantmäteriet ansvarar för fastighetsförteckningen. Om du vill ha ytterligare information 
om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa skall ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Samhällsbyggnads-
nämnden, 286 80 Örkelljunga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Örkelljunga den 19 november 2019

Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef



Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Örkelljunga kommun

2018-11-19


