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

Som underlag till detaljplanen har följande utredningar tagits fram:
Bullerutredning
Riskutredning

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. 

Sakägare
Berörda sakägare är de som ingår sakägarförteckningen. Sakägarförteckningens 
avgränsning  definieras av lantmäterimyndigheten i samarbete med 
stadsbyggnadskontoret.
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Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att bekräfta rådande förhållanden genom att planlägga aktuellt 
område för skoländamål. Detta behöver göras för att befintlig förskola är placerad på 
mark som i gällande detaljplan har användningen bostad. Vidare är delar av bebyg-
gelsen uppförd på mark som inte får bebyggas enligt gällande detaljplan. Permanent 
bygglov förutsätter att en ny detaljplan tas fram.
Syftet är vidare att se över tillfartsvägar, vändzon, gång och cykelväg, ledningar och se 
över planbestämmelser som kan ha förlorat sin aktualitet.
Byggrätterna anpassas till rådande förhållanden, och utökas för att tillgodose eventuella 
framtida utbyggnadsbehov.

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

Ex:
STANDARDFÖRFARANDE

Plandata
Det aktuella planområdet är beläget i nordvästra delen av Finja, söder om Skånebanan. 
Planområdet berör fastigheterna Finja 6:13,  Finja 7:21 och Finja 35:1 och har en areal 
på ca 30 000 kvadratmeter. Området avgränsas i öster av Prästvägen och av odlingsmark 
åt väster. I övrigt omgärdas planområdet av småhusbebyggelse. Hässleholms kommun 
är fastighetsägare till marken inom planområdet.

Planområdets avgränsning och lokalisering i Finja



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:134               

Planförslag
Områdets disposition/sammanfattning
Detaljplanen föreslår markanvändningen skoländamål för skolan och förskolans 
områden. Byggrätterna anpassas för att stämma överens med befintlig bebyggelse, 
samt möjliggör viss utbyggnad av befintlig verksamhet om behovet skulle uppstå på 
sikt.

Skogsdungen väster om förskolan planläggs som naturmark, och befintliga gator och 
vändzon planläggs som gatumark. Gångpassagen mellan skolan och förskolans område 
föreslås planläggas som allmän plats gångväg. Befintliga ledningar mellan förskolans 
och skolans område tryggas med markreservat för underjordiska ledningar (u-område).

Pågående markanvändning
I norra delen av planområdet ligger Finja skola som är en F-6 skola, och i södra delen 
finns förskolan Stubben. 

På förskolans område finns en paviljong/modulbyggnad som beviljades tidsbegränsat 
bygglov år 2002. Det tidsbegränsade lovet har löpt ut, och med anledning av att gällande 
detaljplan anger bostadsändamål på förskolans område, såväl som att byggnaden är 
placerad på mark som inte får bebyggas (prickmark), saknas förutsättningar att bevilja 
permanent bygglov för modulen. 

För skolområdet anges markanvändningen allmänt ändamål i gällande detaljplan, 
vilket omfattar skolverksamhet, men är idag en otidsenlig planbestämmelse som bör 
aktualiseras. Delar av bebyggelsen på skolans område ligger på mark som inte får 
bebyggas (prickmark) i gällande plan.

Mellan skolan och förskolan finns en vändzon som angörs från Ola Stjernkvists väg.  
Gatan och vändzonen mellan skolan och förskolan ligger på mark som är planlagd 
delvis som parkmark och delvis som kvartersmark i gällande detaljplan. Från vändzonen 
finns en gångpassage som ansluter till Prästvägen.

Marken väster och norr om Finja skola nyttjas i nuläget som odlingsmark.

Föreslagen markanvändning

Användning av allmän plats (PBL 4 kap 5 §)
GATA - Gata
Befintliga angränsande gator kring skol-och förskoleområdet samt vändzonen som 
leder in mot förskolan planläggs som gatumark.

GÅNG - Gångväg
Befintlig gångpassage mellan förskolans och skolans område planläggs som allmän 
plats (gångväg) för att säkerställa att det finns en gen förbindelse mellan Prästvägen 
och Ola Stjernkvists väg som är allmänt tillgänglig.
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NATUR - Naturområde
Skogsdungen väster om förskolans område planläggs som naturmark med syftet att 
den ska bevaras som skolnära skog.

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 §)
S - Skola
Skol- och förskoleområdet planläggs för skoländamål, vilket bekräftar nuvarande 
användning. Inom användningen skola ingår alla slags skolor, exempelvis grundskola 
och förskola, samt funktioner såsom idrottshall, skolgård, parkering m.m. som hör 
skolverksamheten till.

Bebyggandets omfattning (PBL 4 kap 11 §)
e1 - Största byggnadsarea är 15% av marken inom användningsområdet
Bestämmelsen gäller för skolområdet. Bestämmelsen innebär att det finns möjlighet till 
utbyggnad av verksamhetens lokaler om behovet skulle uppstå i framtiden.

e2 - Största byggnadsarea är 20% av marken inom användningsområdet
Bestämmelsen gäller för förskoleområdet. Bestämmelsen innebär att det finns viss 
möjlighet till utbyggnad av verksamhetens lokaler om behovet skulle uppstå i framtiden.

Begränsning av markens utnyttjande (PBL 4 kap 11 §)
Marken får inte förses med byggnad
Marken regleras med prickmark längs med skolområdets gränser, vilket innebär 
att byggnad ej får uppföras närmre än 6 meter mot angränsande allmän plats och 
villatomter. I norra delen av planområdet föreslås ett större område med prickmark 
där bebyggelse inte får uppföras med hänsyn till trafikbuller från järnvägen. Eventuell 
ny bebyggelse bör placeras närmre befintliga skolbyggnader och avskärmande mot 
järnvägen för att bullerdämpa skolgården.

Höjd på byggnader (PBL 4 kap 11 §)
Högsta nockhöjd är 9 meter
Högsta tillåtna nockhöjd är 9 meter, vilket innefattar nockhöjden på befintlig bebyggelse. 
Med anledning av områdets lokalisering intill småhusbebyggelse och odlingslandskap 
åt väster bedöms det lämpligt att bebyggelsen bibehåller en småskalig karaktär.

Administrativa bestämmelser (PBL 4 kap 6, 21, 7 §)
u1 - markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
För befintliga underjordiska ledningar inom skol- och förskoleområdet.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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Föreslagen bebyggelse
Skola och förskola
För befintligt skol- och förskoleområde föreslås användningen skola (S). Inom an-
vändningen skola ryms både grundskola och förskola, samt funktioner som hör skol-
verksamheten till såsom idrottshall, matsal, bibliotek, personalkontor, skolgård och 
parkering. 
Det finns i nuläget inga utbyggnadsplaner varken för skolan eller förskolan. Detaljpla-
nen möjliggör emellertid utbyggnad för att ta höjd för eventuella framtida utbyggnads-
behov för verksamheterna. I norra delen av planområdet (skolans område) föreslås 
en största tillåten byggnadsarea på 15 % av  marken inom användningsområdet, och 
i södra delen (förskolans område) föreslås en största tillåten byggnadsarea på 20 % 
av marken inom användningsområdet. Största tillåtna nockhöjd inom område med 
markanvändningen skoländamål är 9 meter, vilket inrymmer nockhöjden på befintlig 
bebyggelse. 

På förskoleområdet finns en provisorisk paviljong/modul som tidigare beviljats tids-
begränsat lov men där lovet löpt ut. Paviljongen har en provisorisk karaktär och bör 
ersättas med en permanent byggnad av högre standard. Vid eventuell nybyggnation 
ska hänsyn tas till befintlig miljö och karaktär på de äldre byggnaderna så att ny bebyg-
gelse samspelar gestaltningsmässigt med befintlig.

Föreslagen grönstruktur
För skogsdungen väster om förskolans område i anslutning till Ola Stjernkvists väg 
föreslås markanvändningen allmän plats natur. Detta syftar till att säkerställa bevarande 
av skogsdungen som både är en plats för lek, ger skol- och förskoleområdet  en trivsam 
och lummig karaktär och naturvärden.

På skolans område består skolgården i södra delen till större del av öppna ytor med 
en asfalterad bollplan, gungor och lekplats. I sydvästra delen finns en gräsyta. I norra 
delen av skolans område finns en gräsplan omgärdad av en lindallé. Befintliga träd och 
vegetation på skolans område har ett miljöskapande värde och bidrar även till skuggning 
och är därför viktiga att bevara. Skolans utemiljö kan med fördel kompletteras med mer 
vegetation och grönska, med varierande miljöer som ger skugga, bidrar till rumslighet 
och inbjuder till lek och ökade naturvärden. Om befintliga träd behöver tas ner pga. 
att de exempelvis blir sjuka eller för att ge plats åt bebyggelse bör återplantering av nya 
träd ske.
 
På förskolegården finns gräsytor, vegetation och träd med lekplats och gungor. 
Förskolans gård har en småskalig, lummig utemiljö med tydlig rumsbildning genom 
byggnadskropparnas placering och omgivande vegetation.

Friyta
Som målsättning ska 40 m2 friyta per barn eftersträvas för förskola och 30 m2 friyta 
per elev för grundskolor, vilket rekommenderas av Boverket. Enligt Boverket är en 
friyta en yta som barn kan använda på egen hand och som går att leka på. Byggrätterna 
begränsas till en största byggnadsarea på 15 % och 20 % av marken inom skolans- 
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respektive förskolans område för att säkerställa friytor kring bebyggelsen. Vid fullt 
utnyttjade av föreslagen byggrätt (20 % byggnadsarea) på förskolans område blir  
friytan ca 2700 kvadratmeter (bebyggelse och parkering borträknat), vilket möjliggör 
uppfyllandet av målsättningen om 40 kvm friyta/barn både utifrån nuvarande antal 
barn (42) samt vid ett eventuellt utökat antal förskolebarn.

Vid fullt utnyttjad föreslagen byggrätt (15 % byggnadarea) på skolans område blir 
friytan ca 16 000 kvadratmeter (bebyggelse och parkering borträknat), vilket med 
marginal klarar målsättningen om  30 kvm friyta/elev både utifrån nuvarande antal 
elever (65), såväl som för ett utökat antal elever. 

Friytor med god ljudmiljö ska eftersträvas. Till följd av förväntad ökad tågtrafik på 
Skånebanan visar framtagen bullerutredning (läs mer under rubriken Buller på s.11-15) 
att den södra delen av skolgården förväntas ha bättre ljudmiljö än norra delen. Det 
handlar om en yta på ca 3500 kvadratmeter som i vid år 2040 beräknas klara riktvärden 
för delar avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet (50 dBA ekvivalentnivå). 
I norra delen med gräsplanen beräknas riktvärdena för övriga vistelseytor (55 dBA 
ekvivalentnivå) klaras. Räknar man den tystare, södra delen av gården som skolans 
huvudsakliga friyta så är den tillräckligt stor för att uppfylla målsättningen om 30 kvm 
friyta/elev utifrån nuvarande antal elever (65), samt för ett eventuellt utökat antal elever. 

Föreslagen trafikstruktur
Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet finns en asfalterad gångpassage längs gränsen mellan skolan och 
förskolans område, som förbinder Prästvägen med vändzonen och vidare mot Ola 
Stjernkvists väg. För gångvägen föreslås allmän plats (gångväg) för att säkerställa att 
passagen fortsatt utgör en allmänt tillgänglig och gen förbindelse mellan Prästvägen 
och Ola Stjernkvists väg. 

Kollektivtrafik
Närmsta busshållplats är Finja Tyringevägen som trafikeras av regionbusslinje 511 som 
kör sträckan Hässleholm - Ängelholm. 

Biltrafik
Planområdet angörs i öster från Prästvägen, samt från väster via en mindre gata som 
viker av österut från Ola Stjernkvists väg och slutar i en vändzon mellan förskolan och 
skolans område. Vändzonen nyttjas för angöring vid sophämtning och varuleverenser. 
Gatan och vändzonen föreslås planläggas som allmän platsmark (gata) och plangrän-
serna för gatan anpassas till rådande förhållanden.

Delar av Prästvägen och Ola Stjernkvists väg ingår i detaljplanen för att tydliggöra 
gränserna mellan kvartersmark och allmän platsmark. 
Planförslaget bedöms inte innebära någon trafikökning då området redan idag nyttjas 
för skola och förskola. Befintliga angöringsvägar anses tillräckliga även för framtida 
behov.
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Parkering
Bilparkering vid skolan sker idag längs Prästvägen och på en parkeringsyta strax söder 
om idrottsplanen inne på skolområdet. Längs Prästvägen finns även en ficka för bus-
sparkering. Inom förskolans område finns en parkeringsyta som angörs från Prästvä-
gen. 

Gränserna mellan gata, parkering och bussficka längs med Prästvägen är idag otydliga. 
Gränserna bör markeras tydligare genom exempelvis skillnader i markbeläggning mel-
lan de olika funktionerna, markeringar i gatan, avgränsande vegetation eller dylikt. 
Cykelparkering finns på skolgården längs med Prästvägen.

Teknisk försörjning 
Energiförsörjning, tele och bredband
E.ON är huvudman för eldistributionen och har ledningar inom området, längs gator 
och mellan skolans och förskolans område. Skanova har även ledningar längs gator och 
mellan skolans och förskolans område. E.ONs och Skanovas ledningar inom kvarter-
smark säkerställs med ett u-område i planakrtan.

Vatten och avlopp
Mellan skolans och förskolans område från Ola Stjernkvists väg till Prästvägen finns 
befintliga spill-, dricks- och dagvattenledningar som inom kvartersmark säkerställs ge-
nom ett u-område i plankartan.
Planområdet ingår till större del i kommunalt verksamhetsområde för spill- och dricks-
vatten. Norra och västra delen av planområdet ligger emellertid utanför verksamhets-
området. Verksamhetsområde för spill- och dricksvatten föreslås utökas så att all mark 
föreslagen som kvartersmark (S) ingår.

Vy norrut från Prästvägen. Ett staket avgränsar skolgården från parkering och gatan. I övrigt är 
gränserna mellan de olika funktionerna idag något diffusa, och skulle med fördel kunna tydlig-
göras.
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Dagvattenhantering
Allmänna dagvattenledningar finns inom planområdet mellan Ola Stjernkvists väg och 
Prästvägen, samt längs Prästvägen. För att minska belastningen på det allmänna va-
nätet ska ytor som fördröjer och infiltrerar dagvatten bibehålls inom planområdet, 
såsom grönytor och vegetation.

Planområdet ingår till större del i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Norra och västra delen av planområdet ligger emellertid utanför verksamhetsområdet. 
Verksamhetsområde för dagvatten föreslås utökas så att all mark föreslagen som 
kvartersmark (S) ingår.

Avfallshantering, källsortering 
Hässleholms Miljö är huvudman för renhållningen. Angöring för sophämtning sker 

Befintligt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten (2018)

Befintligt verksamhetsområde för dagvatten (2018)
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dels vid vändzonen via Ola Stjerkvists väg och från Prästvägen.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenposter finns i närheten av området vid Prästvägen åt öster och vid Ola 
Stjernkvists väg åt väster.

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. 
Separat behovsbedömning har upprättats som underlag.

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.

Mark, luft och vatten

Markföroreningar
Inom området finns inga kända miljöföroreningar.

Radon
Byggnader inom normalriskområde 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 
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 innebär ingen markanvändning som riskerar att försämra 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomst.
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Dagvatten
Planförslaget bedöms inte påverka dagvattenhanteringen negativt då en eventuell ut-
byggnad av lokaler, skolgård eller parkering inte bedöms innebära någon omfattande 
tillkomst av hårdgjorda ytor. För att minska belastningen på det allmänna dagvattennä-
tet ska ytor som fördröjer och infiltrerar dagvatten bibehålls inom planområdet, såsom 
grönytor, grusytor och vegetation.

Planområdet ingår till större del i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Norra och västra delen av planområdet ligger emellertid utanför verksamhetsområdet. 
Verksamhetsområde för dagvatten föreslås utökas så att all mark föreslagen som 
kvartersmark (S) ingår.

Hälsa och säkerhet
Buller
I Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”, som 
publicerades i september 2017, anges följande riktvärden utomhus för skolgård:

Del av skolgård Ekvivalentnivå Maximalnivå

De delar av gården 
som är avsedda för lek, 
vila och pedagogisk 
verksamhet.

50 dBA 70 dBa

Övriga vistelseytor 
inom skolgården

55 dBa 70* dBa

* Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07-18).

I samband med planarbetet har en trafikbullerutredning avseende spårtafikbuller  
genomförts av Tyréns på uppdrag av Hässleholms kommun (Trafikbullerutredning - del 
av Finja 7:21 och Finja 6:13 (Finja skola). 2018-05-24, rev. 2018-07-03). Spårtrafikbuller 
har beräknats för nuläget och för prognosår 2040. Det omgivande gatunätet ingår inte i 
beräkningarna, då trafikflödet på detta är mycket litet och endast omfattar boendetrafik 
och trafik till/från skolan och förskolan.

Nuläge
Trafikbullerberäkningarna visar att i nuläget klaras riktvärdet för ekvivalentnivån, 50 
dBA, på såväl hela skolgården och förskolegården, med undantag för nordvästra hörnet 
av skolområdet där 50 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids. 55 dBA ekvivalentnivå 
underskrids emellertid inom hela skolområdet.

Maximalnivån för förskolegården understiger riktvärdet 70 dBA. Maximalnivåerna 
ligger över 70 dBA på ungefär hälften av skolgården. Antalet passager av godståg totalt 
sett är begränsat och den tågtyp som bestämmer maximalnivå (dieseldrivet godståg) 
förekommer endast en gång per dygn. Även antalet passager av Pågatåg understiger 
fem passager per timma. Med anledning av att antalet passager understiger fem per 
timma är riktvärdet för maximalnivån, 70 dBA, inte relevant även om enstaka passager 
per timma överskrider denna nivå. 
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Fasadberäkningarna visar att fasadnivåerna ligger under 55 dBA ekvivalentnivå varför 
riktvärdet för inomhusnivån, 30 dBA, bedöms klaras. Beräknad maximal nivå från ett 
dieseldrivet godståg är som högst 69 dBA vilket medför att även vid de fåtal passager 
som sker bedöms 45 dBA inomhus klaras.

Prognosår 2040
Trafikökningen på Skånebanan till år 2040, av framför allt godståg, medför att till år 2040 
klaras inte längre riktvärdet för ytor avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet, 
50 dBA ekvivalent ljudnivå, på hela skolgården. 50 dBA ekvivalent ljudnivå klaras i 
södra delen av skolgården i anslutning till befintliga skolbyggnader, men överskrids i 
norra delen av skolområdet. Däremot klaras riktvärdet för övriga vistelseytor, 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå, i norra delen av skolgården, med undantag för nordvästra hörnet 
av skolområdet där 55 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids.

Precis som i nuläget ligger maximalnivåerna på nivåer som överstiger 70 dBA på 
stora delar av skolgården. Trots en kraftig ökning av antalet godståg på Skånebanan 
är antalet passager per timma under skoltid färre än fem stycken, varför riktvärdet för 
maximalnivån inte är relevant. 

Förskolegården beräknas klara samtliga riktvärden för utemiljön vid prognosåret 2040.

Utbredningskarta, ekvivalentnivå, år 2040. Mörkblå linje visar vilka ytor som nyttjas som befintlig skolgård/

förskolegård i nuläget, skoländamål föreslås emellertid längre norrut och västerut jämfört med den ytan skolan 

nyttjar idag.
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Utbredningskarta, maximalnivå, år 2040. Mörkblå linje visar vilka ytor som nyttjas som befintlig skolgård/förskolegård 

i nuläget, skoländamål föreslås emellertid längre norrut och västerut jämfört med den ytan skolan nyttjar idag.

Fasadberäkningar, år 2040. Kolumnerna med siffror visar följande: våning, ekvivalent ljudnivå, maximal ljudnivå. 

Mörkblå linje visar vilka ytor som nyttjas som befintlig skolgård/förskolegård i nuläget, skoländamål föreslås emellertid 

längre norrut och västerut jämfört med den ytan skolan nyttjar idag.
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Fasadberäkningarna visar att bullernivåerna vid fasad underskrider 55 dBA 
ekvivalentnivå varför riktvärdet för inomhusnivån, 30 dBA, bedöms klaras även vid 
prognosåret 2040. 

I Trafikbullerutredningen prövas uppförandet av en 2,5 meter hög skärm utmed 
järnvägen, en förlängning av befintlig bullerskärm ca 130 meter österut. Med en 
förlängning av skärmen minskar bullernivån på skolgården och 50 dBA ekvivalentnivå 
klaras på ungefär två tredjedelar av skolgården. För att komma ner till 50 dBA på hela 
skolgården krävs en betydligt högre och längre skärm. 

Bedömning
Till prognosår 2040 förväntas tågtrafiken öka vilket innebär högre bullernivåer inom 
skolområdet jämfört med nuläget.

I södra delen av skolgården i anslutning till befintliga skolbyggnader beräknas ljudnivån 
understiga 50 dBA ekvivalentnivå (riktvärdet för delar avsedda för lek, vila, pedagogisk 
verksamhet) år 2040. Denna södra, tystare del av gården upptar en yta på ca 3500 
kvadratmeter (parkeringsytor och bebyggelse borträknade), och möjliggör med 
marginal friytor om 30 kvm/elev med god ljudkvalitet, sett till nuvarande elevantal (65 
elever), samt vid ett eventuellt utökat elevantal. Denna del av skolgården skulle kunna 
betraktas som den huvudsakliga delen av skolgården som är avsedd för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet, då den ligger i nära anslutning till skolbyggnaderna.

I den norra delen av skolgården, ungefär i linje med gränsen där gräsplanen tar vid, 
beräknas ljudnivån överskrida 50 dBA ekvivalentnivå, men underskrida 55 dBA 
ekvivalentnivå (riktvärdet för övriga vistelseytor på en skolgård) till år 2040, bortsett 
från nordvästra hörnet av skolområdet där bullernivåerna ligger mellan 55-60 
dBA ekvivalentnivå. Gräsplanen kan troligen inte till fullo definieras som en övrig 
vistelseyta, då den används för lek och pedagogisk verksamhet (t.ex. i samband med 
idrottslektioner). 
Med anledning av att det finns ytor söder om gräsplanen där 50 dBA ekvivalentnivå 
klaras, bedöms det acceptabelt att bullernivån ligger något högre i norra delen, då det 
finns möjlighet att vistas på den mer bullerdämpade delen av gården. En faktor som 
även bör beaktas är att skolområdet ligger långt ifrån större trafikerade vägar vilket 
medför att skolområdet merparten av tiden är förskonat från omgivningsbuller.

Skulle det i framtiden bli aktuellt att bygga ut skolans lokaler med ett eventuellt utökat 
elevantal som följd finns möjlighet att placera nya byggnader så att byggnadskropparna 
fungerar avskärmande mot järnvägen. På detta sätt kan nya byggnaders placering 
bidra till ljuddämpning på en större andel av gården, och att större friytor med god 
ljudkvalitet frigörs.

En förlängning på 130 meter av befintlig bullerskärm med en höjd av 2,5 meter 
som prövas i bullerutredningen skulle kunna bidra till att minska bullernivåerna på 
skolgården generellt, och att 50 dBA ekvivalentnivå klaras på en större del av gården 
än utan förlängning av skärmen. Dock skulle det krävas en betydligt längre och högre 
skärm för att klara 50 dBA på hela gården. Mot bakgrund av att det finns ytor om 
3500 kvm där 50 dBA klaras i södra delen av skolgården, och att det finns möjlighet 
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att placera ny bebyggelse avskärmande mot järnvägen och därmed bullerdämpa 
skolgården i större utsträckning vid behov av större andel bullerdämpad friyta, bedöms 
en förlängning av bullerskärmen inte vara motiverad i nuläget. 

Risker
Det befintliga skolområdet ligger som närmst ca 100 meter från Skånebanan. Järnvägen 
trafikeras bland annat av godståg vilket innebär att farligt gods kan transporteras på 
sträckan.

I samband med planarbetet har en riskutredning tagits fram avseende transport av 
farligt gods på Skånebanan (Tyréns, 2018-05-28). I riskutredningen beräknas risknivån 
för befintlig bebyggelse inom planområdet i form av skola/förskola som underlag för 
att bedöma områdets lämplighet för önskad markanvändning och eventuella behov av 
riskreducerande åtgärder. Riskanalysen innehåller även underlag för att ur riskhänsyn 
bedöma lämpligheten att uppföra ytterligare bebyggelse inom planområdet.

Sammantaget bedöms risknivån för befintlig skola och förskola acceptabel utan 
införande av riskreucerande åtgärder då individrisknivån understiger kriterium för 
skola på 55 meter, och samhällsrisken är acceptabel (enligt RIKTSAM). 

Vid en eventuell utbyggnad av skolan (inklusive skolgård), bör 55 meter upprätthållas 
mellan järnvägen och skola (inklusive skolgård) för att risken ska bedömas vara 
acceptabel utan riskreducerande åtgärder. Vid placering av tillkommande bebyggelse 
mellan 30-55 meter från järnvägen krävs riskreducerande åtgärder för att uppnå en 
acceptabel risknivå. 

Då den föreslagna markanvändningen skola ligger på ett avstånd om minst 70 meter 
från järnvägen bedöms det inte finnas något behov av riskreducerande åtgärder.

Natur- och kulturmiljö
Planförslaget bedöms inte ha någon negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö 
då planförslaget huvudsakligen bekräftar rådande förhållanden för skol- och 
förskoleverksamheten. 

Inom området som föreslås planläggas för skoländamål finns idag odlingsmark i västra 
och norra delen. Befintlig odlingsmark inom planområdet är i gällande detaljplan 
planlagd för allmänt ändamål med samma avgränsning som planförslaget. 
Planförslaget innebär således inte någon förändring vad gäller ianspråkstagande av 
odlingsmark jämfört med vad som medges i gällande detaljplan. 

Planförslaget bedöms ha en positiv påverkan på naturmiljön, detta då bevarandet av 
skolskogen med inslag av ekar säkerställs i större utsträcking än befintlig detaljplan, 
genom att den föreslås omvandlas från kvartersmark till allmän plats (natur). 

På förskole- och skolområdet finns ett flertal uppvuxna träd och vegetation, bland 
annat en lindallé kring idrottsplanen norr om skolbyggnaderna. Träd och växtlighet 
ska i största möjliga mån bibehållas då dessa innehar naturvärden, ger skuggning och 
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bidrar till variation i miljön på gårdarna. Utemiljöerna kan med fördel kompletteras 
med ytterligare vegetation. 

Sociala konsekvenser
Ett bekräftande av rådande markanvändning för förskolan och skolan, samt att skapa 
planmässiga förutsättningar för utbyggnad om behovet uppstår på sikt, bedöms vara 
positivt ur befolknings- och servicesynpunkt. 

För befintlig gångväg mellan förskolans och skolans område föreslås markanvänd-
ningen allmän plats - gångväg, vilket är positivt ur tillgänglighetssynpunkt då en gen 
förbindelse från Prästvägen till Ola Stjernqvists väg säkerställs.

Vid eventuell omgestaltning av gator, parkering, skolgård och vid nybyggnation ska 
gällande krav på tillgänglighet följas.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Se under Genomförande, Fastighetskonsekvenser.

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 
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 finns 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. I detta fall är 
Hässleholms kommun markägare och exploatör.

Hässleholms Vatten AB är huvudman för va-verksamheten för de allmänna ledningarna.

Hässleholm Miljö AB är huvudman för fjärrvärmenätet och hämtning av sopor.
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E.ON Sverige AB är huvudman för eldistributionsnätet inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastighetsplan och något behov att upprätta 
fastighetsindelningsbestämmelser finns inte heller.

Fastighetsbildning och övriga förrättningar
Befintliga ledningar inom yta föreslagen som markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar (u-område) inom kvartersmark ska tryggas genom ledningsrätt.

Hässleholms kommun är fastighetsägare för all mark inom planområdet. I nuläget går 
det en fastighetsgräns rakt igenom skolans område, där delar av bebyggelsen ligger 
på Finja 7:21 och andra delar ligger på Finja 6:13. Därutöver ligger fastighetsgränsen 
för Finja 7:21 mitt i Prästvägen, och en remsa av gatufastigheten Finja 35:1 sträcker 
sig in på skolområdet. Dessa avvikande fastighetsgränser som förekommer inom 
och i anslutning till planområdet bör åtgärdas genom fastighetsreglering i en såkallad 
städförrättning i samband med planens genomförande. 

I övrigt bör fastighetsgränsen mellan Finja 6:13 och Finja 6:18 utredas och 
fastighetsbestämmas då den har en stor felmarginal och inte har kunnat fastställas vid 
kontroll i fält.

Fastighetsägaren ansöker om fastighetsreglering och fastighetsbestämning hos 
Lantmäterimyndigheten. 

Fastighetskonsekvenser 
Nedan redovisas möjliga konsekvenser av planförslaget på fastighetsnivå:

• Finja 7:21
- Avstår mark till Finja 35:1 (del av fastighet som ligger inom föreslagen allmän 
platsmark - GATA)
- Erhåller mark från Finja 35:1 (del av fastighet som ligger inom föreslagen 
kvartersmark - S)
- Erhåller mark från Finja 6:13 (del av fastighet som ligger inom föreslagen 
kvartersmark - S)
- Ledningsrätt bildas för område föreslaget som markreservat för underjordiska 
ledningar (u-område)

• Finja 6:13
- Avstår mark till Finja 7:21 (del av fastighet som ligger inom föreslagen 
kvartersmark - S)

• Finja 35:1 
- Avstår mark till Finja 7:21 (del av fastighet som ligger inom föreslagen 
kvartersmark  - S)
- Erhåller mark från Finja 7:21 (del av fastighet som ligger inom föreslagen allmän 
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platsmark - GATA)

• Övrigt - Finja 7:21 utanför planområdet
Fastigheten Finja 7:21 sträcker sig även utanför planområdet i norra delen av 
Prästvägen och söder om planområdet längs Ola Stjernkvists väg och Öraholmsvägen, 
där fastigheten delvis ligger inom befintlig gata. I samband med fastighetsreglering 
enligt ovan förslag bör även dessa delar av Finja 7:21 ses över och förslagsvis överföras 
till Finja 35:1.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Upprättandet av detaljplanen bekostas av Hässleholms kommuns Tekniska förvaltning.

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

Förutsättningar
Bakgrund
Tekniska förvaltningen inkom med ansökan om detaljplan 2016-10-24. Ansökan 
avser en ny detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:13 för att bekräfta rådande 
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förhållanden för Finja skola och förskolan. En del av byggnaderna ligger på mark som 
i gällande detaljplan inte får bebyggas, samt på mark planlagt för bostadsändamål och 
allmänt ändamål i gällande plan. Detta innebär att byggloven för en del av byggnaderna 
varken kan förlängas eller permanenteras utan att en ny detaljplan tas fram. I ansökan 
framförs att planen i första hand bör anpassas utifrån befintligt nyttjande, samt se över 
den befintliga vändzonen och GC-vägens placering inom området i förhållande till 
behov och VA-ledningar.

Kommunala beslut
Byggnadsnämnden beslutade den 11 april 2017 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:13 (Finja skola) 
samt att samråda med planförslaget med berörda. 

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I Hässleholms översiktsplan (2007) är området strax väster om planområdet 
markerat som bostadsområde (strategiskt). Även i den Fördjupade översiktsplanen 
för Hässleholm (1995), där Finja ingår, är området väster om planområdet markerat 
som utbyggnadsområde för bostäder. Detta bedöms inte påverka planförslaget, utan 
planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktliga planer.

Detaljplaner
Planförslaget berör två detaljplaner och en ändring av detaljplan:

1. Detaljplan (akt: 11-FIN-708) med beslutsdatum 1973-04-25. 
Området där förskolan ligger är planlagt för bostadsändamål (B), endast fristående 
hus, där byggnad får uppföras i högst en våning, och högst en femtedel av tomten får 
bebyggas. För skogsdungen väster om förskolans område anges även markanvändningen 
bostadsändamål.

Området där skolan ligger är planlagt för allmänt ändamål (A) och byggnad får 
uppföras med högst två våningar. Delar av befintlig bebyggelse inom både förskolans 
och skolans område ligger på mark som i gällande detaljplan är reglerad med prickmark, 
dvs. mark som inte får bebyggas.

Då gällande detaljplan vann laga kraft ersatte den i delar en ännu äldre detaljplan, i 
vilken både förskolans och skolans område var planlagt för allmänt ändamål. Den 
ursprungliga Finja skola bedrevs på platsen där förskolan är idag. Markanvändningen 
för förskolans område (södra delen) ändrades från allmänt ändamål till bostadsändamål 
i samband med att detaljplanen från 1973 togs fram, och det nya skolområdet (norra 
delen) utökades åt väster. 
Ett stråk parkmark skiljer skolans och förskolans område åt. Idag finns det en utbyggd 
vändzon inom mark planlagd för allmänt ändamål respektive parkmark, samt en 
gångpassage.



Planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Finja 7:21 och Finja 6:1320               

2. Detaljplan (akt: 11-FIN-913) med beslutsdatum 1981-09-18
Detaljplanen omfattar stora delar av Finja, men aktuellt planförslag berör endast den del 
av detaljplan 11-FIN-913 som omfattar Prästvägen. Prästvägen är i gällande detaljplan 
planlagd som allmän plats - gata. Anledningen till att denna del ingår i planförslaget 
är för att justera förhållandet mellan allmän plats och kvartersmark mellan Prästvägen 
och skolområdet.

Gällande detaljplan (akt: 11-FIN-708) från 1973. Röd markering vilken del av gäl-
lande detaljplan som berörs av aktuellt planförslag.

Utsnitt ur detaljplan (akt: 11-FIN-913) från 
1981. Röd markering visar vilken del av 
gällande detaljplan som berörs av aktuellt 
planförslag.
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3. Ändring av detaljplan (akt: 1293K-P04/125) med beslutsdatum 2003-12-15
Ändringen av detaljplan innebär omvandling av huvudmannaskap för allmän platsmark 
(gata/väg och park/grönområde) från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.

Riksintressen och förordnanden
Planområdet berör inte riksintressen, strandskydd, Natura 2000, biotopskydd, 
vattenskydd, eller fornlämningar.

Topografi, landskap och vegetation 
Norra delen av planområdet är relativt flackt, medan marken i södra delen sluttar svagt 
åt öster. Väster om områdets norra del tar odlingsmark vid, medan planområdet i 
övrigt omgärdas av villabebyggelse.

I västra delen av planområdet i anslutsning till Ola Stjernqvists väg finns en liten 
skogsdunge med inslag av ekar.

På skolans område finns en gräsplan i norra delen av skolgården kantad av en lindallé 
som ger en lummig inramning. Södra delen av skolgården är till större del asfalterad 
med bollplaner och lekplats med mindre inslag av grönytor. 

Bebyggelse 
Skolan
Finja skola är en grundskola med elever från förskoleklass till och med årskurs 6. 
Området för skolan är bebyggt med en äldre skolbyggnad uppförd på 1950-talet. 
Den äldre bebyggelsen med tegelfasad består av två sammanbyggda byggnadskroppar 
uppförda i en våning med källare. 

De äldre byggnadskropparna är sammanbyggda med en idrottshall som uppfördes kring 
år 1990. På skolgården finns två mindre förråd/sophus uppförda mellan parkeringen 
och gräsplanen.

Finja skola uppförd på 1950-talet.
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Förskolan
Söder om Finja skola finns idag förskolan Stubben. Här fanns tidigare den ursprungliga 
Finja Skola, innan den nya skolan byggdes kring 1950-talet.

På området för förskolan finns ett flertal äldre byggnader som renoverats och 
byggts till under årens lopp.  Bebyggelsen består av en större huvudbyggnad och 
två mindre byggnader för förskolans avdelningar varav en av dessa är en provisorisk 
paviljongsbyggnad som beviljades tidsbegränsat bygglov år 2002. Det tidsbegränsade 
lovet har löpt ut, och för att skapa förutsättningar för att bevilja permanent lov behöver 
detaljplanen ändras. Paviljongen bör emellertid ersättas av en byggnad av högre 
standard och vara väl anpassad utformningsmässigt till kringliggande bebyggelse.

Förskolans huvudbyggnad, troligen uppförd på 1800-talet.

Idrottshallen uppförd runt 1990-talet och som är sammanbyggd med den äldre skolbyggnaden
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En äldre förrådsbyggnad på förskolans område, med tillbyggd väder-
skyddad uppställningsplats för avfallskärl på gaveln.

På förskoleområdet finns även förrådsbyggnader.

Trafik 
Tillfart till skolan och förskolan sker från Prästvägen som sträcker sig öster om plan-
området. Prästvägen ansluter till Tyringevägen en bit söder om planområdet. Biltrafik-
flödet på den omgivande gatunätet uppskattas vara lågt och bedöms främst omfatta 
boendetrafik och trafik till/från skolan och förskolan.

Gång- och cykling sker i blandtrafik längs angräsande gator. Mellan Prästvägen öster 
om skolan finns en gång- och cykelstig som ansluter till Soldatvägen. I gränsen mellan 
förskolan och skolans område finns en befintlig asfalterad gångbana i östvästlig rikt-
ning.

Närmsta busshållplats är Finja Tyringevägen som trafikeras av regionbusslinje 511 som 
kör sträckan Hässleholm - Ängelholm. Bussresan in till centrala Hässleholm tar ca 10 
minuter.

Parkering till skolan sker på parkeringsyta inne på skolans område i anslutning till 
Prästvägen, och längs med Prästvägen. Parkering till förskolan sker på parkeringsyta i 

Lokaler för förskoleverksamheten, varav den ena (högra bilden) är en paviljongsbyggnad om haft ett tidsbe-
gränsat lov som löpt ut.
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anslutning till Prästvägen. 

Geoteknik
Någon geoteknisk undersökning av markens grundförhållanden har inte gjorts. Enligt 
SGU:s bergarts- och jordartskartor utgörs marken inom planområdet av isälvssediment 
som övergår till sandig morän i väster.

Planområdet ligger inom låg-/normalriskområde för radon. 

Kulturmiljö och fornlämningar
På skolområdet finns äldre byggnader som kan vara värdefulla ur kulturmiljösynpunkt. 
Dels den gula tegelbyggnaden på skolans område som är uppförd runt 1950-talet och 
dels träbyggnaderna på förskolans område, troligen uppförda kring sent 1800-tal. Nu-
varande förskola var tidigare den ursprungliga skolan i Finja, och bebyggelsemiljön 
bedöms ha ett kulturhistoriskt värde som en äldre skolmiljö. Den nyare skolan i tegel 
har en tidstypisk 50-talskaraktär. Bebyggelsens kulturmiljövärden och behovet att sä-
kerställa dessa med planbestämmelser kommer att studeras vidare under planproces-
sen inför granskningsskedet.

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.

Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm december 2018

Gertrud Richter   Sofie Kling Mathiasson
planchef     planarkitekt
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