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INNEHÅLL

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans 
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståel-
sen av planförslagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och 
förutsättningar.

Samråd

Antagande

Laga kraftUppdrag
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INLEDNING
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att upphäva del av ”Detaljplan för Gunnarp 8:16 m fl  fast-
igheter Stationsområdet i Tjörnarp mm” som benämns Tj114 i kommunens planarkiv. 
Anledningen till upphävande är att Trafi kverket behöver det aktuella markområdet 
för teknikbod (teknikbod avseende kontaktledningsupprustning mellan Hässleholm-
Lund). Marken som den tekniska anläggningen behöver uppföras på ägs av Höörs 
kommun och är planlagd som ”stationsområde”, dvs allmän platsmark och Trafi kver-
kets spårområde är reglerat som kvartersmark, ”Järnvägstrafi k” (T). I en lantmäteri-
förrättning kan inte kvartersmark och allmän platsmark sammanfogas. Genom änd-
ring av plan så att markområdet hamnar utanför planlagt område är det möjligt att 
överföra marken till Trafi kverkets fastighet (Gunnarp 90:1).

Figur 1 Översiktskarta som redovisar planområdets läge i Tjörnarp (ortofotot är från 2017, därför syns 
inte teknikbodarna i bild).

Planområdet
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Området som avses att upphävas är området direkt efter plattformen i norrgående 
riktning. Det berörda markområdet ligger relativt centralt på plankartan för Tj114, 
parallellt med Södra stambanan. Markområdet ligger inom planlagd mark och är 
reglerad som ”Stationsområde” (se fi gur 2 och 3). Området som ska upphävas från 
detaljplanen ligger på del av fastigheten Gunnarp 8:21. 

Plandata
Planområdet är drygt 200 m2 och ligger parallellt med Södra stambanan. Planområ-
det omfattas av två byggnader som är instängslade och gräsyta mellan vägen (för-
längning av ”Gränden”) och järnvägsspåren, (se sträckning på fi gur 1). Fastigheten 
som markområdet ligger på och som planuppdraget avser ägs av Höörs kommun. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan
I översiktsplanen från 2018 ligger marken som jord- och skogsbruksmark. I planen 
finns ett tydligt fokus på hållbart resande och att kommunen vill underlätta för järnvä-
gen och tågtrafiken som transportslag.

Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas av detaljplanen ”Detaljplan för Gunnarp 8:16 m fl  fastigheter 
Stationsområdet i Tjörnarp mm” (Tj114) laga kraft 2013-02-27. Den del av gällande 
detaljplan som berörs av det aktuella planarbetet reglerar marken till ”Järnvägstrafi k”.

Avvägning miljöbalken
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap miljöbalken 
(MB) skall en undersökning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Bestämmelserna i plan- och bygglagen om stra-
tegisk miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 
utveckling främjas. 

Bedömning av miljöpåverkan
Föreslagen planändring bedöms inte ha någon påverkan på miljön eftersom den inte 
innehåller någon prövning av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning 
och utseende. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 
4 bedömer kommunen att genomförandet av upphävandet inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och att det alltså inte behövs någon strategisk miljöbedöm-
ning.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-14 att lämna planuppdrag för upphävande av 
del av detaljplan för Gunnarp 8:16 m fl  fastigheter Stationsområdet i Tjörnarp mm. 

PBL
Eftersom planuppdraget endast gäller upphävande av gällande plan behövs ingen 
granskning efter samrådet (plan- och bygglagen 5 kap 38 § b).



Figur 2. Bilden visar den gällande detaljplanens utseende när den vann laga kraft 2013. 
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Figur 3. Del av gällande detaljplan med det område som avser att upphävas (lila prickad linje).
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FÖRSLAG
Upphävande av del av gällande detaljplan
Förslaget innebär att en del av gällande detaljplan upphävs. I och med upphävandet 
blir det möjligt för Trafi kverket att göra en lantmäteriförrättning och därmed kunna 
överföra den mark som teknikanläggningen (de två tekniska bodarna) fi nns på till 
Trafi kverkets egna fastighet, Gunnarp 90:1. Det är inte möjligt att reglera mark som 
är planlagd som allmän plats och kvartersmark. Den allmänna platsen är mark avsedd 
för alla medan kvartersmarken ägs av en person, företag, förening m fl . I det aktuella 
fallet är det detta som skett när Trafi kverket velat reglera över mark från Höörs kom-
mun till sin fastighet, Gunnarp 90:1. I detaljplanen är marken allmän och får därför 
inte överföras till en statlig (”privat”) fastighet. Genom att upphäva del av gällande 
detaljplan kommer markområdet inte längre att ligga på mark som är detaljplanereg-
lerad och således kan marken regleras över till Trafi kverkets fastighet.



Figur 4. Vitprickad linje redovisar det område som avser att upphävas i gällande detaljplan från 2013.
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Till denna planbeskrivning fi nns en tillhörande plankarta som redovisar för vilken del 
av Tj114 som upphävs. Plankartan utgörs av ”Detaljplan för Gunnarp 8:16 m fl  fastig-
heter Stationsområdet i Tjörnarp mm”. Området som avses att upphävas är markerat 
med lila ram (se fi gur 3).

Den del av detaljplanen som upphävs avgränsas av användningsgränserna mellan 
kvartersmarkerna ”T” och ”J” i väst och nord, djupet av upphävandet avgörs av fastig-
heten Gunnarp 8:21 bredd. Området som upphävs är cirka 5 meter brett och cirka 45 
meter långt. (se fi gur 3). 

KONSEKVENSER
Genom att upphäva en del av den gällande detaljplanen, mark som i planen är regle-
rad som allmän plats för stationsområde blir det möjligt för Trafi kverket att reglera 
över mark till deras fastighet Gunnarp 90:1. Markens reglering i detaljplanen gör det 
inte möjligt att genomföra en förrättning mellan fastigheterna Gunnarp 8:21 och Gun-
narp 90:1. 

Förslaget medför en ändring i gällande detaljplan, eftersom en del av planområdet 
lyfts ut och inte längre regleras med några bestämmelser. Däremot kommer markan-
vändningen, som i dagsläget innehåller två teknikbodar, att fortsättningsvis innehålla 
teknikbodarna. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund
I oktober 2017 upprättades det en ”Överenskommelse om fastighetsreglering” mel-
lan Höörs kommun och Trafi kverket. Överenskommelsen upplåter mark till Trafi kverket 
för deras projekt mellan Hässleholm och Lund gällande upprustning av kontaktled-
ningar.

Trafi kverket skickade in en ansökan om förrättning till lantmäteriet som svarade att en 
förrättning inte kunde genomföras då marken de ville reglera var allmän platsmark.

I maj 2018 skickade Trafi kverket en förfrågan om planbesked till Samhällsbyggnads-
sektor som tog upp ärendet hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gav ett positivt 
planbesked i augusti 2018. Bedömningen till att upphäva del av gällande detaljplan 
är att området är idag reglerat som allmän platsmark men kommunen ser inga skäl 
till detta eftersom ytan idag inte används till något särskilt ändamål. Kommunen ser 
inte att det behövs någon ny detaljplan för att pröva teknikbodens lämplighet. För-
slaget till beslutet blev därför att planen upphävs i detta avgränsade område så att 
Trafikverket kan reglera över marken som teknikbodarna står på.

Befintlig bebyggelse
Området som avses att upphävas från gällande plan omfattas av två teknikbodar, 
stängsel och gräs mellan spåren och skogsvägen (förlängningen av ”Gränden”). 
Ingen annan bebyggelse inryms inom området som avses att upphävas.

Teknisk försörjning

Dagvatten, vatten och spillvatten
Mitt skånevatten har inga dagvatten- eller VA-ledningar inom eller i direkt anslutning 
till det området som avses att upphävas. 

El, tele och data
Mellersta Skånes Kraft är ledningsägare för elnätet men det fi nns inga ledningar inom 
eller i direkt anslutning till området som avses upphävas. Skanova har inga ledningar i 
närheten av planområdet. Det fi nns ingen optoledning i nära anslutning till planområ-
det.

GENOMFÖRANDE
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Upphävandet av del av detaljplanen innebär att fastigheterna Gunnarp 8:21 och Gun-
narp 90:1 påverkas genom att mark kan regleras mellan dem. Fastigheten Gunnarp 
8:21 kommer att minska med cirka 200 m2 och fastigheten Gunnarp 90:1 ökar med 
samma yta. Inga andra fastigheter berörs av den upphävda delen av detaljplanen. 

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas genom upprättande av plankostandsavtal mellan Höörs kom-
mun och Trafi kverket, dvs Trafi kverket bekostar planarbetet.
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När upphävandet av föreliggande förslag är antaget och vunnit laga kraft, kan Tra-
fi kverket återuppta sitt ärende hos Lantmäteriet och reglera över marken från Gun-
narp 8:21 till Gunnarp 90:1. Kostnaden för fastighetsregleringen åligger Trafi kverket.

Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten samt eventuella 
fl yttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören/markägaren.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid framtagande av ändring av detaljplan har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 
och Yvonne Hagström, planarkitekt från Höörs kommun medverkat. 

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt


