
UNDERRÄTTELSE
KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR OM
DETALJPLAN FÖR HÖÖR 19:7 M FL (ETAPP OTTO HANS, 
ALVE NILS OCH PER NILS VÄG)

SAMRÅD
2 februari - 23 februari 2023

Vad innebär detta för mig/oss?

Ett förslag till detaljplan för Höör 19:7 m.fl. har tagits fram 
och är nu ute på samråd. Samrådets syfte är att förbättra 
kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påver-
kan. 

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, myn-
dighet, organisation eller annan intressent har ni möjlighet 
att ta del av granskningshandlingarna och lämna synpunk-
ter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att 
planlägga befintlig bebyggelse och infrastruktur. 
Genom planläggning överförs huvudmannaskapen 
för allmän platsmark från enskilt till kommunalt 
detta för att möjliggöra en standardökning på 
gatorna inom området. Samt möjliggöra en gång- 
och cykelförbindelse mellan befintliga området vid 
Dammgatan, Kvarnbäck och det nya området Mag-
lehill. Planläggningen avser även att möjliggöra 3 
nya fastigheter för en- och tvåbostadshus.

Planområdet ligger cirka 1 km (fågelvägen) nord-
väst om Nya torg. Området omfattas av 16 privat-
ägda bostadsfastigheter och del av två kommunala 
fastigheter (Höör 19:7 och Åkersberg 1:6). Plan-
området avgränsas i söder av en bostadsfastighet 
och ett grönområde med en lekplats, i norr av 
bostadsfastigheter (Murklan 1-5 och Åkersberg 
1:131), i öster av bostadsfastigheter och natur-
mark och i väster av den antagna detaljplanen för 
skola och trygghetsboende. Planområdets storlek 
är cirka 5,3 hektar och planområdet är både i pri-
vat ägo och kommunal ägo. 

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får 
bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en 
juridiskt bindande handling som styrs av Plan- och byggla-
gen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå 
en god helhetslösning och detaljplanen ligger sedan som 
grund för beslut om till exempel bygglov. 

Vad är en detaljplan?

Vad innebär förslaget?

Planområdets lokalisering och ungefärliga avgränsning

SAMRÅDSMÖTE
7 februari 2023

kl: 18:00 - 19:00
Plats: Föreningsgatan 11



SAMRÅD
2 februari 2023 - 23 februari 2023

Utdrag ur den formella plankartan med bestämmelser. Till detaljplanen hör även en planbeskrivning som förklarar planens innebörd och konsekvenser. 

Vad händer nu? Har ni synpunkter?

Hur kan jag få mer information?

Detaljplanen handläggs med standard vilket innebär 
tre skeden (samråd, granskning, antagande). Det finns 
möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsskedet 
Den som inte framkommit med skriftliga synpunkter 
senast under granskningen kan förlora rätten att över-
klaga beslutet att anta planen (PBL 13:11).

Efter samrådet sammanställs och kommenteras 
inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som 
kommer att ingå i de planhandlingar som går vidare 
för granskning och därefter antagande. 

Planförslagets handlingar hittar ni på kommunens
hemsida.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill 
ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa 
ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 
23 februari 2023. Märk yttrande med dnr KSF 
2020/218. Ange namn och adress.

Synpunkterna skickas till:

Höörs kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 53 
243 21 Höör

För mer information om planförslaget:

• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se

• Besök Kommunhuset där förslaget finns upp-
hängt i foajén.

• Kontakta planarkitekt:
 Mette Dymling 
 e-post: Mette.dymling@hoor.se
 tel: 0413-282 12

eller      kommun@hoor.se
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Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschef                 Mette Dymling, Planarkitekt

Samrådshandling
Antagen av:

Arkivnr:

 

Detaljplan för

Höörs kommun, Skåne län

Maglehill etapp Otto Hans och
Alve Nils väg

2022-11-07

´

0 40 80 120 Meter

Plankarta

A2 = 1:1000

Laga kraft:

Antagen:

Upprättad:
Genomförandetid:

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt
vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

GATA Gata

NATUR Natur

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B Bostäder

E1
Transformatorstation

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP Utfartsförbud

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnad

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnadsverk

Höjd på byggnadsverk

h1 8,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter

h2 4,5 Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter 

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Utnyttjandegrad
e1 300,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet

e2 250,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet

Placering

p1
Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns och gräns mot gata

p2
Byggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns gäller komplementbyggnad

p3
Byggnad ska placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns mot gata för
komplementbyggnader

Utförande

b1
Endast suterränghus/sluttningshus tillåts

Fastighetsstorlek
d1 1200,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. .


