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 Datum: 2022-09-19 

 

PLANÄNDRINGENS HUVUDDRAG OCH SYFTE 
Syftet med ändringen är att främst förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig bebyggelse med 
marklägenheter och radhus.  

 

VAL AV FÖRFARANDE 
Ändringen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, är inte av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Ändringen kan inte heller antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Planarbetet bedrivs därför enligt standardförfarande. 

 

PLANDATA 
Lägesbestämning 
Planområdet ligger drygt 1 km nordöst om Klippan centrum, inom befintligt bostadsområde. 

Areal 
Planområdet omfattar knappt 8000 m2. 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar 4 fastigheter, Klippan 3:145, 3:386 och 3:117 som ägs av kommunen samt 
Nejlikan 20 som ägs av det kommunala bostadsbolaget Treklövern. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintressen 
Planområdet påverkar inga Riksintressen 

Översiktliga planer 
Klippans kommuns översiktsplan från 2022 anger att ny bostadsbebyggelse i första hand ska 
tillkomma genom förtätning inom befintliga orter. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
För området gäller en detaljplan från 2018-11-27 för bostäder.  
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 Datum: 2022-09-19 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR; FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Behovsbedömning 
Syftet med detaljplanen är att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig bebyggelse med 
marklägenheter. Detta innebär endast mindre ändringar från en nyligen antagen detaljplan, Klippans 
kommun bedömer därför att genomförandet av planen inte kommer att innebära någon betydande 
miljöpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitetför mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar vanligtvis den sämsta 
miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt område. 

Då det endast gäller mindre ändringar från en nyligen antagen detaljplan inom ett befintligt 
bostadsområde på en fastighet som är ansluten till det kommunala VA-nätet, bedöms 
genomförandet av planen inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten, luft eller partiklar 
överskrids.  

Nu gällande plan 
Nuvarande plan vann laga kraft i maj 2018.  
Syftet med planen är att skapa ett attraktivt bostadsområde, med möjlighet till lämpliga boenden för 
äldre med visst vårdbehov. Planområdet är beläget drygt 100 meter norr om korsningen Torggatan/ 
Vedbyvägen och omfattar drygt 40 000 m². Planområdet berör fyra fastigheter.  
Det kommunala bostadsbolaget Treklövern äger fastigheterna Nejlikan 19 och 20. Klippans kommun 
äger fastigheterna Klippan 3:145 samt Klippan 3:117. 
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 Datum: 2022-09-19 

Omgivning 
Omgivande bebyggelse består till största delen av flerbostadshus i rött tegel i 3–4 våningar 
med byggnadsår runt 1965. Området gränsar även i viss del till lägre villa- och 
radhusbebyggelse av likande karaktär. 
 
Planområde 
Den västra delen av planen består av två bebyggelseområden separerade av ett parkområde. 
Den södra delen medger bostäder samt bostäder med inslag av vård av lättare karaktär till en 
byggnadshöjd om högst sex meter, som bedöms medge två våningar. I den norra delen tillåts 12,5 
meter byggnadshöjd, vilket bedöms medge fyra våningar. Tillåten taklutning är mellan 0–15 grader, 
byggnadsarean är begränsad till 25% av fastighetsarean. Den östra delen av planen är uppdelad på 
två bebyggelseområden. Det sydöstra området medger bostäder och bebyggelsen är begränsad till 
en byggnadshöjd om 12,5 meter samt en taklutning på mellan 0–15 grader, byggnadsarean är 
begränsad till 25% av fastighetsarean. Det nordöstra området medger bostäder med en 
byggnadshöjd av 3,5 meter och en taklutning på mellan 15–30 grader. 
 
Gatunät, gång- och cykeltrafik 
Det södra bebyggelseområdet för bostäder försörjs från Västra Blomstergatan och ansluts till 
befintlig vändzon. Nuvarande gång- och cykelväg i Östergatans förlängning behålls i befintlig 
utformning men övergår längst norrut i en ny lokalgata. Den nya lokalgatan kommer att försörja de 
två bebyggelseområdena i planens nordvästra del och ansluter till vändplatsen vid änden på 
Badvägen.  
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Förslag på ändringar 
 
 

 
 
 



 

6 
 

 Datum: 2022-09-19 

Lokalgatan i planområdets nordöstra del får en ny 
dragning. Detta möjliggör ett tillkommande 
bebyggelseområde norr om lokalgatan. 
Bebyggelseområdet föreslås regleras med en 
byggnadshöjd om högst 3,5 meter och en taklutning 
mellan 15–30 grader. 
 
Prickmarkens bredd är 5 meter längs 
bebyggelseområdets norra och södra gräns samt 4 
meter längs bebyggelseområdets västra och östra 
gräns. För att reglera högsta utnyttjandegrad i 
byggnadsarea per fastighetsarea är 
exploateringsgraden satt till 25%. 
 
För att minimera risken för översvämning vid framtida 
skyfall finns en bestämmelse inom norra och södra 
bebyggelseområdet som reglerar att nivå på färdigt 
golv ska vara minst 0,25 meter över gatuhöjd inom 

planområdet (b1). Befintlig gatuhöjd motsvarar medelvärdet av gatans höjd utmed fastighetsgräns.  
Tidigare användningsbestämmelser BE (Bostäder, Teknisk anläggning) ersätts med B (Bostäder). 
Syftet med den tidigare bestämmelsen för teknisk anläggning var att säkerställa 
fördröjning/infiltrering av dagvatten i ett trögt system innan det nådde det kommunala 
dagvattenätet. För att säkerställa att dagvattnet fördröjs innan det når ledningsnätet förslås istället 
att en dagvattendamm anläggs nordväst om planområdet.  
 
 
Den västra delen av planområdet består av två bebyggelseområden separerade av ett parkområde. 

För att möjliggöra ett nytt ledningstråk för färskvatten 
och dagvatten förskjuts norra bebyggelseområdet tio 
meter söderut. Marken norr om bebyggelseområdet 
föreslås planläggas som allmänplats PARK. 
 
Vändzonen föreslås utökas för skapa en bättre 
svängradie för bland annat renhållningsfordon. I 
nuvarande plan hamnar ett biotopsskyddat träd mitt i 
vändzonen, i detta förslag föreslås därför vädzonen att 
förskjutas 10 meter norrut. Vändzonen är 
sammankopplad med det norra bebyggelseområdet i 
den västra delen av planområdet.  
 
Nuvarande gångväg i Östergatans förlängning 
bibehåller befintlig utformning, med undantag för 
anslutningen till vändzonen i norr, där gångvägen 
smalnar av något. Bebyggelseområdet bibehåller 
samma bestämmelser som i nuvarande plan, Med 
undantag från bestämmelsen E (Teknisk anläggning) 
som utgår ur detta förslag. Bebyggelseområdet medger 
bostäder samt bostäder med inslag av vård av lättare 

karaktär till en höjd av fyra våningar, 12,5 meter i byggnadshöjd samt en begränsad byggnadsarea till 
25% av fastighetsarean. 
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 Datum: 2022-09-19 

För att bespara den trädallé som löper längs befintlig gång- och cykelväg (nord-sydlig riktning) 
minskar den norra bebyggelseytans bredd med 4 meter och ersätts med parkmark.   
För att kommande bebyggelse inte ska riskera att skada trädallén har även en 4 meter bred zon med 
prickmark tillkommit längs bebyggelseområdets östra gräns.  
Ledningar för vatten, spill och dagvatten längs bebyggelseområdets västra gräns ligger djupt. För att 
möjliggöra framtida åtkomst av ledningarna har prickmark samt u-område breddats 2 meter.  
 

 
I planområdets sydvästra del fanns tidigare en 
transformatorstation. I samband med att södra 
bebyggelseområdet ianspråktogs förflyttades 
transformatorstationen till befintlig grönyta. 
Planförslaget har därför kompletterats med ett E- 
område för teknisk anläggning. 
 
 
 
 

 
 

Den södra delen medger bostäder samt bostäder med 
inslag av vård av lättare karaktär till en 
höjd av två våningar, 6,5 meter i byggnadshöjd samt 
medger en taklutning på mellan 0–15 grader 
Bestämmelsen E (Teknisk anläggning) utgår ur detta 
förslag. 
Ledningar för vatten, spill och dagvatten längs 
bebyggelseområdets västra gräns ligger djupt. För att 
möjliggöra framtida åtkomst av ledningarna har 
prickmark samt u-område breddats 2 meter. 
Cirka 300 m2 av den södra bebyggelseytan föreslås 
ersättas med allmänplatsmark PARK samt GATA.  
Dels för att möjliggöra åtkomst till södra delen av 
planområdet via Västra Blomstergatan samt för att 
skapa ett avstånd mellan den kommande bebyggelsen 
och den befintliga gång- och cykelväg som går strax 
söder om planområdet.    

 

I övrigt görs inga förändringar. 
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 Datum: 2022-09-19 

 

Bebyggelseområden inom och utom planområdet 
Planområdet ligger i ett etablerat bostadsområde från sent 60-tal med flerbostadshus i 3 våningar 
både med hyresrätter och bostadsrätter. Ett stenkast västerut finns även ett villakvarter från 2010-
talet och inom området finns även en ny förskola som nyligen färdigställts. 

Gator och trafik 
In och utfart till fastigheten sker via befintlig anslutning till Badvägen samt via Västra Blomstergatan. 

Kollektivtrafik 
Klippans station med Pågatåg mot Helsingborg och Hässleholm samt Regionbuss mot Stehag, 
Ängelholm och Helsingborg nås inom 10 minuter på cykel. 

Parkering 
Parkering ska ordnas inom fastigheten enligt gällande parkeringsnorm. 

 

Teknisk försörjning 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Området ansluts till kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten i Badvägen samt 
Västra Blomstergatan. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. 
 

I nuvarande plan finns bestämmelse om Teknisk 
anläggning (E) inom samtliga bebyggelseområden. 
Syftet med bestämmelsen var att dagvatten i första 
hand skulle omhändertas i ett trögt system och 
infiltreras/fördröjas innan det fick ledas vidare till det 
kommunala dagvattennätet.  

För att säkerställa att dagvattnet fördröjs innan det 
når ledningsnätet är nuvarande förslag att istället 
anlägga en dagvattendamm nordväst om 
planområdet, se bilden till vänster.  

 

 

 

 

Avfall 
Avfallshantering skall ske i enlighet med gällande renhållningsföreskrifter. 
 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Planekonomi 
Avtal om planersättning har upprättats, ingen planavgift skall därför tas ut i samband med bygglov. 
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