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PLANBESKRIVNING 
HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta (A2) 
• Planbeskrivning 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan (UBM) 
• Bullerutredning 
• VA-utredning 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Bakgrund 
Plankontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
detaljplanelägga en plats på fastigheten Kvidinge 7:115, med syftet 
att ge möjlighet att bygga en ny förskola i Kvidinge för att möta upp 
det prognostiserade behovet av förskoleplatser som framkommit i 
befolkningsprognosen. 
 
När den äldre detaljplanen för området granskades visade det sig att 
den är bristfällig i fråga om hur byggrätten regleras och därför valde 
kommunen att även rätta till detta genom att planområdet även 
omfattar bostadsbebyggelse väster om den planerade förskolan. 
Detta beskrivs tydligare i delarna ”syfte” och ”tidigare 
ställningstagande”. 

Syfte 
Att möjliggöra en byggnation av en ny förskola för att möta upp 
behovet av förskoleplatser i Kvidinge och justera den befintliga 

detaljplanens reglering av bostadsbebyggelse, samt möjliggöra 
dagvattenhantering inom allmän yta i planområdets sydöstra del. 

Planförfarande 
Planförslaget bedöms vara av betydande intresse för allmänheten i 
Kvidinge och enligt Plan- och bygglagens (2010:900) 5 kapitel 7 § 
punkt 2 ska planen därför hanteras med utökat planförfarande. 
 
 

SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET 
• Område för ny förskola föreslås, med infrastruktur och 

friytor enligt gällande rekommendationer och hög 
kvalitet ur barnperspektivet 

• Områden för bostadsbebyggelse ges 
planbestämmelser som lämpar sig bättre och mer 
likvärdigt för kommande exploatörer, till skillnad från 
den äldre detaljplanen 

• Områdets infrastruktur etableras 

• Dagvattenhanteringen för området utreds och tas om 
hand på ett utvecklat och miljövänligt vis 
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PLANDATA 

Läge och areal 

’ 
Planområdet i förhållande till Kvidinge tätort. 
 
Planområdet omfattar 31 258 kvadratmeter mellan Kvidinge tätort 
och väg 21. 

 
Planområdet angiven med streckad lila linje. 
 
Planområdet är obebyggt och är till största delen åkermark. 

Markägoförhållanden 
Inom planområdet för detaljplanen berörs fastigheterna Kvidinge 
7:115, Kvidinge 151:6 och Maglaby 9:7, vilka samtliga ägs av 
Åstorps kommun. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

 
Utdrag ur Åstorps kommuns Översiktsplan (2012) 
 
I kommunens översiktsplan från 2012 pekas området ut för bostäder 
i form av småhustomter och marklägenheter. Inom 
utbyggnadsområde för bostäder kan det även finnas därtill kopplad 
kommunal service, i detta fall en förskola.  
 
Plankontorets bedömning är därför att detaljplanen är förenlig med 
gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 

 
Befintlig detaljplan från 1991. 
 

 
Befintlig detaljplan från 1984. 
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Del av områdesbestämmelse från 1991. 
 
Den befintliga detaljplanen från 1991 reglerar ett betydligt större 
område än föreslaget planområde. Det föreslagna planområdet 
omfattar användning angivet som bostäder, camping, samt lek och 
rekreation. Till en mindre del påverkar förslag till detaljplan även 
detaljplan från 1984-03-26 samt områdesbestämmelser från 1991-
06-24. 
 
I detaljplan från 1991-01-28 regleras bostäderna byggrätt genom en 
bruttoarea för hela den södra delen om GC-vägen. Detta ser 
kommunens som en bristfällig reglering och den nya planen ser 
därför till att reglera den mark som ännu inte styckats av. 
 
När aktuell detaljplan vunnit laga kraft kommer gällande 
detaljplaner att upphävas i de delar de berörs av aktuell detaljplan. 

Bygglov 
Det finns inga bygglov inom planområdet. 

MILJÖKONSEKVENSER 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplaneförslaget kommer inte innebära en betydande 
miljöpåverkan. Platsen är idag sedan länge detaljplanelagd för 
bostäder, och även om marken arrenderas ut för jordbruk i väntan på 
exploatering så innebär detaljplaneförslaget inte att jordbruksmark 
tas i anspråk eftersom platsen redan är detaljplanelagd för annan 
användning än jordbruk. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet 

Natur 

Mark och vegetation 

 
Illustration av befintlig markanvändning. 
 
Inom planområdet är det jordbruksmark som är den dominerande 
användningen. Norr om jordbruksmarken finns en klippt gräsmatta 
med en cykelväg. Öster om planområdet finns en klippt gräsmatta 
med en trädrad som omsluter den. Det finns även en boulebana inom 
gräsytan. 

Geotekniska förhållanden 
Inom planområdet är det dominerande bergarterna slamsten, lersten 
och siltsten. De kringliggande bostäderna har samma 
bergartssammansättning. 
 
Jordarten inom planområdet är postglacial sand. Vilket är samma 
som inom resterande Kvidinge. Bedömningen är att det finns goda 
förutsättningar för bebyggelse. 
 

 
Utdrag från höjddata för 6K kommunerna (2019). Angivelser är i meter. 
 
Områdets höjdskillnader ligger på ca 6 meter om man ser området i 
ett större perspektiv och lutningen sker från den centrala delen av 
Kvidinge och rör sig sydvästligt ner mot planområdet. 
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Planområdet är relativt platt med höjder mellan 28,4 och 26,9 m.ö.h. 
Inom planområdet är den högsta punkten i nordliga delen och sedan 
sker lutningen i sydlig och västlig riktning. 

Markradon 

 
Utdrag ur översiktlig prognoskarta för markradonrisker (SGU 2008). 
 
Området är enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) inom 
område normalrisk för radon vilket innebär att det är normala halter 
av radioaktiva ämnen i berggrund och jordarter. 
 
Rekommendationerna från SGU är att i samband med 
markundersökningarna inför nybyggnation göra kompletterande 
mätningar. Alternativt uppföra byggnaderna radonskyddade. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Väster och 
planområdet finns en offerplats vilken är klassad som fornlämning. 
Det finns även en myrmalmsförekomst som är klassad som övrig 

kulturhistorisk lämning och en möjlig fornlämning i form av en 
möjlig boplats. 

Bebyggelse 
I direkt anslutning till platsen finns det ett gruppboende och ett 
kommunalt utomhusbad. Utomhusbadet är uppfört i mexitegel och är 
i ett plan. Intill badet finns en aktivitetsyta riktad till ungdomar och 
tanken för framtiden är att den ytan ska kunna hållas öppen och 
tillgänglig året runt, till skillnad från badet som av naturliga skäl är 
öppen årets varma månader. Direkt väster om planområdet pågår 
byggnation av radhus. 

Service 
Inom området möjliggörs byggnation av ny förskola. Området 
angränsar till parkmark och det intilliggande kommunala badet som 
inom området på sikt kommer ha en utåtriktad åretruntverksamhet, 
även om själva badet bara är öppet under sommarmånaderna. Inom 
promenadavstånd finns såväl centrumbebyggelse med 
livsmedelsbutik som tågstation och bibliotek. 
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Karta över service och rekreation i närhet till planområdet. Det 
grönmarkerade är allmänna grönytor. 

Rekreation 
Park och grönstråk angränsar planområdet och i Kvidinge finns 
aktiva idrottsföreningar. Norr om stationen finns kommunens 
naturreservat Prästamarken och med cykel kan man ta sig till 
Söderåsen. 

Gator och trafik 

Biltrafik 
Idag finns befintliga gator för de villa- och radhusområden som finns 
i närheten. Söderåsvägen, som går från Västra Storgatan till 
planområdet, är en lite större gata med separat trottoar och trädallé. 

 
Befintlig infrastruktur inom planområdet. Mörkast vägar är 70 km/h, ljusare 
50 km/h och ljusast 30 km/h. Grönt är cykelväg och ljusbrun markering är 
motorvägen. 

Parkering 
Intill området ligger Kvidinge friluftsbad som har en parkering som 
främst används under sommarmånaderna. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg finns i anslutning till områdets norra del. 

Kollektivtrafik 
Kvidinge tågstation finns på promenadavstånd från området. 
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Hälsa och säkerhet 

Buller 
Söder om området går väg 21 och därför behöver bullret från denna 
väg studeras för att säkerställa att riktvärden för förskola och 
förskolegård kan klaras. 

Farligt gods 
Farligt gods transporteras på väg 21 som är cirka 140m från 
planområdet och förskoletomten. Riktlinjer för farligt gods som 
Länsstyrelsen i Skåne tagit fram för gällande att verksamheter i 
kategori Zon D, som är den mest riskutsatta kategorin och inkluderar 
skolor med flera, ska hålla ett avstånd av minst 60m. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Området är sedan tidigare detaljplanelagt men ligger utanför 
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. En 
vattenledning finns i den nedre södra delen av området. 

Dagvatten 
Området består idag av genomsläpplig jordbruksmark och marken 
lutar åt söder, vilket gör att det är lämpligt att planera för 
dagvattenhantering i de södra delarna av området. 

El 
I närområdet finns kraftledningar för elförsörjning, från flera olika 
kraftbolag.  
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FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Bebyggelse 
Storleken av området för förskola är föreslaget utifrån den yta som 
är rimlig sett till Åstorps kommuns krav om friyta och storlek på 
förskoleenhet. Om skoltomten bebyggs enligt illustration får 
förskolan en friyta om cirka 6150kvm, vilket ger en friyta per barn 
om cirka 51kvm om det är 120 barn på förskolan samtidigt. 
Byggnadens volym regleras till en högsta nockhöjd om 8,5 meter. 
Villa- och radhusbebyggelse föreslås snarlik de befintliga 
intilliggande områdena, med möjlighet att bebyggas till högst 30% 
av fastighetsarean för enplansvillor till högst 20% av fastighetsarean 
vid bostäder med mer än en våning. Föreslagen högsta nockhöjd är 
6,5 meter får både villor och radhus, fastigheterna får avstyckas till 
minst 500kvm fastighetsarea. 

Gator och trafik 

Biltrafik  
Viss ökning av trafiken till och från förskolan kommer ske, dock inte 
med nivåer som skulle betraktas som hårt belastande för en 
kommunal tätortsgata. Grovprojektering och förslag till detaljplan 
visar på ett väl genomarbetat gatusystem för såväl förskola som 
villor inom planområdet. Söderåsvägen, som löper mellan Västra 
Storgatan och planområdet, är väl tilltagen för en ökad trafik när det 
nya bostadskvarteret och förskolan är på plats med såväl trottoar och 
trädallé. 

Parkering 
För förskolan föreslås parkering för verksamheten samt plats för 
lämning och hämtning inom den blivande förskoletomten. 

Bostadsbebyggelsen är riktad mot småhus och där sker parkering på 
egen fastighet. Intill ytan som möjliggörs för hundrastgård finns idag 
en före detta pendlarparkering som kan användas av de hundägare 
som kommer med bil. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 
Buller genereras på från väg 21, som idag och en relativt stor 
belastning av såväl bilar som tyngre fordon. Framtida trafik på 
lokalgatorna bedöms inte generera buller i sådana i storlekar att det 
kommer vara fara för hälsa. 

Bullerutredning 
En bullerutredning är framtagen för området.. Bullerutredningen är 
framtagen utifrån trafikmängder år 2040 och visar att bullernivåerna 
är lägre än de riktvärden som gäller för förskola med föreslagen 
förskolebyggnation i enlighet med illustration. För att möjliggöra ett 
utnyttjande av det sydöstra hörnet av skoltomten, där det finns 
högväxta träd, föreslås ett bullerskydd om 1,5 meter byggas där. 
 
Bullerutredningen visar också bullersituationen för bostadskvarteren 
inom planområdet och utredningen är utförd för byggnation i två 
plan. Utredningen visar delar av kvarteren kommer behöva anordna 
bullerskyddad uteplats, samt att de två sydligaste byggnaderna har 
värden i fasad för plan två som gör att merparten av sovrummen för 
de byggnaderna kommer behöva vara placerade i norra delen av de 
husen. Observera att bostadsbyggnaderna illustreras med platt tak i 
bullerutredningen av analystekniska skäl, men att detaljplanen 
reglerar att de måste uppföras med lutande tak. 
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Bullersituation vid byggnation enligt alternativ 3, år 2040. 
 

 
Bullersituation vid byggnation enligt alternativ 3 med ett bullerskydd om 
1,5m i sydöstra hörnet, år 2040. 
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Bullervärden i förskolebyggnadens fasad med utformningsalternativ 3, år 
2040.  
 

 
Bullervärden i bostadbyggnaders fasad vid parhusbyggnation, år 2040. Vy 
från sydväst. 
 

 
Bullervärden i bostadbyggnaders fasad vid parhusbyggnation, år 2040. Vy 
från nordost. 

Farligt gods 
Farligt gods transporteras längs väg 21. Planområdet ligger på att 
avstånd som är så pass väl tilltaget att ingen åtgärd krävs, i enlighet 
med riktlinjer från Länsstyrelsen 

Folkhälsa 
Det finns goda möjligheter att ta sig till och från området till fots 
eller med cykel och tågstationen finns på promenadavstånd. I 
planområdets sydöstra del förslås möjlighet till hundrastgård. 

Trygghet 
Platsen kommer befolkas vilket gör att rörelse av människor på 
platsen ger en ökad trygghet. Med en ny bebyggelse kommer också 
mer belysning och ordnade gångstråk ge ökad trygghet. Förskolans 
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utemiljö avses vara tillgänglig för allmänheten de tider då förskolans 
verksamhet inte är aktiv. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Området kommer införlivas i kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp och samtliga nya fastigheter kommer ansluta till 
det kommunala nätet. 

Dagvatten 
Dagvattenhantering föreslås hanteras i planområdets syd-östra del 
där det finns möjlighet till stor öppen dagvattendamm, i enlighet 
med VA-utredningen. I övrigt gäller kommunens dagvattenpolicy 
om lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Energi 
Områdets byggnation och drift ska så långt det är möjligt ske genom 
användande av förnyelsebar energi, i enlighet med 2 kap § 5 
miljöbalken. 

El 
Planområdet angränsar befintligt elnät och byggnationen på platsen 
kan anslutas till det. 

Avfall 
Såväl villabebyggelse som förskoleverksamheten omhändertar och 
sorterar sitt avfall i enlighet med det kommunala 
renhållningsbolagets, NSR´s, riktlinjer. 

Klimat 
Goda möjligheter till grön transport till och från området, för såväl 
boende som anställda på förskolan, genom utvecklar gång- och 
cykelnät samt närhet till tågstation (10 min promenad) för 
arbetspendling. 

Ekosystemtjänster 
Med en öppen dagvattenhantering ges möjlighet till biologisk 
mångfald eftersom dagvattendammen kan vara livsmiljö för flera 
arter djur, insekter och växter. Den planerade vallen kan med fördel 
planteras med ängsblomster vilket ger ökad biologisk mångfald. 

GESTALTNINGSFÖRSLAG 
På kommande sidor redovisas förslag på hur bebyggelse och 
utemiljö kan gestaltas enligt den föreslagna detaljplanen. 
Gestaltningen kan komma att ändras under planarbeten, samt vid 
projektering. Exakt gestaltning av förskolebyggnad är inte beslutad. 
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Illustrationsplan med förtydligande av innehåll och anvisning sektioner 
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Sektion A-A 

Sektion B-B 



 
17 
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Tekniska kontorets idéer kring gestaltning av 
förskolans utemiljö. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Observera att tidplanen är preliminär: 

• Samråd vintern 2020/2021 

• Granskning sommar 2021 

• Antagande höst 2021 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

Huvudmannaskap 
För allmänna platser har Åstorps kommun huvudmannaskap 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastigheten för skola kommer styckas av och säljas till det 
kommunala fastighetsbolaget, allmänna ytor kommer stackas av och 
förrättas samman till kommunalägd fastighet. Bostadsbebyggelsen 
kommer styckas av och säljas styckvis. Servitut för Kvidinge 151:6, 
gällande gata, kommer upphävas som följd av att samma yta i 
detaljplanen markeras som gata med kommunalt huvudmannaskap 

Ekonomiska frågor 
Detaljplanen bekostas av Åstorps kommun genom tekniska kontoret. 
Fastighetsförrättningar som sker som följd av detaljplanen bekostas 
av Åstorps kommun genom tekniska kontoret. 

Tekniska frågor 

Brandvattenförsörjning 
Löses genom befintligt vatten- och avloppsnät och att planområdet 
inkluderas till NSVA’s verksamhetsområdet 

Räddningstjänstens åtkomlighet 
Infrastrukturen är utformad så att full åtkomlighet för 
räddningstjänsten uppnås. 

Räddningsvägar 
Längs gator samt genom att byggnation i bostadsområdet sker i 
enlighet med boverkets byggregler. 

Uppställningsplatser för höjdfordon 
Krävs ej, endast en- och tvåvåningsbebyggelse möjlig i 
planförslaget. 

Insatstider 
Insatstiden för Räddningstjänsten Söderåsen är 0-9 minuter till 
Kvidinge. 

Dagvatten 
Dagvatten leds till planområdets sydöstra del och hanteras där i en 
öppen dagvattendamm. Dagvattendammen utformas med låglutande 
slänter och området görs tillgängligt för rekreation och hundrastning. 

Avfall 
Hämtning av avfall kommer ske genom NSR och miljörum och 
renhållningskärl ska vara utformade i enlighet med de riktlinjer som 
NSR har. Avfallsutrymmen för förskolan ska placeras i nära 
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anslutning till allmän väg, som är anpassad för renhållningsfordonen 
och följer angivna mått i kommunens renhållningsordning. Vid 
placering av ett avfallsutrymme är det viktigt att ta hänsyn till 
trafiksäkerhet, framkomlighet och arbetsmiljö. Avfallsutrymmet ska 
inte placeras så att backning förekommer. Avfallsutrymmets storlek 
ska motsvara de behov som föreligger samt underlätta för 
källsortering. Mer information finns att tillgå hos NSR. Vid 
användning av markbehållare är det viktigt att detta sker i samråd 
med NSR.   
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

För Åstorps kommun 
Plankontoret 
Tekniska kontoret 
Bildningsförvaltningen 
Byggkontoret 
Miljökontoret  
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