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Detaljplan för del av fastigheten Klippan 3:145, förtätning av bostäder 
i bostadsområdet Älvdalen i Klippans kommun, Skåne Län. 
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 Datum: 2022-03-26 

PLANENS HUVUDDRAG OCH SYFTE 
Syftet med detaljplanen är genom en förtätning av Klippans tätort skapa flera bostäder i 
Älvdalsområdet. Samt att möjliggöra för en utökning av tomtmark till fastigheterna Biet 1 & Biet 2. 

PLANDATA 
Lägesbestämning 
Detaljplanen hanterar två fristående planområden som separeras av ett parkområde. Det västra 
planområdet är består av ett mindre markområde som omvandlas från parkmark till 
bostadsändamål. I norr avgränsas det av ett antal verksamheter inklusive ICA Kvantum. I väster 
avgränsas det av befintlig bebyggelse, i söder av befintlig bebyggelse och i öst av parkmark. Det östra 
planområdet är betydligt större och avser en förtätning av det populära bostadsområdet Älvdalen. I 
norr avgränsas det av samma verksamheter med bland annat ICA Kvantum och befintlig bebyggelse, i 
väster av parkmark, i söder av befintlig bebyggelse och i öster av befintlig bebyggelse. 

Areal 
Planområdet är cirka 2 Ha. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Klippan 3:145 ägs av Klippans kommun. 
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 Datum: 2022-03-26 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintressen 
Skånebanan löper söder om bostadsområdet Älvdalen och ligger på cirka 250 meters avstånd från 
planområdenas södra gräns. På grund av avståndet och genomförda bullerberäkningar dras slutsatsen 
att Skånebanan inte kommer påverkas av en exploatering. Planområde väst kommer inte att 
exploateras utan är endast en utökning av tomtmark till två fastigheter och den marken är prickad i 
plankartan för att inte möjliggöra för bebyggelse. 

Översiktliga planer 
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, som anger att alternativ 1 för ny 
bostadsbebyggelse är förtätning inom befintliga tätorter. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För planområde öst gäller stadsplan med akt nr. 11-KLI-638/68, laga kraftvunnen 1968-05-28 som 
anger markanvändningen ”park och plantering” och stadsplan med akt nr. 11-KLI-897/73 som anger 
markanvändningen ”park och plantering”. För planområde väst gäller både stadsplan 11-KLI-1090/78 
samt detaljplan med dnr. 2006.244.214, laga kraftvunnen 2006-12-21, vilken anger markanvändningen 
som ”park”. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2015 - 2018, antaget 2016-04-13, poängterar att 
Klippans kommun har ett underskott på bostäder samtidigt som kommunens befolkning ökar. Enligt 
det skall kommunen verka för att det byggs bostäder i olika storlekar med blandade upplåtelseformer 
för att möta rådande och förväntade behov och efterfrågan som olika grupper kan ha. Därför har 
Klippans kommun formulerat ett mål som innebär att det skall finnas en planberedskap för att 
möjliggöra ett byggande av minst 70 nya bostäder per år, varav minst hälften av dem skall vara 
lägenheter. Nya bostäder skall främst tillkomma genom förtätning av tätorterna samt genom byggande 
i centrum- och stationsnära lägen. Baserat på de här kriterierna har kommunen pekat ut planområde 
öst som ett sätt att förtäta ett av centralortens mest attraktiva bostadsområden. 

Program för planområdet 
Det har inte upprättats ett program för planområdena då planarbetet inte strider mot den 
markanvändning som redan gäller för området. 

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen i Klippans kommun fattade 2017-04-27 beslut att ge plan- och byggavdelningen i 
uppdrag att inleda ett arbete med att upprätta en detaljplan för bostadsbebyggelse genom förtätning 
av bostadsområdet Älvdalen i Klippans tätort. 

Behov av miljöbedömning 
Klippans kommun anser att genomförandet av denna detaljplan inte innebär någon betydande 
påverkan av miljön i den betydelse som avses i PBL och anser därmed att en MKB behöver upprättas. 
Likaså visar resultatet från den översiktliga miljötekniska markundersökningen, utförd av 
konsultfirman ÅF och är daterad 2018-04-19, visar att det inte finns någon påvisbar förorening i marken 
har påträffats.    
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 Datum: 2022-03-26 

FÖRUTSÄTTNINGAR; FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Planförslag 
Planförslaget innebär att ett bostadsområde i Klippans tätort förtätas genom att de tre gatorna 
Lysmaskgatan, Nyckelpigsgatan och Ekoxgatan förlängs norrut in i grönområdet där de länkas samman 
med en ny gata i öst-västlig riktning för att skapa en yteffektiv markanvändning. Dessa gator klassas 
samtliga som lokalgator och får bestämmelsen (GATA) i plankartan. Gatorna avses att utformas på 
liknande sätt som befintliga gator i området.   

I den befintliga bebyggelsens norra kant löper en gång- och cykelväg i öst-västlig riktning som förbinder 
Älvdalen med de omgivande områdena. GC-vägen kommer att behållas och GC-trafiken beräknas öka 
när området öster om planområdet utvecklas vidare. När de tre gatorna förlängs innebär det att tre 
nya korsningspunkter skapas. Kraven på deras utformning regleras inte i detaljplanen, men kan 
utformas med hastighetssänkande åtgärder. 

För att skapa en tydlig övergång mellan den nya och den gamla bebyggelsen inom området lämnas en 
zon som får markanvändningen ”park” mellan bebyggelseblocken för att skapa en grön buffert. 
Bebyggelsen inom förtätningsområdet har hämtat sin inspiration från den befintliga bebyggelsen, 
huvudsakligen i form av skala och karaktär. Planområdet får endast exploateras för bostadsändamål 
vilket regleras genom bestämmelsen B i plankartan. Det dominerande inslaget är friliggande villor 
vilket regleras med bestämmelsen (f2) i plankartan men eftersom bostadsförsörjningsprogrammet 
påtalar behovet av variation finns det även marklägenheter i form av radhus i norra delen av 
planområdet vilket i sin tur regleras av bestämmelsen (f1) i plankartan. Bebyggelsen skall inte sticka ut 
gentemot sin omgivning och detta regleras bland annat genom en bestämmelse för högsta 
byggnadshöjd på 3,5 meter för både villor och radhus. En skillnad gentemot befintlig bebyggelse är 
dock att vinden inte får inredas på radhusen vilket regleras med bestämmelsen (b2).  Gemensamt för 
all bebyggelse inom området är att de inte får ha källare (b1), takvinkeln får variera mellan 15° - 45°, 
samtliga entréer skall placeras mot gata (p1) samt att det finns en zon med prickad mark på 4,5 meter 
mot tomtgräns vilken innebär att ingen bebyggelse får uppföras där. Exploateringsgraden för varje 
fastighet regleras genom bestämmelsen e2 30% som anger en exploateringsgrad i form av största 
byggnadsarea (BYA) i procent per fastighetsarea på 30 % av den totala fastighetsytan.  

När planområdet exploateras minskas grönytan i närområdet men det innebär inte att all grönyta 
försvinner. Detta hanteras närmare senare i texten under rubrikerna Mark och vegetation samt Lek 
och rekreation. 

Utöver förtätningen av bostadsområdet Älvdalen har även en förfrågan från två fastighetsägare 
väster om förtätningsområdet inkommit om att utöka fastigheternas storlek och därmed skapa mer 
ändamålsenliga fastigheter. Marken som fastighetsägarna önskar förvärva har i gällande detaljplan 
markanvändningen ”Park” men då det rör sig om en cirka 12 meter bred remsa belägen mellan 
fastigheternas östra gräns och en dunge med träd har det medfört att den delen av parkytan inte 
används av allmänheten samt en cirka 5 meter bred remsa norr om fastigheten Biet 1. Klippans 
kommun anser att en försäljning av den berörda marken inte medför en minskning av den allmänna 
marken i områden eftersom den inte används idag av allmänheten. Marken kommer att betecknas 
med B i plankartan och Klippans kommun anser inte att marken som ingår i köpet skall bebyggas utan 
har därför valt att pricka marken i plankartan så att det inte är tillåtet att bebygga den. 
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Bebyggelseområden inom och utom planområdena 
Planområdenas karaktär och koppling till omgivningen 
Främst består de omgivande områdena av friliggande villor i 1 eller 1,5 plan uppförda mellan 60-talet 
till 80-tale. Utöver det finns även inslag av flerbostadshus i 2 till 2,5 våningar samt kedjehus i ett plan 
men det är villabebyggelsen som är det dominerande inslaget i samhällsbilden. Den nya bebyggelsen 
kommer att knyta an till den befintliga bebyggelsen genom skala, kvartersstruktur samt att entréerna 
är vända mot gata för att skapa ett välkomnande gaturum. Det är en karaktär på bebyggelse som 
återkommer i stora delar av Klippans tätort. 

Gestaltning och byggnadskultur 
Bebyggelsen i planområdets omgivningar har inte några direkta gemensamma gestaltningselement 
annat än bebyggelsens skala, kvartersstruktur samt att alla huvudbyggnader har placerats med entréer 
mot gatan. Utöver det har bebyggelsen vuxit fram under 1900-talets senare hälft och det syns tydligt i 
stadsbilden hur arkitekturen har förändrats genom åren.    

Bostäder 
Planområdena är mer eller mindre omgivna av bostäder i alla riktningar och består i huvudsak av 
villabebyggelse med inslag av flerbostadshus och marklägenheter. Även om villabebyggelsen 
dominerar Klippans tätorts östra delar så finns det andra upplåtelseformer som ger en 
variationsrikedom av stadsbilden vars mångfald leder till att det aldrig känns enformigt och repetitivt. 

Arbetsplatser 
Det finns ett antal verksamheter i anslutning till planområdena men det finns inga större arbetsgivare 
i planområdenas närhet.  

Offentlig och kommersiell service 
I anslutning till planområdena kommer det byggas en ny skola. 500 meter öster om planområde öst 
ligger förskolan Täppan. ICA Kvantum ligger 100 meter nordväst och angränsar till planområdena. Inom 
ett avstånd på mellan 1500 till 2000 meter når de boende mer eller mindre samtliga delar av Klippans 
centrum som har viktiga funktioner. Det innebär bland annat stationen, vårdcentral, folktandvård, 
kommunhus, bibliotek, badhus, sporthall, allaktivitetshuset Sågen samt de butiksetableringar som 
utgör majoriteten av Klippans centrum längs Storgatan och angränsande gator. 

Tillgänglighet 
Klippans kommun anser inte att det kommer att innebära några svårigheter att uppnå en god 
tillgänglighet inom planområdena. Dessa ligger i ett område avsett för förtätning i ett sedan länge 
exploaterat bostadsområde. Det finns redan en fungerande infrastruktur i området, både för 
motortrafik och för oskyddade gång- och cykeltrafikanter.  

Tillgänglighetsfrågor rörande exploateringen av planområde öst hanteras inte i detaljplan utan är en 
fråga för bygglovshanteringen för respektive fastighet. 

Natur  
Mark och vegetation 
Planområde väst består av remsor av parkmark som ligger i direkt anslutning till bostadsbebyggelse 
och används inte av invånarna i närområdet. Planområde öst är en rektangulär grönyta på cirka 2 
hektar och ligger mitt i bostadsområdet. Grönområdets vegetation är spridd i separata klungor över 
grönytan som saknar koppling till varandra som bidrar till en ödslighet på platsen. Inom området finns 
en lekplats och en bollplan som används ganska frekvent.  
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Då planområde öst bebyggs minskas antalet kvadratmeter grönska i direkt anslutning till bebyggelsen. 
Grönskan kommer inte att försvinna när exploateringen sker samt att det finns ett flertal större och 
mer flexibla grönytor inom ett bekvämt avstånd från området. Stadsparken ligger runt 800 meter 
väster om planområdet. Norr om Vedbyvägen, 300 meter norr om planområdet, finns ett stort 
sammanhängande naturområde som sträcker sig längs Bäljane å. Här återfinns populära 
promenadstråk längs hela vattenrummet och sträcker sig längs hela Klippans tätorts norra del. Söder 
om Skånebanan, cirka 500 meter söderut, tar nästa sammanhängande naturområde vid som sträcker 
sig genom odlingslandskapet ner till Rönne å som rinner söder om tätorten. Ett mer utdraget 
odlingslandskap finns inom ett bekvämt avstånd, 700 meter, öster om planområdet. 

Lek och rekreation 
I samband med områdets exploatering flyttas lekplatsen till en ny position i grönområdet väster om 
förtätningsområdet. Det är viktigt för hela området eftersom den är en etablerad mötesplats. Det 
kommer inte att anläggas någon ny bollplan eftersom den nya skolan öster om planområdet kommer 
att ha mer ändamålsenliga ytor för bollspel. Dock kommer de kvarvarande grönytorna väster om 
förtätningen fungera utmärkt för spontant bollspel om barnen inte vill gå bort till skolområdet.  

Geotekniska förhållanden 
Konsultfirman ÅF har gjort en markteknisk markundersökning, daterad 2018-04-19. Den marktekniska 
markundersökningen påvisade att grundvattenförekomsten i planområde öst ligger på mellan 1,3 – 
1,7 meter under markytan. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utgörs den naturliga 
jordarten inom planområde öst av postglacial sand och var den huvudsakliga jordart som påträffades 
under mulljorden vid ÅF:s markundersökning. I rapporterna rekommenderas det att grundläggning kan 
utföras med platta på mark, direkt på förekommande sand efter att mulljord avlägsnats. 

Marknivån för planområde öst uppmättes i undersökningspunkterna till +34,7 till +36,9 meter över 
havet. 

Radon 
Enligt rapport från Statens geotekniska institut 1989-11-08 visar en mätpunkt cirka 500 meter från 
planområde öst att det är normal risk för radonförekomst. 

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområde öst. Om fornlämningar påträffas i samband med 
markarbeten skall dessa i enlighet med 2 kap Kulturminneslag (1988:950) avbrytas omedelbart och 
Länsstyrelsen skall underrättas. 

Gator, trafik och kollektivtrafik 
Planområde öst trafikförsörjs genom att Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs från 
Mammarpsgatan som i sin tur ansluter till Ladugårdsvägen som är huvudgatan i Älvdalsområdet. Den 
löper i nord-sydlig riktning och är en av de vägar i Klippans tätort som länkar samman Vedbyvägen med 
Fabriksallén. Den närmaste busshållplatsen ligger 600 meter söderut på Fabriksallén. Klippans station 
ligger cirka 1500 meter sydväst om planområdena. Därifrån utgår tågtrafiken på Skånebanan. 

Gång- och cykelvägar 
Älvdalsområdet har ett väl utbyggt nät av GC-vägar och planområdena är omgivna av GC-vägar. Den 
nya Kungsfiskareskolan i direkt anslutning till planområde öst gör GC-vägarna i närområdet till viktiga 
kopplingar till och från skolan.  

Parkering 
Parkering skall lösas inom den egna fastigheten.  
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Störningar 
Föroreningar 
Den miljötekniska undersökningen visade att de inte finns några påvisbara föroreningar i marken likaså 
att den asfalt som använts som underlag på bollplanen inom planområde öst anses vara fri från 
stenkolstjära.  
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Buller 
Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Planområdet ligger cirka 250 meter 
norr om Skånebanan som trafikeras av både gods- och persontrafik och området utsätts för buller 
framför allt från Skånebanan. En bullerberäkning har därför genomförts utifrån Trafikverkets 
basprognos för tågtrafiken till år 2040 för områdets mest utsatta punkt som tillåter bostadsbebyggelse 
och eventuell uteplats. Beräkningarna visar att nivåerna ligger på 46 dBA ekvivalent ljudnivå samt 65 
dBA maxnivå. Därmed klaras riktlinjerna för fasad och uteplats.  
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Teknisk försörjning 
Eventuell ledningsflytt bekostas av Klippans kommun vid exploatering av planområde öst. 

Vatten och avlopp 
Befintligt VA-nät 
Vattenledning, V 110 PVC, korsar områdets södra del från öst till väst. Ytterligare en vattenledning, V 
110 PVC, finns norr om området. Spillvattenledning, S 225 betong, finns i de tre gatorna Ekoxgatan, 
Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan, punkt 7, 8, 9. Dagvattenledning, D 225 betong, finns i de tre 
gatorna Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan, punkt 7, 8, 9. 

Planerad VA-utbyggnad 
Förslag till VA-utbyggnad framgår av Griab:s ritning M-51.1-01. 

Vatten 
Befintlig V 110 PVC sträcka 4-5-6, läggs om i ny sträckning. För att förstärka ledningsnätet och förbättra 
vattenomsättningen förlängs vattenledning i punkt 6 till befintlig V 110 PVC i punkt 11. Befintlig 
brandpost slopas och ersätts med ny i punkt 5. 

Dimensionerande flöde 
Dimensionerande flöde 70 brukare (exkl. brand) 2,2 l/s enligt VAV P83. 
Släckvattenförbrukning beräknas enligt krav på ett brandvattenuttag om 10 l/s enligt områdestyp A1 
tabell 2.3 i VAV P 83. 
 
Förtätningen i planområde öst försörjs med vattenledningar med rundmatning, dimension V 65 PE. För 
nya vattenserviser gäller V 32 PE. 

Tryckförhållanden 
Vattenledningsnät skall uppfylla kraven som anges i P 83. Enligt denna skall tryck inte överstiga 70 mvp. 
Lägsta tryck i förbindelsepunkt bör inte understiga 15 mvp över högsta tappställe vilket innebär cirka 
30 mvp för en tvåvåningsbyggnad. Tillgängligt tryck under brandpostuttag skall vara 15 mvp. Enligt 
uppgift från VA-avdelning är tillgängligt tryck cirka 45 mvp vilket uppfyller ställda krav. 

Spillvatten 
Spillvattenledningar till planområde öst ansluts i Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan i punkt 
7, 8 och 9. Minimidimension S 250 PP blir dimensionerande. 

Dimensionering 
Vid färre än 1000 anslutna ger minimidimension, S 200 PP, enligt kapitel 4. 5. 6 (Svenskt vatten P110) 
tillräcklig kapacitet för spillvatten. Enligt Klippans kommunstandard är minimidimension satt till S 250 
PP. 

Dagvatten 
Planområdena ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Enligt VA-utredning utförd 
av Tyréns påtalas att det befintliga ledningsnätet för dagvatten i Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och 
Lysmaskgatan är högt belastat och därför kan inte ytterligare ytor anslutas till detta nät. Planområde 
öst ansluts i stället till ett nytt dagvattennät vilket består av att Klippans kommun avsätter en ny 
dagvattenledning till området i samband med att en ny skola byggts öster om planområdet. 
Dagvattennätet utformas som ett konventionellt självfallsnät fram till ett öppet utjämningsmagasin.  
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Dimensionering 
Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt från ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3, lika regnet i 
DHI:s skyfallsutredning. 

Området storlek är 2 ha (20 000 m2). 

Nytt ledningsnät är dimensionerat för ett 20-årsregn. 

Avrinningskoefficient för hela området är satt till 0,3. 

Klimatfaktor 1,3. 

Ledningen ut från det nya området har dimension D450PP, den ansluter till en ny D560PP. I samma 
punkt ansluts en D315PP från nordöst. 

En D560PP klarar ca 200 l/s och att den anslutande D315PP klarar ca 70 l/s. Det finns då kvar kapacitet 
för ca 130 l/s för aktuellt område. Då man kan tappa av 130 l/s räcker det med ett magasin på 150 m3 
för att klara ett 100-årsregn. Det blir då ett regn på 10 minuter som blir dimensionerande. För alla 
andra varaktigheter på regn kommer behovet av volym vara mindre. För att vara på säkra sidan har vi 
valt att föreslå ett magasin på 200 m3.  

Uppvärmning 
Uppvärmning på respektive fastighet är en fråga för varje fastighetsägare, möjlighet till fjärrvärme 
finns. 

El 
Det finns en transformatorstation i planområde östs södra del vars placering och framtida funktion har 
säkerställts genom att ett område för teknisk anläggning (E i plankartan) har skapats. Befintlig 
nätstation inom planområdet behöver förstärkas och byggas om för att möta elbehovet i 
utbyggnadsområdet. 

Tele och fiber 
Det finns en teleledning som löper diagonalt över planområde öst i öst-västlig riktning på ett sätt som 
är olämpligt för exploatering varvid en ledningsflytt bör genomföras. 
 
Likaså finns det en fiberkabel i planområde östra del som löper i nord-sydlig riktning vars nuvarande 
placering är olämplig för förtätningsområdets exploatering varvid en ledningsflytt bör genomföras, 
som ska bekostas av kommunen. 

Avfall 
Avfallshantering skall ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
MKN för vatten 
Enligt miljöbalken 5 kap. skall gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. 
Recipient för dagvatten från planområdena är Rönne å som enligt VISS inte uppnår god kemisk status. 
Planförslaget anger att dagvatten från planområde öst skall kopplas samman med det lokala 
fördröjningssystem som anläggs i och med att en ny skola byggs öster om planområde öst. Det innebär 
att dagvatten kan infiltreras och fördröjas lokalt vilket innebär att det inte blir någon påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för Rönne å. 
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Hälsa och säkerhet 
Skyfall 
Efter samrådet har en skyfallsutredning utförts av konsultföretaget DHI. Utifrån en statistisk 
bearbetning av regndata, beskrivet i Svenskt Vattens publikation P104, har s.k. intensitets-
/varaktighetssamband tagits fram, dvs. regnintensitet som funktion av varaktighet 
med en viss sannolikhet, återkomsttid. Regnstatistiken används bland annat för dimensionering av 
dagvattensystem. Från denna statistik har 100-årsregn med en total varaktighet på sex timmar 
valts. På regnet har en klimatfaktor på 1,3 applicerats för att ta hänsyn till att de mest extrema 
regnen förväntas öka i intensitet i framtiden som en följd av bland annat en stigande temperatur. 
Ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3 motsvarar i princip ett 200-årsregn enligt dagens gällande 
regnstatistik. 
 
Inom området bildas två översvämningsområden med vattendjup över 20 cm. 
Översvämningsområdena sammanfaller med lokala lågpunkter. Visst ytligt flöde till området sker 
ifrån norr, i anslutning till Sparvgatan och Andgaten, samt ifrån väst, där de stora parkeringsytorna 
inom handelsområdet genererar betydande avrinning. Ett mindre utflöde från området kan ses 
söderut, till Lysmaskgatan. Översvämningskartorna visar områden där vatten riskerar att bli stående 
och orsaka en översvämning på ytan i samband med studerade regn. Viktigt är att ha i åtanke att 
översvämningar, dvs. ansamlingar av vatten på markytan, inte nödvändigtvis utgör ett problem. 
Problem uppstår när vattnet orsakar en värdeförlust, påverkar kommunikation/transport, eller vid 
risk för hälsa och liv. Exempelvis uppstår sällan en värdeförlust då grönytor översvämmas. För att 
skydda bebyggelsen mot översvämning finns en bestämmelse om färdigt golv ska vara minst 0,45 m 
över gatans medelnivå för fastigheten. 
 
Vid stora nederbörder, upp till 100-årsregn, leds dagvattnet söder ut på de nya gatorna mot en 
cykelväg som går från väster mot öster och som delar det gamla området från det nya, se figur 5 
nedan eller ritning 101M0501. Cykelvägen fungerar som ett hinder genom att korsningarna med 
gatorna höjs upp med ca 10 cm höga ramper. Vattnet leds sedan längs med cykelvägen öster ut. 
När cykelvägen når grönremsan mellan befintlig bebyggelse och den nya skolan leds vattnet söderut i 
remsan. För att skapa tillräcklig volym (200 m3) görs en justering av ytan. Längst i söder på 
grönremsan anläggs intag till befintlig dagvattenledning som leder dagvattnet till nytt magasin söder 
om Mammarpsgatan. 
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 Datum: 2022-03-26 

 
För att säkerställa markens lämplighet för bebyggelse införs bestämmelser om plushöjd för gatan 
inom området, samt bestämmelser om att färdigt golv ska vara 20 cm över gatauhöjd.  

 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området. Systemet ska baseras på att bränder ska släckas med 
vatten direkt från brandpost (konventionellt system). Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt 
tillämpbara delar i Vatten- och avloppverksföreningens råd, VAV P83 och VAV P76. Lägsta flöde ska 
uppgå till 1 200 l/minut. Avståndet mellan brandposterna ska maximalt uppgå till 150 meter. Avståndet 
mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil ska inte överstiga 75. Om avsteg ska göras från 
VAV P83 och VAV P76 ska lösningen förankras hos räddningstjänsten. 

I VA-utredningen utförd av Griab påtalas att befintlig brandpost slopas och ersätts med en ny i punkt 
5. Släckvattenförbrukningen beräknas enligt krav på ett brandvattenuttag om 10 l/s enligt områdestyp 
A1 tabell 2.3 i VAV P 83. 

Administrativa frågor 
Detaljplanens genomförande är satt till 5 år efter det datum som detaljplanen vinner laga kraft. 
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 Datum: 2022-03-26 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Klippans kommun är huvudman för allmänna platser. 

Konsekvenser av planens genomförande 
Detaljplanens kommer att innebära att ett grönområde, som idag är obebyggt, ianspråktas till stora 
delar för en exploatering av bostadsändamål. Planen innebär att ett populärt bostadsområde förtätats 
och att antalet bostäder ökar i Klippans tätort. Den grönyta som planområde öst består av idag 
kommer till viss del att försvinna men den kvarvarande grönytan kan förädlas och utformas på ett sätt 
som gör det fortsatt attraktivt och inbjudande till vistelse. Trafiken till och från planområdet kommer 
att innebära en viss trafikökning på främst Mammarpsgatan men eftersom planområde öst kommer 
att trafikförsörjas genom att Ekoxgatan, Nyckelpigsgatan och Lysmaskgatan förlängs bör det innebära 
en fördelning av trafikmängden på ett sätt som innebär att en enskild gata får en ökad trafikmängd. En 
ökning av bostäder i attraktiva lägen gör att Klippan kan ses som en attraktiv boendeort för både nya 
och befintliga invånare.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Fastighetsbildning 
Med fastighetsbildning avses bland annat nybildning av fastigheter, ändringar av fastighetsgränser, 
inrättande av gemensamhetsanläggningar och upplåtelse av servitut och ledningsrätter. 
Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäteriet. 

Avstyckning och fastighetsreglering 
Klippans kommun ansvarar för att fastighetsbildning sker och att det finns lediga tomter till den 
kommunala tomtkön.  

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Kostnadsfördelning 
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp bekostas av byggherren. Kostnad för fastighetsförrättning 
betalas av Klippans kommun i egenskap som markexploatör. Ledningsflytt bekostas av Klippans 
kommun i egenskap som markexploatör.  

Planekonomi 
Planavtal har upprättats mellan tekniska kontoret i Klippans kommun och plan- och byggavdelning som 
reglerar kostnader och åtaganden för framtagandet av detaljplanen.  

Inlösen, ersättning 
Eftersom Klippans kommun är ägare för marken som skall exploateras finns det inget behov av inlösen 
eller ersättning.  
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