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Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
Plankarta, Planbeskrivning (denna handling), Grundkarta, Fastighetsförteckning, 
Behovsbedömning

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans 
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen 
av planförslaget samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och 
förutsättningar. 
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Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsändamål i befi ntlig byggnad inom fastigheten 
Såningsmannen 11 (f.d. Korskyrkan). Gällande detaljplan medger samlingslokal i två 
våningar och en ny detaljplan krävs för att möjliggöra bostadsändamål i fastigheten.

Planförslaget innefattar:
- Kvartersmark för bostadsändamål.
- Allmän platsmark Gata för lokaltrafi k. 

Miljöbedömning
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan
enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.
En behovsbedömning har gjorts som underlag för ställningstagandet.

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL (2010:900) 5 kap 7 §. Beslut 
i byggnadsnämnden tas inför samråd/granskning samt vid detaljplanens antagande. 

Ex:
STANDARDFÖRFARANDE

Plandata
Planområdet är beläget i centrala Tyringe och avgränsas i söder av Brännerigatan, i 
öster, norr och väster av befi ntlig bostadsbebyggelse. Planområdet omfattar fastigheten 
Såningsmannen 11 (privat ägare) och delar av fastigheten Tyringe 129:1 som ägs av 
Hässleholms kommun. Planområdets area uppgår till ca 850 m².

Översiktskarta
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Planförslag
Områdets disposition/sammanfattning
Kvartersmark inom planområdet övergår från Centrumverksamhet (samlingslokaler) 
till mark för bostadsändamål. Inga förändringar föreslås för befi ntlig gatumark i den 
södra delen av planområdet. 

Följande föreslås i detaljplanen:
- Kvartersmark inom planområdet planläggs som B - mark för bostadsändamål. Inom 
  kvartersmark införs egenskapsbestämmelser som reglerar utformning, utseende etc. 
  för den planerade bebyggelsen.
- Befi ntlig gata i den södra delen av planläggs som allmän platsmark - GATA.
- Inom kvartersmark införs en ca 1,5 m bred zon med prickmark (mark som inte får
  bebyggas) mot gatumark i söder. 

Den befi ntliga kyrkobyggnaden inom Såningsmannen 11 

Byggnaden sedd från Brännerigatan

Byggnadens fasad mot västerEntré på byggnadens östra sida
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Pågående markanvändning
Den befi ntliga byggnaden inom planområdet är ej i bruk.

Föreslagen markanvändning
Marken inom planområdet föreslås till större del nyttjas som mark för bostadsändamål. 
Den södra delen av området (Brännerigatan) föreslås nyttjas som gatumark.

Planbestämmelser:

B - Kvartersmark för bostäder. PBL (2010:900) 4 kap 5 §.

GATA - Allmän platsmark avsedd för trafi k inom tätort. PBL (2010:900) 4 kap 5 §.

                          - Prickmark - Marken får inte förses med byggnad, PBL (2010:900) 4 
kap 11 §.  För att ge bebyggelsen en enhetlig avgränsning mot gatan begränsas de ytor 
där byggnad får uppföras. 

e
1
40 - Största byggnadsarea är 40 procent av fastighetsarean. PBL (2010:900) 4 kap 

11 §. För att säkra en ändamålsenlig utemiljö i anslutning till bostaden begränsas 
byggnadens utbredning på fastigheten.  

d
1
- Minsta fastighetsstorlek är 800 m2. PBL (2010:900) 4 kap 18 §. För att tillgodose att 

områdets bebyggelsestruktur behålls införs bestämmelse om minsta fastighetsstorlek 
på 800 m2.

p
1
 - Huvudbyggnad skall placeras minst 4 m från tomtgräns mot granne. 

Komplementbyggnad skall placeras minst 5 m från gata och 2 m från tomtgräns mot 
granne. PBL (2010:900) 4 kap 16 §. För att säkerställa en luftig bebyggelsestruktur 
inom kvarteret införs bestämmelse om byggnaders placering. 

 -         - Högsta byggnadshöjd över nollplanet är + 86 m, PBL (2010:900) 4 kap 11 §. 
För att säkerställa en luftig bebyggelsestruktur inom kvarteret och begränsa byggnaders 
skuggning inom kvartersmark införs bestämmelse om högsta byggnadshöjd. Marknivåer 
inom planområdet varierar från ca +77 m mot norr till ca + 78.5 m mot Brännerigatan 
i söder. Bestämmelsen innebär att en byggnad med en byggnadshöjd på ca 8 m kan 
uppföras inom planområdet.

          - Minsta resp. största taklutning i grader.  PBL (2010:900) 4 kap 11 §. För att 
skapa en enhetlig bebyggelseutformning i området regleras minsta respektive största 
taklutning.

Övriga utformningsbestämmelser:
- Komplementbyggnad ska underordna sig huvudbyggnad vad gäller utformning. 
Byggnadshöjden får ej överstiga 3 m och högst 1 komplementbyggnad om 25 m²  får 
uppföras inom fastigheten.  PBL (2010:900) 4 kap 16 §.
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Föreslagen bebyggelse
Befi ntlig byggnad inom planområdet planeras att byggas om till bostadshus med totalt 
6 lägenheter i två våningar. Byggnadens volym och funktionalistiska arkitektur avses 
bevaras till viss del. Mot öster kommer ett av byggnadens stora fönster att behållas. 

Den befi ntliga huvudentrén mot gatan stängs och fl yttas till byggnadens östra sida 
där en ny ramp och trappa uppförs. Inom fastigheten fi nns möjlighet att anordna 
uteplatser och parkering för de boende. På byggnadens södra/västra sida föreslås 
balkonger uppföras. 

Föreslagen trafi kstruktur
Gång- och cykeltrafi k
Gång och cykeltrafi k kommer även framöver ske i blandtrafi k längs Brännerigatan. 
Längs Lantmannagatan fi nns GC-väg som går norrut under Helsingborgsvägen och 
söderut till Tyringe station. Vid slutet av Brännerigatan, väster om planområdet, 
fi nns en GC-väg som leder över Malmövägen och vidare österut mot park och 
bostadsbebyggelse.

Kollektivtrafi k
Drygt 250 m väster om planområdet ligger Tyringe station med trafi k till Hässleholm 
och Helsingborg. 

g g ( )
Planerad ombyggnation. Fasad ut mot gatan (söderut)

Fasad mot öster
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Biltrafi k
Den södra delen av planområdet är idag en del av trottoaren längs Brännerigatan. 
Marken är dock planlagd för centrumverksamhet. Enligt planförslaget planläggs 
marken som allmän platsmark – GATA vilket innebär att nuvarande markanvändning 
bekräftas. 

Planområdet kopplas till det allmänna vägnätet via Brännerigatan/Lantmannagatan 
och vidare ut mot Helsingborgsvägen. Trafi ken till och från planområdet kommer i 
och med de boendes resor att innebära en marginell trafi kökning i närområdet.

Parkering
Parkering för de boendes behov ska anordnas inom fastigheten. 

Utformning av gator
Ingen förändring planeras av befi ntliga gator inom och intill planområdet.

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele och bredband
E.ON är huvudman för eldistributionen. Fastigheten är idag ansluten till befi ntligt 
ledningsnät.

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Dagvattenhantering
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten, men fastigheten Sånings-
mannen 11 är idag inte ansluten till det kommunala nätet för dagvatten. Dagvatten får 
ej rinna ut över trottoar/gata eller grannfastighet.

Dagvattenledningar fi nns i anslutning till fastigheten men servis saknas. Eventuell an-
sökan om ny servis kan göras till Hässleholms vatten. 

Avfallshantering, källsortering 
Hässleholms Miljö AB är huvudman för renhållningen. Angöring sker idag från
Brännerigatan.
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Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
grundar sig på följande:
- planförslaget följer översiktsplanens intentioner.
- riksintressen, strandskydd, miljökvalitetsnormer påverkas inte.
- planförslaget innebär inga risker för människors hälsa och säkerhet.

Mark, luft och vatten
Markföroreningar
Inom området fi nns inga sedan tidigare kända miljöföroreningar.

Radon
Byggnader inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan 
att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Byggnader inom 
normalrisk-/högriskområde ska normalt utföras med radonskyddande/radonsäker 
konstruktion eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte 
kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken 
på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger exploatören.

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa och miljön. 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt svensk författningssamling (SFS 2001:527) avser 
halterna i utomhusluften av kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, partiklar, benzen 
och ozon.

Miljökvalitetsnormerna överstigs inte i Hässleholms kommun. Planförslaget bedöms 
inte innebära någon försämring av luftkvaliteten.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och skyddade 
områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla vatten ska 
uppnå en bestämd miljökvalitet.

Planområdet ingår inte i grundvattenförekomst.

Skuggning/solförhållanden
Planförslaget bedöms inte öka skuggning av intilliggande fastigheter.
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Dagvatten
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Fastigheten ligger lågt 
och norr om den befi ntliga byggnaden fi nns en lågpunkt där det fi nns risk att vatten 
ansamlas. Troligtvis måste dagvatten pumpas upp till de kommunala ledningarna.

Hälsa och säkerhet
Buller
4 kap. 33 a § Om en detaljplan avser en eller fl era bostadsbyggnader ska 
planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 
innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller
 1. vid bostadsbyggnadens fasad, och
 2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden

Järnvägen passerar ca 70 m söder om planområdet. Mellan järnvägen och planområdet 
fi nns en förskolebyggnad som troligtvis reducerar bullernivåerna inom området. En 
utredning avseende trafi kbuller inom området kommer att genomföras under den 
fortsatta planprocessen.

Natur- och kulturmiljö
Eftersom fastigheten redan är bebyggd bedöms planförslaget inte innebära någon 
förändring av naturmiljön i området. 

Den befi ntliga byggnaden bedöms inte ha några kulturhistoriska värden som bör 
skyddas genom planbestämmelse. Det är dock positivt om byggnadens volym och 
funktionalistiska linjer bevaras så att det går att se spår av byggnadens tidigare funktion 
som samlingslokal.

Sociala konsekvenser
Befolkning och service 
Den kommande bostadsbebyggelsen som regleras av detaljplanen bidrar till att 
öka underlaget för både offentlig och kommersiell service i närområdet. 
Befolkningstillskottet bedöms vara marginellt.

Tillgänglighet och trygghet
Utformning av bebyggelse, parkering etc ska följa gällande krav på tillgänglighet.
Detaljplanens reglering av kommande bostadsbebyggelse bedöms inte få några 
konsekvenser för trygghet och tillgänglighet inom området.

Barnperspektiv
FN:s generalförsamling antog 1989 en konvention om barns rättigheter. Sveriges
riksdag ratifi cerade kort därefter konventionen utan några reservationer. 
Barnkonventionens 12 artikel innebär bland annat att barn ska ha rätt att uttrycka sig 
om det som berör dem i den fysiska planeringen. Detaljplanens reglering av kommande
bostadsbebyggelse bedöms inte specifi kt påverka frågor med barnperspektiv. Det fi nns 
goda förutsättningar att skapa bra bostadsmiljöer för barn i området.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med 
standardförfarande. Planen skickas ut på samråd och granskning för att ge allmänhet 
och sakägare möjlighet att påverka planförslaget.

Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år från det datum den vinner laga kraft.

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att det fi nns synnerliga skäl. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla men kan ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).

Huvudmannaskap/ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmänna platser (gata och park) och ansvarar för drift 
och underhåll.  
Exploatören är ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. 
Hässleholms Vatten AB är huvudman för va-verksamheten för de allmänna ledningarna.
Hässleholm Miljö AB är huvudman för fjärrvärmenätet i Hässleholms stad.
E.ON Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.

Avtal
Planavtal har upprättats med exploatören.
 

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet fi nns ingen gällande fastighetsplan och något behov att upprätta 
fastighetsindelningsbestämmelser förekommer ej.

Fastighetsbildning och övriga förrättningar
För detaljplanens genomförande krävs fastighetsreglering genom att delar av fastigheten 
Såningsmannen 11 överförs till fastigheten Tyringe 129:1. Fastighetsägaren ansöker 
om fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten.

Fastighetskonsekvenser 
Nedan redovisas möjliga konsekvenser av planförslaget på fastighetsnivå:

Såningsmannen 11:
- Avstår mark för allmän platsmark - GATA till Tyringe 129:1. 
- Ändrad byggrätt, från centrumverksamhet samlingslokal (C) till (B).
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Tyringe 129:1: 
- Erhåller mark för allmän platsmark - GATA från Såningsmannen 11.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas genom planavtal.
Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis 
fl ytt av ledningar,  anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar.

Tekniska frågor
Geoteknisk utredning och radonmätning ska genomföras innan byggnation.
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Förutsättningar
Bakgrund
En ansökan om planbesked avseende ändring av detaljplan för Såningsmannen 11 
(fd Korskyrkan) inkom till Byggnadsnämnden, Hässleholms kommun 2015-06-25. 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i befi ntlig byggnad. 
Gällande detaljplan medger samlingslokal i två våningar och en ny detaljplan krävs för 
att möjliggöra bostadsändamål inom fastigheten. 

Kommunala beslut
Byggnadsnämnden beslutade 2015-09-08 § 117 lämna som planbesked att nämnden är 
beredd att pröva en ändring av detaljplanen för Såningsmannen 11. Byggnadsnämnden 
beslutade att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan 
när planavtal tecknats med exploatören. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att 
samråda om planförslaget med berörda.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Såningsmannen 11 ligger centralt i Tyringe och utgör därmed en lämplig plats för 
etablering av bostäder. Förändringen är förenlig med översiktsplanen (ÖP2007).

Detaljplaner
Gällande detaljplan Förslag till ändring av stadsplan för kv Brandvakten mfl . vann laga 
kraft 8 februari 1979, och har ingen kvarvarande genomförandetid. För det aktuella 
planområdet medger detaljplanen samlingslokaler i två våningar. Marken runt 
byggnaden är prickad (mark som inte får bebyggas). 

Utsnitt från gällande detaljplan
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Riksintressen och förordnanden
Planområdet omfattas inte av riksintressen eller Natura 2000-områden. 

Topografi , landskap och vegetation 
På den västra sidan om byggnaden sluttar marken norrut för att möjliggöra infart till 
garage under byggnadens norra del. I övrigt är marken fl ack inom och intill planområdet. 

Såningsmannen 11 ligger centralt i Tyringe och landskapsbilden karaktäriseras av 
blandad bebyggelse i 1-3 våningar med bostäder och service. Öster om Malmövägen 
fi nns ett större parkområde. 

Vegetation inom planområdet utgörs främst av buskar och lägre rabatter. Träd fi nns i 
planområdets norra och östra del i tomtgränsen mot Såningsmannen 2. 

Uppvuxen vegetation på 
byggnadens östra sida.
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Bebyggelse 
Inom fastigheten Såningsmannen 11 fi nns en före detta samlingslokal uppförd 
i funktionalistisk arkitektur 1939/1940. Invigd som Filadelfi akyrka 1940-02-04. 
Byggnaden har renoverats i omgångar sedan den uppfördes, bland annat har den 
isolerats på utsidan och fått en ny fasadbeklädnad. Den sista gudstjänsten i byggnaden 
hölls 2008-04-06.

Såningsmannen 11 ingår i ett bostadskvarter med blandad bebyggelse i 2-3 våningar. 
Mot Malmövägen i öster fi nns två villor varav den ena innehåller verksamheter.

Söder om Brännerigatan fi nns förskolan Metropol med tillhörande utemiljöer. 
Förskolan inryms i en gul tegelbyggnad i 1 våning. 

Flerbostadshus väster om Såningsmannen 11 Flerbostadshus öster om fastigheten.

Flygbild över planområdet från söder. I bildens nederkant skymtar förskolan Metropol.
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Trafi k 
Gång- och cykeltrafi k
Trottoarer fi nns utbyggda längs gator i området. Cykeltrafi k sker i blandtrafi k längs 
Brännerigatan. Längs Lantmannagatan fi nns separat gång- och cykelväg.

Biltrafi k
Planområdet är idag kopplat till det allmänna vägnätet via Lantmannagatan och 
Brännerigatan. Gatorna i området bedöms ha god framkomlighet och det fi nns 
kapacitet att möta det trafi ktillskott som planförslaget tillför. Brännerigatan är en 
återvändsgata vilket bidrar till att begränsa trafi ken på gatan.

Kollektivtrafi k
Drygt 250 m väster om planområdet ligger Tyringe station med trafi k till Hässleholm 
och Helsingborg. 

Parkering 
Parkeringsplatser fi nns längs Brännerigatans södra sida. Dessa används både av 
besökande till förskolan och boende i närheten. Det är osäkert om parkeringsplatserna 
längs gatan kommer att fi nnas kvar i framtiden. Parkering för de boendes behov ska 
därför lösas inom respektive fastighet. 

Service
Off entlig service 
Flera förskolor fi nns i  Tyringe och drygt 400 m söder om planområdet fi nns 
Centralskolan och Vedhyggeskolan med F-9. Vårdcentral fi nns 250 m söder om 
planområdet. 

Kommersiell service
Kommersiell service fi nns bland annat längs Järnvägsgatan söder om planområdet, 
samt längs Helsingborgsvägen i norr.

Geoteknik
Någon geoteknisk undersökning av markens grundförhållanden har inte gjorts. Enligt 
SGU:s bergarts- och jordartskartor utgörs marken inom planområdet av morän.

Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet fi nns inga registrerade fornlämningar. Påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om kulturminnen, 
genast avbrytas och länsstyrelsen underrättas.
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Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm december 2018

Gertrud Richter   Sherif  Hosny
planchef     planarkitekt

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Gustav Karnell, Sigma Civil AB i 
samarbete med stadsbyggnadskontoret i Hässleholm. Kommunen svarar i samarbetet 
för hela myndighetshanteringen i planprocessen. 


