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Planbeskrivning
Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av
Örkelljunga 156:1,
Örkelljunga kommun, Skåne län
Samrådshandling
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Handlingar
Planhandlingarna består under samrådstiden av följande handlingar:
• Denna planbeskrivning
• Detaljplanekarta med planbestämmelser, skala 1:1 000
• Undersökning av betydande miljöpåverkan
• Fastighetsförteckning (ej bilagd)
Planeringsunderlag:
• Parkeringsutredning. Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del
av Örkelljunga 156:1. 2019.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, vårdverksamhet och
centrumverksamhet samt parkering till dessa.
Planförslaget innebär att befintliga byggnad som idag är planlagd som ”A –
Allmänt ändamål” ändras till användning ”B – Bostäder” och ”C –
Centrumverksamhet” och användningen ”Gata eller torg” ändras till ”P –
Parkering”.

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande
miljöpåverkan. Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk
för påtaglig skada för berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, eller
risk för överskridande av beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet
miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Plandata
Lägesbestämning och areal
Planområdets läge framgår av översiktskartan på försättsbladet. Planområdet
är beläget i centrala Örkelljunga och innefattar fastigheterna Tre kronor 2 och
Örkelljunga 156:1.
Inom planområdet finns idag en byggnad i två våningar med en vårdcentral
på markplan och en tidigare tandläkarmottagning på översta våningen.
Planområdet är ca 3900 kvadratmeter.
Planområdet angränsar till Valhallavägen i norr och Hallandsvägen i öst.

Markägoförhållanden
Fastigheten Tre kronor 2 är privatägd.
Fastigheten Örkelljunga 156:1 är kommunalägd.
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Tidigare ställningstaganden
Strukturplan Skåne Nordväst
Örkelljunga är en del i ett samarbete mellan kommunerna i nordvästra Skåne;
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv,
Åstorp och Ängelholm. Tillsammans har kommunerna utvecklat en
strukturplan som innehåller gemensamma ställningstaganden för översiktlig
planering. Strukturplanen antogs i Örkelljunga kommunfullmäktige den 24
mars 2014. Tre framgångsfaktorer för nordvästra Skåne är satsningar på
infrastruktur, de kvalitéer som finns i landskap och näringsliv och utveckling
av regionalt viktiga orter. Örkelljunga definieras som ett ”väletablerat större
samhälle med service och arbetsplatser samt mycket god kollektivtrafikförsörjning som
gör samhället till en viktig del i det regionala nätverket.” Här finns även viktiga
kommunikationsstråk och är ett besöksmål med regional betydelse.
Planförslaget bedöms ligga i linje med Strukturplanen.
Vision 2020
Kommunfullmäktige beslutade den 23 augusti 2010 att anta en vision för
Örkelljunga kommun:
•
•
•

Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks.
Gröna Örkelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det
nordvästskånska samarbetet.
Trygghet, småskalighet, entreprenörskap, delaktighet och närhet är
grundläggande värden, som tillsammans erbjuder unik livskvalitet,
vilket leder till att Örkelljunga kommun i alla lägen blir ett klockrent
val.

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Örkelljunga kommun, ÖP07, beskrivs att
tillkommande bebyggelse ska lokaliseras i den så kallade ryggraden i
kommunen som löper längs kommunikations- infrastruktur och servicestråket
som inkluderar kommunens fem största tätorter. Ny tätortsbebyggelse
(bostäder, icke störande verksamheter, service, torg, parker, gaturum etc.) ska
i första hand koncentreras till huvudorten Örkelljunga och till Skånes
Fagerhult och därefter till de övriga tätorterna.
I huvudorten ses förtätning som en möjlighet för att uppnå målet om att öka
invånarantalet i huvudorten med 100 invånare/år.
I översiktsplanen pekas planområdet ut som område för befintlig bebyggelse.
Genomförande av detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.
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Utdrag från gällande översiktsplan. Planområdet är beläget
vid centrum, röd markering.

Detaljplaner
Området omfattas av detaljplan ”Ändring av stadsplan för Kv. Björnen m.fl.”
(11-ÖRS-761/79) som medger användning ”A – Allmänt ändamål” och ”Gata
eller torg”. Genomförandetiden för gällande detaljplan har löpt ut.
Regionalt kulturmiljöprogram
Planområdet ingår i det regionala kulturmiljöprogrammet som Länsstyrelsen
Skåne har tagit fram. Motivet för bevarande är: ”Örkelljunga tätort rymmer flera
kultur-och arkitekturhistoriskt intressanta objekt som framför allt representerar
framväxten av det moderna samhället. Tillkomsttiden visar på ett samhälle i
expansion under sent 1800-tal och god bit in på 1900-talet. Även senare offentliga
byggnader visar på Örkelljungas centralortskaraktär. Stockholmsvägen inne i
Örkelljunga är en del av den gamla kungsvägen med en vägsträckning som
etablerades under medeltiden.”
Planförslaget bedöms inte påverka de värden som lyfts fram i
kulturmiljöprogrammet.
Förordnanden
Området ligger inom område för strandskydd och angränsar till generellt
biotopskyddsområde för allé.
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Strandskydd
Cirka 50 meter från planområdet finns ett mindre vattendrag, en bäck, som
går genom ett litet skogsparti. Söder som Valhallavägen är bäcken
kulverterad. Från alla vattendrag gäller ett generellt strandskydd på 100
meter. Strandskyddet har två syften. Dels syftar det till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och dels till
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (MB 7
kap §13).
Strandskyddet föreslås upphöra i hela planområdet. Skälet är att området är
redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte. Strandskyddet upphävs genom administrativ
bestämmelse ”Strandskyddet är upphävt”.

100 meter

Karta över planområde och sträckning av bäck.
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Biotopskydd för allé
Längs Hallandsgatan är små träd (ev. lönn) planterade som troligtvis klassas
som en allé. Alléer omfattas av generellt biotopskydd och dispens måste sökas
hos länsstyrelsen för att exempelvis ta ned träd.
Inga förändringar planeras som innebär att allén tas bort.

Träd vid Hallandsgatan

Kommunala beslut i övrigt
•

2018-08-27, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja upprättandet av
detaljplanen för fastigheten Tre kronor 2.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
En undersöknings av betydande miljöpåverkan har genomförts. Kommunen
bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan
betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i
Miljöbalken 6 kap 11 §, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till
MKB-förordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms
därför inte behöva upprättas.
Sammanfattning av konsekvenser
Planförslaget omfattar ett mindre område i centrala Örkelljunga och innebär
att befintliga byggnad kan byggas om till att innehålla bostäder,
vårdverksamhet och centrumverksamhet. Inom majoriteten av planområdet
området gäller idag strandskydd som föreslås upphävas då området redan är i
ianspråktaget på ett sådant sätt som inte uppfyller strandskyddets syfte. I
anslutning till området finns även en allé som troligtvis omfattas av generellt
biotopskydd men som inte påverkas av planens genomförande. Sammantaget
bedöms inte genomförande av planen innebära en betydande miljöpåverkan.
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Miljökvalitetsnormer
I dag 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.
Luftföroreningar

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena
kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5),
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i
utomhusluft.
I de luftkvalitetsmätningar som har genomförts i Örkelljunga 2006/2007 låg
alla uppmätta värden klart under miljökvalitetsnormerna 1.
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget och
miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas på grund av
förslaget.
Vattenförekomst

Det finns inga vattenförekomster inom planområdet, men ca 50 meter från
planområdet finns ett mindre vattendrag. Planförslagets genomförande
bedöms inte medföra sådan påverkan på grundvattnet att
miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.
Dagvatten tas idag hand om genom ytavrinning till dagvattenbrunnar och
markinfiltration i de planteringar som finns inom planområdet. Planens
genomförande innebär inga tillkommande hårdgjorda ytor. Det finns inga
indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för vatten överskrids eller
kommer att överskridas till följd av genomförande av planen.
Omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges att skyldighet att
kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram finns för kommuner med över
100 000 invånare. Örkelljunga kommun har knappt 10 000 invånare.
En trafikmätning har beställts som kommer att ligga till grund för en
bullerutredning. Bullerutredning tillkommer till granskningshandlingarna.
Slutsats

Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av
gällande miljökvalitetsnormer.

1

Översiktsplan ÖP07
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är består av en byggnad i tre våningar och tillhörande
hårdgjorda ytor runt om byggnaden, parkering och en del mindre
planteringar. I närheten till området finns flera parkeringsytor och en liten
park och lekplats. Det finns några få träd och buskar inom planområdet. Inom
planområdet finns ett fåtal träd och buskar och utmed Hallandsgatan står en
trädrad som troligtvis är klassad som allé.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte ha någon större påverkan på
kringliggande mark då planen inte föreslår några större förändringar i
befintlig markanvändning. Trädraden vid Hallandsgatan berörs inte av
genomförande av planen.

Vegetation och träd inom planområdet

Geotekniska förhållanden

Marken i området består av isälvssediment. En geoteknisk utredning bedöms
inte behöva utföras.
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Markradon

Mätningar av markradon och geologisk information inom kommunen
indikerar att huvuddelen av marken i kommunen är lågriskmark (mindre än
10kBq/m³). En del normalriskmark (10-50kBq/m³) har dock påträffats. 2
Vid nyetablering av bostäder bör markradonhalten undersökas.
Gränsvärdet för radon ska följa Boverkets byggregler (BBR).
Fornlämningar

Planområdet ligger inom RAÄ-nummer Örkelljunga 243:1. Dess position och
utbredning är osäker.
Fornlämningen består av en äldre marknadsplats där den äldsta delen dateras från år
1753.
Genomförandet av planen bedöms inte påverka fornlämningen då platsen varit
bebyggd sedan 1995.

Bebyggelseområden
Bostäder

Inom planområdet finns en vårdcentral och en före detta
tandläkarmottagning. I närheten finns bostäder och ett gott utbud av service
och handel då planområdet är beläget i centrum av Örkelljunga.
Befintlig byggnad är uppförd i två till tre våningar i souterräng för att ta upp
de stora höjdskillnaderna i området. Mot Hallandsgatan är byggnaden i tre
våningar och mot Marknadsgatan två våningar.
Planförslaget möjliggör en ändring av nuvarande användning till att innefatta
både vård, bostäder och centrumverksamhet. Användningen ”B – Bostäder”
innebär att befintligt hus kan utvecklas till att inrymma LSS-boende eller
bostadslägenheter som skulle komplettera tätorten. Vid LSS-boende beräknas
det tillkomma ca sex lägenheter för gruppboende och en till två
bostadslägenheter. Vid endast bostadslägenheter beräknas det tillkomma fem
till sju lägenheter. För att möjliggöra parkering ingår även område för
parkering i planförslag, se under ”Parkering, utfarter, varumottagning”.
Entréer är förlagda mot Marknadsgatan. Det finns en ingång till nedre plan
vid nuvarande angöringsplats för varor etc.

2

Översiktsplan ÖP07
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Genomförande av planen innebär att invånarna i tätorten kan öka vilket är i
linje med kommunens bostadsförsörjningsprogram 2015-2030.

Befintlig byggnad sett från Hallandsgatan

Befintlig byggnad sett från Marknadsgatan

Verksamheter och övrig bebyggelse

Inom planområdet finns en vårdcentral. Användningen ”C –
Centrumverksamhet” innefattar olika typer av centrumverksamhet bland
annat handel, kontor och vårdcentral vilket innebär att befintlig vårdcentral
fastställs i planen.
Offentlig service

Planområdet är beläget i centrala Örkelljunga med ett gott utbud av offentlig
service. Cirka 200 meter söder om området finns kommunhus och bibliotek.
Närmaste förskola är belägen cirka 300 meter söderut.
Kommersiell service

Kommersiell service finns i direkt anslutning till planområdet, exempelvis
livsmedelsaffär, frisörer, apotek och restauranger.
Tillgänglighet

Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 ska nya byggnader vara tillgängliga och
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Ny
bebyggelse ska följa föreskrifter och allmänna råd om utformning av
byggnader som finns i Boverkets byggregler.
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PLANBESKRIVNING

Diarienummer
PLAN.2018.1

Vårdcentralen har behov av angöring för ambulans. I nuläget sker detta på
Marknadsgatan nära huvudentrén, utanför planområdet. Inga förändringar på
detta föreslås.
I parkeringsutredningen lyfts frågor gällande tillgänglighet, se under rubriken
”Parkering, utfarter, varumottagning”.
Byggnadskultur och gestaltning

Befintlig byggnad är uppförd i två-tre våningar och med platt tak. Fasaderna
är av gult tegel.
Byggnadens nockhöjd regleras till byggnadens befintliga, men med utrymme
för mindre takkonstruktioner så som ventilationskupor. Nockhöjden anges i
högsta nockhöjd över nollplanet vilket innebär en höjd på +85. Inga andra
regleringar angående byggnadens utformning och gestaltning föreslås.
Friytor
Lek och rekreation

Inom planområdet finns inga större grönytor eller andra områden för
rekreation. Bredvid planområdet finns det en liten park och lekplats.
Närmaste större grönområde ligger cirka 300 meter från planområdet.
Naturmiljö

Det finns en del buskar och träd inom planområdet. Direkt utanför
planområdet står en trädrad längs med Valhallavägen. Denna är troligtvis
klassad som en allé och är därmed ingår i det generella biotopsskyddade.
Planens genomförande bedöms inte påverka allén.
Vattenområden
Det finns ett mindre vattendrag, en bäck, cirka 50 meter från planområdets
gräns. Alla vattendrag har ett generellt strandskydd på 100 meter från
strandlinjen som syftar till att trygga allmänhetens tillgång och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Strandskyddet föreslås upphävas inom planområdet då området redan är i
ianspråktaget på ett sådant sätt som inte uppfyller strandskyddets syfte, se
under rubriken ”Förordnanden”.
Gator och trafik
Gatunät, gång- och cykeltrafik

Planområdet ligger i nära anslutning till Hallandsvägen och Valhallavägen
samt Marknadsgatan. Längs Hallandsgatan finns det en gångbana på den
västra sidan och en smal gång- och cykelbana på den östra samt ett
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övergångsställe som inte är ljusreglerat. På Valhallavägen finns en smal
gångbana på vardera sida om vägen.
Marknadsgatan leder upp till ett torg som idag används som parkering.
Gatan har ingen gång- eller cykelbana.
Det finns en gångpassage mellan Hallandsgatan och Marknadsgatan.
Enligt enkätundersökning som gjordes i samband med framtagandet av
kommunens cykelplan 2010 (ej antagen) angavs att Hallandsvägen upplevdes
som farlig, smal och med mycket trafik och rondellen som är belägen precis
söder om planområdet angavs som ett problemområde.
I cykelplanen anges att Valhallavägen föreslås förses med ett nytt cykelfält
som kopplar samman med befintlig cykelbana på Laholmsvägen.
Hallandsvägen och Valhallavägen bedöms ej påverkas av detaljplanen på ett
sådant sätt att det inte kan överblickas inom kommunens generella arbete
gällande drift, underhålla och utformning av allmänplats.

Befintlig gång- och cykelbana på Hallandsvägen

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Örkelljunga busstation som är belägen cirka 300
meter från planområdet.
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Parkering, utfarter, varumottagning

En parkeringsutredning har genomförts för att utreda den befintliga
verksamhetens behov av parkering och framtida förhållanden 3.
Utredningen utreder två förslag. Förslag 1 innebär att befintlig vårdcentral
finns kvar och det tillkommer sju bostadslägenheter. Förslag 2 innebär att
befintlig vårdcentral finns kvar och det tillkommer ca 1000 kvm
kontorslokaler.
Förslag 1 innebär att behovet av parkering är totalt 40 p-platser för bil för
vårdcentral och 7 p-platser för bil för bostäder. För cykelparkering är behovet
14 platser för vårdcentral och 14 platser för bostäder.
Förslag 2 innebär att behovet av parkering är totalt 40 p-platser för bil för
vårdcentral och 20 p-platser för bil för kontor. För cykelparkering är behovet
14 platser för vårdcentral och 20 platser för kontor.
Både förslag 1 och förslag 2 innebär att all parkering inte går att lösa inom
fastigheten Tre Kronor 2. Placering av tillkommande parkering föreslås ske
framförallt på parkeringen vid Hallandsgatan, se illustration nästa sida.
Parkeringsbehovet medför att mark måste regleras till Tre kronor 2, se under
”Fastighetsbildning”, eller att parkeringsbehovet löses genom parkeringsköp.

FÖRSLAG 1

Illustration av tillkommande parkering, förslag 1.

Parkeringsutredning. Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del av Örkelljunga 156:1.
2019.
13 (23)
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Illustration av tillkommande parkering, förslag 2.

Störningar
Buller
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, § 3 anger att
följande riktvärden inte får överskridas gällande buller från spårtrafik och
vägar:
• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid en uteplats
• 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
En trafikmätning har beställts som kommer att ligga till grund för en
bullerutredning. Bullerutredning tillkommer till granskningshandlingarna.
Markföroreningar
Inom fastigheten har det tidigare funnit en tandvårdsklinik. Ett ärende
gällande sanering är sedan tidigare aktualiserat. Innan detaljplanen kan antas
av kommunen, och innan markarbeten utförs inom planområdet, ska en
anmälan om avhjälpandeåtgärd lämnas in till Söderåsens miljöförbund i
enlighet med 10 kap. MB. Anmälan ska säkerställa att sanering sker så att
marken kan nyttjas för planerat ändamål samt att schaktmassor hanteras i
enlighet med lagstiftningens krav.
Den före detta tandläkarmottagningen som har haft verksamhet i byggnaden
har gett upphov till saneringsbehov. Sanering kommer ske under
planprocessens gång. Genom studier av historiska flygfoton och genomgång
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av äldre planer bedöms det inom planområdet inte finnas risk för andra
markföroreningar.
Risker
En bensinstation är belägen cirka 25 meter från planområdet. Stationen har två
pumpar (bensin och diesel) och är obemannad.
Kommunen har inga riktlinjer för säkerhetsavstånd till bensinstationer.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett en handbok
som heter ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer”. I tabell
1 (nästa sida) anges avstånd till olika typer av användningar från olika delar
av bensinstationen. Avstånden i tabellen gäller endast för drivmedel med
flampunkt högst 30 °C. Bensin har en flampunkt som är lägre än 23 °C.

Utifrån tabellen kan ett generellt riskavstånd antas vara 25 meter
bebyggelsefri zon från pump och drivsmedelsbehållare. I bygglovsskedet kan
det ställas krav på att det ska finnas alternativa utrymningsvägar som vetter
från pumpstationen och att fönster som vetter mot stationen uppförs enligt
brandskyddskraven.
Huvudentrén till byggnaden är idag vänd bort från stationen och inga
förändringar gällande detta föreslås eller regleras i planen. Det finns
ytterligare två ingångar till byggnaden varav en är placerad mot
bensinstationen. Denna ingång är inte en huvudingång.
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Tabell 1 från ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer”, s. 9, MSB
2015

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Ledningar för vatten och avlopp finns framdraget till fastigheten.
Dagvattenledningar finns i Hallandsvägen, Valhallavägen och
Marknadsgatan. Planens genomförande bedöms inte innebära en ökning av
tillkommande dagvatten varav dagvatten föreslås avvattnas enligt befintligt
system.
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Kostnaderna till följd av eventuell flytt av ledningarna står respektive
exploatör för.
Tele och bredband

Svenska Kraftnät har ledningar inom planområdet. Vid arbeten närmare än 2
meter ska kabeln markeras på plats.
Kostnaderna till följd av eventuell flytt av ledningarna står respektive
exploatör för.
Värme

Fastigheten Tre Kronor 2 är ansluten till fjärrvärmenätet.
Kostnaderna till följd av eventuell flytt av ledningarna står respektive
exploatör för.
El

Elledningar finns framdraget till fastigheten.
Kostnaderna till följd av eventuell flytt av ledningarna står respektive
exploatör för.
Avfall

Utrymme för sophantering finns inom fastigheten med angöring från
Valhallavägen för sopbil.
Närmaste återvinningscentral finns cirka 2 km öst om planområdet.
Avfall ska hanteras i enlighet med Nårabs renhållningsordning.

Planbestämmelser
Användning av mark och vatten
Kvartersmark
Förklaring:

Bostäder.
I användningen bostäder ingår olika former av boenden av varaktig
karaktär så som vanliga bostäder, fritidshus kategoribostäder och
gruppbostäder.

Motivering:

Ett tillskott av bostäder i centrala Örkelljunga är önskvärt för att nå
översiktsplanens mål om att öka invånarantalet i huvudorten med
100 invånare/år. Planområdet är centralt beläget med kommunal
service, kollektivtrafik och bland annat handel i nära anslutning.
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Förklaring:

Centrum.
I användningen centrum ingår en kombination av verksamheter så
som handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som
bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Användningen inkluderar
även lättare vård- och hälsoverksamheter så som vårdcentral.

Motivering:

Planområdet är centralt beläget och inrymmer i nuläget en
vårdcentral. Centrumverksamhet möjliggör både befintlig
användning för vårdverksamhet, och förenklar för eventuella
framtiden behov av flera olika typer av verksamheter.

Förklaring:

Parkering.
Användningen parkeringsplats används för alla typer av
självständiga parkeringsanläggningar inom kvartersmark.

Motivering:

För att lösa parkeringsbehovet för användningen inom fastigheten
Tre kronor 2 behöver område för parkeringsplats anordnas.
Antingen kan kommunen välja att sälja delar av fastigheten till Tre
Kronor 2, eller välja att fastigheten är i fortsatt kommunal ägo och
att avtal sluts om att Tre Kronor har rätt till parkering (ett så kallat
parkeringsköp) inom planlagt område för parkering.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning

Förklaring:

Högsta nockhöjd över nollplan.
Då markförhållandena är mycket oregelbundna kan höjd på
byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan.

Motivering:

Inom och in angränsning till planområdet är markhöjderna
oregelbundna därför används bestämmelsen högsta nockhöjd över
nollplan.
Höjden är satt efter befintliga höjder och begräsning införs för att
tillvara ta befintlig stadskaraktär.
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Placering
Förklaring:

Korsmark är en generell bestämmelse som anger att endast
komplementbyggnad får placeras.

Motivering:

För att begränsa möjlig byggnation och säkerställa ytor för
uteplatser, parkering och lastzon regleras marken kring befintlig
byggnad med korsmark. Korsmark innebär att det är möjligt att
bebygga marken med komplementbyggnader, så som cykelförråd.

Markens anordnande och vegetation

n1

Förklaring:

Parkering.
Bestämmelser om markens anordnande och vegetation reglerar
markförhållanden, vegetation och parkering. Bestämmelser om
dessa kan införas för att säkerställa att det finns utrymme för
anordnande av parkering på lämplig plats.

Motivering:

För att säkerställa att parkering kan tillkomma på lämpliga platser
regleras detta i planen.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Förklaring:

I detaljplanen ska kommunen ange en genomförandetid. Tiden ska
bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra
planen, men tiden får inte vara kortare än fem år och inte längre än
femton år.

Motivering:

5 år bedöms utifrån exploatörens tidplan som en rimlig tid för att
genomföra planen.

Fastighetsindelning

Tomtindelningsplan 11-ÖRS-541/62 upphör att gälla.
Förklaring:

Tomtindelningsplan 11-ÖRS-541/62 upphör att gälla.

Motivering:

En tomtindelning kan vara ett hinder för den som behöver bygglov i
samband med till- och nybyggnad eller vid genomförande av
fastighetsbildning inom ett kvarter. Tomtindelningar bedöms i
många fall kunna upphävas då de spelat ut sin roll.
Ett upphävande av tomtindelningen inom planområdet skapar
möjligheter till en mer ändamålsenlig indelning av fastigheterna i
kvarteret.
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Upphävandet av fastighetsplaner/tomtindelningar innebär ingen
ändring av vare sig fastighetsbeteckning, kvartersnamn eller
fastighetsgräns.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt
Förklaring:

Strandskyddet upphävs inom hela planområdet.

Motivering:

Planområdet är redan i ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft.
Tomtindelningsplan med akt nr: 11-ÖRS-541/62 upphör att gälla.

Planens genomförande
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.
Tidplan
Detaljplanen beräknas antas av under andra kvartalet 2020.
Byggnation kan påbörjas tidigast under 2020.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från den dag som detaljplanen vinner laga
kraft.
Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad och iordningställande av de delar
som utgörs av kvartersmark.
Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om de lov och tillstånd som behövs
för att driva föreslagen verksamhet inom fastigheten samt för ev.
kompletterande utredningar.
Kommunen är huvudman för allmän plats.
Avtal
Ett planavtal har upprättats mellan Samhällsyd AB och Örkelljunga kommun i
september 2018.
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För att lösa parkeringsmöjligheterna i enlighet med kommunens
parkeringsnorm krävs antingen att ett exploateringsavtal upprättas mellan
Samhällssyd AB och Örkelljunga kommun för reglering av markköp, eller ett
avtal om parkeringsköp. Avtalet ska godkännas i samband med antagande av
detaljplanen.
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar med mera
Parkering för bostäder och vård ska innefattas i egen fastighet. För att
tillskapa tillräckligt med parkeringsplatser måste därför fastigheten Tre
Kronor 2 utökas till att innefatta föreslagen parkering. En fastighetsregling
behöver därför genomföras från fastigheten Örkelljunga 156:1 till Tre Kronor
2. En fastighetsreglering måste göras, se rubrik ”Fastighetsindelning”.
Ansökan om fastighetsreglering ska göras av fastighetsägaren och bekostas av
densamme.
Fastighetsindelning
För att tillskapa område för parkering till fastigheten Tre kronor 2 behöver
mark regleras från fastigheten Örkelljunga 156:1 till Tre Kronor 2.

Kartan redovisar de områden inom planområdet som berörs av fastighetsreglering.
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Fastighet

Fastighetsreglering

Örkelljunga Markområde A
överförs till Tre
156:1
Kronor 2

Diarienummer
PLAN.2018.1

Nuvarande
användning

Ny
användning

Area

Allmän
platsmark –
gata/torg

Kvartersmark
– Parkering

2500
kvadratmeter

Summa

2500

Allmän
platsmark

Area som blir allmän
platsmark.

0 kvadratmeter

Kvartersmark

Area som blir
kvartersmark.

2500 kvadratmeter

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören i enlighet med
upprättat planavtal.
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan SamhällsSyd AB och Örkelljunga
kommun vid eventuellt markköp.
Sanering av förorenad mark

Fastighetsägaren ansvarar sanering av förorenad mark. Åtgärderna ska vara
utförda innan detaljplanen antas av kommunen.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar

Följande utredningar har utförts inom planarbetet:
• Parkeringsutredning. Detaljplan för fastigheten Tre Kronor 2 samt del
av Örkelljunga 156:1. 2019.
Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna har upprättats av planeringsarkitekt Josefin Franzén på
Radar Arkitektur och planering och planarkitekt Ulf Liljankoski på
samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggenhet.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Örkelljunga den 10 maj 2019
________________________
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

________________________
Ulf Liljankoski
Planarkitekt
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