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Handlingar
Till detaljplanen hör följande handlingar:
Tillägg till plankarta, tillägg till planbeskrivning (denna handling), 
fastighetsförteckning. Gällande detaljplan 11-TYR-132/47. 

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 planförslagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och 
förutsättningar. 
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Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av fler bostadstyper än friliggande 
hus. Exempelvis ska det även möjliggöras för marklägenheter, radhus, parhus och 
kedjehus i en våning. Detta görs genom att upphäva bestämmelsen ”F” som innebär 
att enbart friliggande bebyggelse kan uppföras. 

Justeringen bedöms inte stå i konflikt med övriga planbestämmelser i plankartan.  

Planförfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfandande enligt PBL 2010:900 5 kap 7 §. 
Beslut i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden tas inför uppdrag/ samråd/ granskning 
samt vid detaljplanens antagande. Om inga erinringar framkommer under samrådet 
kan planförslaget tas upp för antagande utan granskning. 

Plandata
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Tyringe stationssamhälle.
Det avgränsas av Rökevägen i norr, Johan Åkermans gata i väster, och friliggande 
bostäder i söder och öster. Total är området som avses ändras ca 2.148 kvm. 

Fig. 1 Avgränsning för gällande del av detaljplan 11-TYR-132/47. Området i blått är gällande 
detaljplan. Röd ruta visar inom vilket område ändring sker.
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 Planförslag
Detaljplaneändringen innebär att bestämmelsen ”F” (endast fristående hus) upphävs 
på plankartan, avgränsat område för ändring enligt bild nedan (Fig 2.). Ändamålet för 
bostäder gäller fortfarande. 
Med F betecknat område följer tillhörande reglering i planbeskrivning. För att F ska 
kunna upphävas i plankarta föreslås att redogörelser i planbeskrivning upphävs för 
avgränsat område för detaljplaneändring (Fig 2). I övriga planområdet fortsätter 
skrivning gälla enligt ”Stadsplanebestämmelser tillhörande - Förslag till stadsplan för 
Tyringe municipalsamhälle” upprättad 20 september 1944. 

Stadsplanbestämmelser som berörs av bestämmelsen F i 
gällande planbeskrivning från 1944.

Bestämmelser med tillhörande skrivning  som utgår inom området: 

§ 1. punkt 2. Följande skrivelse utgår inom området:
Med F eller K betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 
Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av samlingssal och garage samt lokal 
för handel och hantverk.

§ 2 Byggnadssätt. Följande skrivelse utgår inom området:
punkt 1. Med  F betecknat område får bebyggas endast med hus, som uppförs fristående. 
Byggnadsnämnden äge medgiva, att uthus sammanbygges med huvudbyggnad.  

§ 4 Antal byggnader. Följande skrivelse utgår inom området:
Inom F eller K betecknat område får å tomt icke uppföras mer än en huvudbyggnad 
jämte tillhörande uthus, dock må byggnadsnämnden medgiva uppförandet av flera 
huvudbyggnader, där tomten befinnes lämpligen kunna uppdelas i flera tomter, en för 
varje byggnad.   

Fig 2. Avgränsning för aktuell ändring av detaljplan. 
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§ 6 Takfall. Följande skrivelse utgår inom området:
Inom med F, K eller kryssprickning betecknat område får tak över tvåvåningsbyggnad 
icke givas större lutning mot horisontalplanet än 30 grader. 

Egenskapsbestämmelser  som upphävs i plankarta
- F Byggnadssätt (friliggande bostäder).

Nya bestämmelser inom området
Egenskapsbestämmelser  som införs: 
- Största exploateringsgrad är 30 % av fastighetens area. 
Den totala fastighetsytan är 2.148 kvm. 30% motsvarar totalt en BYA om ca 645kvm.
- Genomförandetiden för nya bestämmelser är 5 år. 

Fastighetsplan, (tomtindelningsbestämmelser): 
- Gällande fastighetsplan akt 11-TYR-191/51 upphävs inom planområdet (se Fig. 2). 

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/överskrids inte.
- planförslaget innebär inga risker för människors hälsa och säkerhet.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har genomförts som underlag till nya planhandlingar. Den 
samlade ställningstagandet från behovsbedömning medger att det inte föreligger en 
risk för människors säkerhet och hälsa eller negativ påverkan av naturvärden.

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
Området för detaljplaneändringen utgörs av verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Planförslaget innebär ingen förändring av detta verksamhetsområde och 
bedöms inte medföra negativa konsekvenser. Naturligt avrinningsstråk för dagvatten 
bör bevaras så långt som möjligt där fördröjning kan ske på kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Se under Genomförande, Fastighetskonsekvenser.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med 
standardförfarande. 

Genomförandetid
Enligt förtydligande avseende lagändring av genomförandetiden vid upphävande, 
leder ett upphävande av en planbestämmelse inte till någon förnyad genomförandetid 
för detaljplanen (PBL 4 kap 22 §). Upphävandet av bestämmelsen F (endast fristående 
hus) samt 1 v (antal våningar) leder därav inte till någon ny genomförandetid. 
För nya planbestämmelser införs genomförandetid på 5 år i enlighet med PBL 4 kap 
22 §.

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 som finns utanför avgränsat 
område som ändras. 
E.ON Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns en gällande Tomtindelning (Fastighetsplan) för Kvarteret 
Omnibussen, akt 11-TYR-191/51. 

Fastighetsbildning och övriga förrättningar
Den gällande tomtindelning upphävas för Omnibussen 8. Ändringen av detaljplanen 
innebär inget förslag på att upprätta nya fastighetsindelningsbestämmelser.
 
Fastighetskonsekvenser 
För de områden som omfattas av planändringen finns tomtindelningsbestämmelse akt 
11-TYR-191/51.

Denna upphävs och innebär att  Omnibussen 8 kan bestå som fastighet i nuvarande 
utformning eller styckas till flera mindre fastigheter för bostadsändamål. Om fastighet 
styckas kan bildandet av gemensamhetsanläggningar vara aktuellt. 
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas av tekniska förvaltningen. 

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis 
flytt av ledningar,  anslutningsavgifter, bygglovavgifter och eventuella utredningar.

Kommunens intäkter består av försäljning av mark, nybyggnadskarta, bygglov, 
bygganmälan och husutsättning.

Förutsättningar
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har ansökt om ändring av detaljplan för området (Fig 2.) i syfte 
att ta bort bestämmelsen F och möjliggöra för fler typer av bostäder. 

Kommunala beslut
Byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2018, §167, att ge stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan samt att förslaget får samrådas  
med berörda och göras tillgängligt för granskning. 

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Ändring av detaljplanen bedöms inte vara i strid med kommunens översiktsplan (2007) 
eller granskningsförslag till ny översiktsplan.   

Detaljplaner
För planområdet gäller detaljplan 11-TYR-132/47. Detaljplanen upprättades 20 
september 1944, Kungl. Maj:ts beslut den 28 februari 1947. För område för fastigheten 
Omnibussen 8, korsningen Rökevägen-Johan Åkermansgatan gäller aktuell ändring 
jämsides med denna handling (planbeskrivning från 1944). Gällande detaljplanekarta 
uppdateras med nya skrivningar. 

Fastighetsplaner
För planområdet gäller Fastighetsplan akt 11-TYR-191/51. Denna upphävs inom 
planområdet.

Kulturmiljö och fornlämningar
Inom planområdet finns 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.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Hässleholm maj 2022

Marie Nilsson    Alexander Lindahl
planchef     planarkitekt
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Referenser
Här kan man, om man använt många källor, ange vilka dessa är (enligt Harvardsystemet, 
se en guide här: http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard)
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