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Tidplan
Planprocessen sker med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 7 §.
och beräknas fortgå enligt följande:
Samråd planprogrammet		
Samråd detaljplanen			
Granskning				
Antagande (KF)				
Laga kraft				

Samråd

sommaren 2016
vintern 2017
våren 2017
sommaren 2017
sommaren- hösten 2017

Antagande

Uppdrag

Laga kraft
Planprogram

Granskning

Läshänvisning

En detaljplan är ett juridiskt gällande dokument för hur och var bebyggelse, utemiljö, vägar mm får
ske. Det är plankartan med planbestämmelser som är det juridiska dokumentet, men för att få all
information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med denna beskrivning som
hör till ärendet. Utredningar har också tagits fram tillhörande detaljplanen. Vilka de är anges på
framsidan. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets samt redovisa planens
syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar.
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Figur 2. Planområdet /Sätoftaskolans läge i förhållande till Höörs centrum och järnvägsstationen.
Det finns busshållplats (Ringbuss 445) intill Sätoftaskolan vid Nybyvägen och det finns även ett väl utbyggt
gång- cykelnät mot målpunkten.

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet är att möjliggöra byggnation av förskola med 8 avdelningar för pedagogisk verksamhet där
utemiljön som har stor betydelse för barns lek, lärande och utveckling tillgodoses genom att tillräckligt stor friyta kan avgränsas fysiskt. Andra funktioner som ska tillgodoses är bland annat en gemensam matsal, bibliotek och ett tillagningskök för hela Sätoftaskolan.
Planen innefattar infrastruktur med ny tillfartsväg från Nybyvägen samt en för skolområdet sam3
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manlänkande gång- och cykelväg mm. Detaljplaneområdet för Sätoftaskolan utvidgas och till viss del
ändras gällande detaljplaner.
I väster omfattar detaljplanen ett område som inte tidigare varit detaljplanelagt med en äldre nedlagd gård med en stenlänga samt obebyggd mark i området från Nybyvägen norrut mot högstadieskolan (se figur 5 samt foton, figur 3 och 4).

Högstadieskola

Gård med stenlänga

Nybyvägen

Figur 3 och 4. Den nya förskolan placeras i området mellan högstadieskolan och Nybyvägen.

Mål
Enligt kommunstyrelsens beslut ska detaljplanen möjliggöra följande funktioner inom Sätofta skolområde.
•

en förskola i 8 avdelningar

•

fler klassrum för skolverksamhet

•

lokaler för särskola

•

kök dimensionerat för att leverera mat till alla verksamheter inom Sätoftaområdet

•

matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel

•

musiksal i ordinarie lokaler

•

anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och förråd

•

arbetsrum för personal

•

samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek

I kommunens fyra mål för mandatperioden 2014-2018 som gäller för all verksamhet, svarar utbyggnaden tydligast mot uppfyllande av målet God livsmiljö och boende för alla samt Innovativa och
ansvarsfulla men också målet Långsiktig hållbar ekonomi genom att kommunen skapar en skola där
samutnyttjande kan ske av lokaler och där marken med den omgivande naturen är grund för lärande.
Föreslagen placering av förskolan ger möjlighet att erbjuda många barn en naturnära vardag. Planen
bidrar även till att förstärka integrationen då utbyggnaden ger möjlighet för fler att rymmas på
förskolan/skolan i Sätofta. Planen bidrar även till förtätning och bättre hållbart, socialt och ekonomiskt
utnyttjande då marken idag utgör dåligt utnyttjad mark i tätortsmiljö. Enligt översiktsplanen finns det
utrymme för fler bostäder i Sätofta och dess närområde vilket ger underlag för förskolan och skolan.
Planen bidrar till fler mötesplatser och ökat samutnyttjande. Planen bidrar också till ökad jämställdhet
genom exempelvis byggande av omklädningsrum till idrottshallen för hbtq-personer. Med belysning
utmed sammanlänkande gång- och cykelvägar skapas trygghet och ett ökat användande.
4
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Plandata
Planområdets läge i förhållande till Höörs tätort och Ringsjön, se figur 2. Omfattningen av planområdet
visas i figur 5.
Läge
Planområdet är beläget intill Sätoftaskolans befintliga skolområde inom det så kallade Ringsjöbandet,
som bebyggelsen utmed Västra och Östra Ringsjöns norra strand benämns i kommunens planer. Från
den planerade förskolans läge är det ca 500 meter gångväg söderut till stranden vid Östra Ringsjön
och skogen ligger direkt norr om skolfastigheten. Fågelvägen är det ca 3500 meter till Höörs centrum
och med cykel eller med ringbuss 445 tar det ca 15 minuter mellan målen.
Areal
Planområdet omfattar cirka 3,3 ha varav ca 1/3 av marken planläggs som kvartersmark för Sätoftaskolan och 2/3 planläggs som allmän platsmark.
Avgränsning
Planområdets avgränsning, se figur 5, innebär att den nya förskolan delvis placeras inom befintligt
skolområde enligt gällande detaljplaner, men skolområdet behöver utvidgas och planläggas för att
ge plats för en tillräckligt stor tomt för en förskola med 8 avdelningar och övriga funktioner samt
trafiklösningar. En ny tillfart till förskolan planeras strax väster om stenlängan som är den östra av de
två längorna intill Nybyvägen, se figur 5.
Ägoförhållanden
Sätofta 18:53, 18:10 samt Bosjökloster 1:270 ägs av Höörs kommun och skolområdet, Sätofta
18:54, ägs av Höörs Fastighets AB (HFAB), se fastighetskartan nedan, figur 5.

Idrottsplats

skolområde

Högstadieskola

dagvattendamm

skolområde
Vårdhem

Stenlänga

Figur 5. Utdrag ur fastighetskartan med planområdet markerat.
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Figur 6, Fotot visar den nedlagda gården intill Nybyvägen som är belägen mellan träden och gården och med
Sätoftasjön/Östra Ringsjön söder därom. Stenlängan och det mindre garaget/ före detta gödselhuset föreslås
kunna användas inom skolområdet medan de andra ladorna i trä som är i dåligt skick föreslås rivas. Södra
delen av stenlängan används idag som bostad.

Nuvarande användning
Planområdet innehåller en nedlagd gård intill Nybyvägen som består av en gårdsformation med motstående lador. Stenlängan med bostadsdel i södra delen mot Nybyvägen och två kopplade trälador i
dåligt skick med liggande röd panel samt en mindre byggnad, ett garage i trä/ före detta gödsellada
mittemellan, se figur 6.
Den redan planlagda marken inom skolområdet utgörs av skola, gata, gång- och cykelväg, parkering
och natur. Den mark som omfattas av denna detaljplan och som inte tidigare är detaljplanelagd är
ruderatmark och natur. Delar av området där förskolan planeras ligger på uppfylld mark som har en
högre nivå än den omgivande ursprungliga marken som sluttar svagt åt sydväst och ligger cirka 1 m
lägre än uppfyllnaden.
Stenmurar och vegetationsridåer utgör värdefulla inslag i natur- och kulturmiljön. I planområdets
västra del finns en kraftig vegetationsridå med stenmur som består av ek och andra ädellövträd samt
björk och slybestånd. Stenmurarna är inte välbyggda utan har i de flesta fall raserats eller från början
lagts i ägogränsen. I övrigt består marken av gräsmark med bland annat pestskråp, en hög, flerårig ört,
kring en dagvattendamm. Högre vegetation som träd och buskar saknas inom föreslaget området som
planeras bebyggas.
I öster finns en björkdunge som sedan tidigare är planlagd som natur intill nuvarande infartsväg med
en mindre återvinningsstation. Det finns stengärdsgårdar och ädellövträd söder om befintlig parkering
mellan vårdhemmet och skolan (se fastighetskartan figur 5 och ortofotot figur 1) samt i planområdets
västra gräns mot Bosjökloster 1:270. Det finns en dagvattendamm i väster som regnvatten från skolområdet leds till. Dagvattendammen anlades i samband med byggnationen av högstadieskolan som
stod klar i oktober 2009, se figur 5 och 7.
I området öster om föreslaget läge för förskolan finns den befintliga parkeringen och ett mopedgarage.
Vidare österut finns den befintliga infarten från Nybyvägen samt ett skogsparti av björk som är planlagt
som natur, skog och för funktionen fördröjning av dagvatten i gällande detaljplan. Det finns en återvinningsstation förlagd i björkskogen som förpackningsindustrin sköter.

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) skall
en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
I den antagna planen för Ringsjöbandet, sid 104, som är en del av översiktsplanen med miljökonsekvensutredning, anges för utbyggnad av skolområdet i Sätofta: ”Miljökonsekvenser Campus Sätofta.
6
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Utvecklingen berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive parkeringsplatser och trafikanläggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur i gällande detaljplan men som
saknar höga naturvärden. Utvecklingen påverkar landskapsbilden men står inte i konflikt med höga
naturvärden, kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden.” Utbyggnaden i denna detaljplan
bedöms som i ÖP:n sammantaget ha liten miljöpåverkan och en särskild miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Figur 7, Sätofta högstadieskola syns i bakgrunden av platsen där den nya förskolan föreslås placeras.

Förskolan blir omfångsrik och kommer uppta stor yta på mark då den föreslås byggas i ett plan. Men
den föreslagna utformning i T-form medför att byggnaden kommer upplevas mindre och med sin låga
skala anpassas byggnaden väl till den anslutande stenladan som föreslås kunna bli del i förskolemiljön
samt få andra funktioner. Vissa delar av förskolebyggnaden kan vara lite högre men enligt detaljplanen
är högsta nockhöjd 8 meter. Högre delar kommer inte upplevas som iögonfallande då angränsande
högstadieskola och andra delar av befintlig skola har en högsta byggnadshöjd på 10 meter. Marken för
byggnaden är ruderatmark och uppfyllnadsmark som inte har högre odlingsvärde.
Påverkan på den befintliga bebyggelsen, kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt, innebär att
strukturen på gårdsformationen intill Nybyvägen med motstående längor suddas ut då träladan rivs,
samtidigt får stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Den nya förskolan innebär förtätning
genom att den nya bebyggelsen kommer tätare inpå den befintliga och en anpassning ska därför göras
vad gäller bebyggelsens höjd och material samt trädplantering. Funktionsmässigt innebär utbyggnaden att marken kommer att användas bättre samt bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling.
Utbyggnaden påverkar landskapsbilden men bedöms inte stå i konflikt med höga natur- eller kulturvärden eller försämra utpekade närrekreationsområden. Istället bidrar sammanlänkningen av gång- och
cykelstråken till ökade möjligheter för miljövänligt resande samt till rekreation i natur- och kulturmiljö.
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markanvändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder.
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaromatiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rapporten är översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten
planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid före
schaktning påbörjas. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid före åtgärderna planeras att utföras”, vilket förts in under rubriken ”Förutsättningar” samt i genomförandedelen.
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Radon
Uppmätta värden av markradon visar i huvudsak radonhalter i jordlagren mellan ca 11 och 28 kBq/
m3. I fyllningen har lokalt högre förekommande nivåer på 69 kBq/m3uppmätts. Marken inom undersökningsområdet kan klassas som normalradonmark och byggnader ska utföras radonskyddade.
(Utdrag ur Swecos MUR, Geoteknikdel 2016-10-21).
Ekonomi för byggnation , rivning mm
I målen som kommunfullmäktige antagit och som gäller fram till 2019 agerar Höörs kommun för att
ha långsiktig hållbar ekonomi, vilket är ett av de 4 målen ( övriga mål se sid 4, rubriken ”Mål”). I
syfte att minska framtida kostnader behöver kommunen agera för ansvarsfulla inköp/upphandlingar
och säkra att beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på samhället och miljön. Det är viktigt
att bygga på ett hållbart sätt så att skolområdet blir en del i en hållbar stad ekonomiskt, socialt och
ekologiskt.
Miljökvalitetsnormer
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För närvarande
finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly,
ozon och partiklar) (SFS 2010:477), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554),
omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533).
Vatten, spillvatten och dagvatten inom hela planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde.
Avsikten är att en dagvattendamm ska anläggas inom detaljplaneområdet inom allmän platsmark
och en dagvattenutredning har tagits fram som beskriver förutsättningar och utförande. ”Recipienten
Östra Ringsjön uppnår ej god kemisk ytvattenkvalitet. Detta beror på för höga halter av kvicksilver
och Bromerad difenyleter. Då förekomsten av dessa ämnen beror till stor del på luftnedfall är ämnena
undantagna från kvalitetskravet att uppnå god kemisk status. Övriga prioriterade ämnen Kadmium, Bly
och Nickel har uppmätts i halter som ligger under de värden som tillåts enligt miljökvalitetsnormerna.”
(utdrag ur Dagvattenutredning_Wsp_20170418).
Detaljplanen bedöms ej medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Buller
Förordningen (SFS nr: 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller. Trafikbullerförordningen
verkar med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken och är kopplad till plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Enligt trafikbullerförordningen ska bestämmelserna i 3–8 §§ i förordningen tillämpas vid bedömningen
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § PBL är uppfyllt. 3 §
anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida:
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Beräkning av bullervärden
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har
betydelse för bullersituationen.
Trafikmätningar gjorda i mars 2016 visar att det i dagsläget går mellan ca 1100 och 1500 fordon
under ett veckomedeldygn på den aktuella sträckan av Nybyvägen, varav den lägre siffran är mätt
8
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förbi infarten till skolan. Sätoftaskolan alstrar drygt 700 fordon/veckomedeldygn. Av dessa är det 3
skolbussar och 5 taxibilar som ankommer varje dag till skolan. Leveranser och sophantering utgör
ca 20 transporter under en vecka. Den nya förskolan planeras för ca 160 barn. Totalt förväntas den
nya förskolan alstra ca 330 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Omräknat till ett veckomedelsdygn, dvs. inklusive lördag och söndag, blir trafikflödet ca 240 fordonsrörelser/dygn (Trafikutredning Tyrens 20160607).
En Bullersaneringsplan har tagits fram av Tyrens hösten 2012, som antagits av Tekniska nämnden i
Höörs kommun 2013-06-17 § 60. I planen ingår kartor med beräknade bullermängder för
ekvivalent ljudnivå 2 m över mark år 2020 (Ramböll 2012, se figur 8).

Sätof
an
l
tasko

Stenladan

Figur 8, Beräknade bullermängder för ekvivalent ljudnivå 2 m över mark år 2020 (Ramböll 2012).

Enligt beräkningarna som Ramböll gjort understiger bullernivåerna inom skolområdet gällande
riktvärden medan stenlängan i söder nära Nybyvägen ligger närmre riskvärdena för trafikbuller.
Beräkning för stenlängan intill västra infarten till skolområdet har gjorts i samband med framtagandet
av detaljplanen med Trivectors bullerberäkningsprogram. Värdena är beräknade efter parametern
landsbygd. Hastigheten bedöms sjunka till den gällande, 40 km/h, när den nya tillfarten till förskolan
anlagts.
Beräknat antal
fordon vid
stenlängan

Andel tung Avstånd mellan
Gällande
trafik
fasad och vägmitt hastighet

Uppmätt hastighet
2016, innan ny
tillfart anlagts

1500

2%

43,7

13 m

40

53 dBA ekv.
								
79 dBA max

54 dBA ekv.
79 dBA max

Figur 9, Beräknade bullermängder för ekvivalent ljudnivå 2 m över mark vid stenladan med planerad utbyggnad.

Enligt beräkningen ligger beräknade bullervärden under riktvärdena för bostad enligt punkt 1 i bullerförordningen. Uteplats för bostad kan lämpligen ordnas väster om byggnaden där bullerkraven för
uteplats uppfylls på ett avstånd 35 meter från Nybyvägens mitt.
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Riksintressen och strandskydd
Det finns inga riksintressen eller strandskydd som berör detaljplanen.
Biotopskydd och andra skydd
Stenmurar och diken
För stenmurar i jordbruksmark finns biotopskydd enligt miljöbalken. Inom planområdet finns öppna
marker som tidigare varit odlingsmark. Dessa är idag igenväxta med bredbladiga gräs, sly och småträd
och bedöms därför inte längre ha de förutsättningar som krävs för att odlingslandskapets arter ska
utnyttja dem i någon större utsträckning. I bilagan ”Naturvärdesinventeringen av Naturcentrum AB
2016-04-25” anges uppfattningen att de angränsande stenmurar och diken därför inte bör betraktas
som generella biotopskydd. Stenmurarna som finns inom skolområdet och planförslaget är till största
del sedan tidigare omfattade av detaljplaner. I detaljplanen för högstadieskolan, idrottsplats mm
som har en genomförandetid till 2019-07-20, har stenmurarna i västra gränsen mellan trakterna
Bosjökloster och Sätofta särskilt skydd. Genombrottet för gata och gång- och cykelväg görs i denna
detaljplan och för trädridån anges planbestämmelsen n3= marken är avsedd för träd, och för stenmuren anges skyddsbestämmelsen q3=stenmur skall bevaras.
Dagvattendammen
Dagvattendammen som finns där ny gata planeras behöver flyttas för att gatan och fastigheten för
förskolan ska få lämplig utformning. Naturutredning och PM för kompensationsåtgärder har tagits
fram (Naturcentrum AB, 20160425 och 20170404) vilket nedanstående redogörelse refererar till. I
dagvattendammen finns idag fridlysta groddjur vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada,
fånga eller på annat sätt samla in exemplar eller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. Nytt
grodvatten med bättre potential för groddjur föreslås anläggas inom fastigheten Bosjökloster 1:270
väster om planområdet för att säkerställa att det finns kontinuerlig tillgång till småvatten som reproduktionsplats.

Figur 10, Principskiss över dammutformning till ny damm som kompensation för den som tas bort. (Naturcentrum
AB, 20170404).

”Utformningen ska vara väl anpassad till landskapsbilden och optimeras för groddjur genom extra
flacka slänter och grundområden särskilt på norra sidan (där de är mest solexponerade). Södra sidan
(B) kan tillåtas vara något ”brantare” ned mot ett djup som ingenstans bör överstiga 1,2 m men som
ska säkerställa permanent vatten. Stenar kan med fördel läggas i vattenvolymen men helst inte utanför
lågvattenområdet så eventuell skötsel med slåtter förenklas ner på slänterna under torra förhållanden.
Målbilden är ett vegetationsrikt, solexponerat grunt och flackt småvatten. Föreslagna nivåer är antagna
utifrån Lantmäteriets Laserscanning och anges i RH2000.”
”Detta nya vatten ska anläggas snarast möjligt så det fungerar väl som reproduktionsplats innan det
befintliga vattnet tas bort. Det ska verifieras genom fältinventering av sakkunning att groddjur utnyttjar
vattnet och att potentialen är tillräckligt god innan man tar bort det gamla.
Innan anläggande ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till Länsstyrelsen för prövning av
det nya vattnet. Eftersom floran i området hyser en del intressanta arter som t ex den fridlysta grönvit
nattviol bör detaljplanering av schakt och fyllnad eventuellt anpassas efter fältinventering under juni
månad.
Åtgärderna vid flytt av dagvattendammen ska göras i enlighet med naturvårdsutredningen, vid rätt
tidpunkt och med varsamhet så att groddjuren inte skadas vid arbetet.
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Grova lövträd och skog
I detaljplanen ska träd bevaras i så lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruktur innebär
att träd fälls men återplantering av träd kommer att ske i större mängd än det antal som fälls vilket
ska säkras i avtal, se genomförandebeskrivningen. Skötsel som gallring av träd och beskärning
kommer att behövas då bestånden har växt upp från sly. I närområdet finns höga naturvärden
kopplade till grova lövträd. Två stora träd intill östra infarten, ekar som anges ha höga värden, klass
3, skyddas i planen med ”q-bestämmelse” liksom en grupp äldre ekar och lönnar samt några yngre
lindar, fem stycken inom det västra naturområdet intill Nybyvägen. Även trädbeståndet intill muren i
traktgränsen i väster ska bevaras förutom där gata och gångcykelväg leds igenom (se bedömningen
enligt bilaga Naturvärdesinventeringen av Naturcentrum AB).
Björkskogen i öster har visst biotopvärde och obetydligt artvärde och har framförallt estetiskt värde
intill entrén i öster. Björkskogen har till största del, 3140 kvm, avsatts som natur i detaljplanen
medan 870 kvm avsatts som p-plats till skolan, varav 300 kvm redan används som återvinningsstation. Avsikten att använda del av björkskogen som parkeringsplats är för att skapa tillräckligt antal
p-platser till skolan och samtidigt kunna spara enskilda stora ekar som finns inom befintlig planlagd
parkeringsplats inom skolfastigheten. Strax utanför planområdet i öster finns ett skogligt biotopskydd och det finns nyckelbiotoper både öster och väster om. Sammanlagt ligger skolan innbäddad i
ett uppsprucket skogsområde mellan stranden vid Ringsjön och den tätare skogen norr om.
Natura 2000-område
Länsstyrelsen har i samband med samrådet av planprogrammet meddelat att området direkt norr
och öster om skolområdet är föreslaget att skyddas som ett Natura 2000-område (se karta figur 9)
och att område 3 i naturvärdesinventeringen ligger i anslutning till det föreslagna Natura 2000- området. I genomförandebeskrivningen har text förts in; ”Om en åtgärd planeras som kan ha en betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område, såväl åtgärder som sker innanför som utanför
området, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.”
Slutsats
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Med utredningen som
gjorts i ÖP, planen för Ringsjöbandet, samt utredningar i detaljplanen är behovsbedömningen att
detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Figur11, Länsstyrelsens föreslagna Natura 2000- område.
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FÖRSLAG

En 3d-vy har tagits fram för att illustrera den planerade förskolan med flera funktioner, läge och
omfattning.

Figur 12, 3d-vy över föreslagen bebyggelse, Wigot konsulter AB, Lund.

Behov av utbyggnad av förskola med flera funktioner
Sätoftaskolan ska kompletteras med en ny förskola med åtta avdelningar för 160 barn. Behovet av
ny förskola har beräknats av barn- och utbildningsnämnen utifrån befolkningsprognos och utbyggnadsplanering (bostadsförsörjningsprognos, översiktsplan och detaljplaner) i en ”Utvecklingsplan
för områdesindelning gällande skol- och förskoleområden”. Förskolan ska ersätta tre avdelningar
i Sätofta by, en avdelning i Ängsbyn samt två avdelningar på Sätoftaskolan som ska användas för
annat ändamål. Vad gäller de två avdelningarna på Sätoftaskolan så frigörs dessa utrymmen att
användas till skollokaler som det finns behov av.
Förskolan ska också ha platser för ökat antal barn enligt prognos. Prognosen för befolkningen i Höörs
kommun visar att antalet barn i åldern 0-5 år, förskolebarn, kommer att öka markant. Beräkningar
(KAAB prognos AB) visar att från 1170 barn år 2015 kommer antalet 0-5-åringar att öka till 1340 till
år 2025 =170/10 år. I beräkningarna är ingen hänsyn tagen till antalet nyanlända. 2015 är antalet
barn 6-15 år 1935 stycken och förväntas öka till 2280 stycken vid slutet av perioden fram till år 2025.
Det innebär en ökning med 345 barn i åldern 6-12 år under 10 års perioden 2015-2025.

Gestaltning och disposition
Förskolebyggnaden
Den nya byggnaden orienteras så att den anpassas till den befintliga högstadiebyggnaden genom att
den placeras söder om, vinkelrätt mot byggnaden. Vid placeringen av byggnaden har det varit viktigt att
förutom koppla byggnaden på ett funktionellt sätt till skolan även att tillse bra läge för en solig skolgård
och öppna upp mot vacker vy mot naturen från förskolan. Med föreslaget läge finns goda förutsättningar
för solpaneler och gröna tak.
Förskolan som föreslås uppföras i vinkel, men kan få annan utformning, bör i de norra delarna läggas på
samma nivå som den anslutande högstadiebyggnaden. Byggnadens sida mot norr bildar, tillsammans
med högstadiebyggnadens södra del, fond till skolans entrétorg och en mötesplats intill matsal, bibliotek
mm. I den södra delen av förskolan föreslås byggnaden ligga på en lägre nivå då marknivåerna skiljer
sig ca1 meter sluttande mot söder inom området för den planerade byggnaden. Byggnaden ska anpassas i sitt utförande, volymer och material, till stenlängan. Förskolan kommer att vara i en våning och med
eventuellt någon högre del. Enligt detaljplanen regleras maximala nockhöjden till 8 meter.
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Förslag
Illustrationskarta

Figur 13, Illustrationskarta
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Förutom förskolan med 8 avdelningar ska gemensamma funktioner rymmas; tillagningskök, som ska
serva hela Sätoftaområdet, matsal för skola och förskola, foajé, miljöhus samt ett mindre bibliotek. Funktionerna finns med i skissförslagen/volymstudierna, som tagits fram av Leif Hörberg, Wigot konsult AB
Lund, där även tillbyggnad av idrottshallen och tillbyggnad för skolpersonal redovisas. Övriga funktioner
föreslås i de befintliga skollokalerna efter omdisponering när förskolan och de övriga byggnaderna är
klara.
Entréerna till förskolans olika avdelningarna placeras in mot gården som riktas västerut medan lokaler
som är gemensamma med skolan som matsal, musiksal med flerar rum, orienteras mot den centrala
axeln med en torgbildning intill huvudéntren vid matsalen. I skissutredningen redovisas en bruttoarea
på cirka 2000 kvm, ev. något större för huvudbyggnaden. Därutöver tillbyggnader för skolledning, ca
120 kvm och för idrottshall, ca 100 kvm. Inom byggrätterna finns också utrymme att bygga cykel- och
mopedgarage samt förråd och miljöhus. Gröna tak som tar upp och fördröjer dagvatten samt ger Sätoftaskolan den naturprägel som är önskvärd föreslås användas. Framförallt är det lämpligt på förråd, cykel
och mopedgarage.
Stenladan
Stenladan, med ca 1 meter tjocka väggar, som har en byggnadsarea (BYA) på 384 kvm, planeras användas till förskoleverksamheten men ges i planen flexibel användning, skola, samlingslokal, bostad och
tillfällig vistelse. Avsikten är att byggnaden, som idag endast används i sin södra del som bostad, skulle
kunna fungera som ”byhus” en samlingslokal i Sätofta. Eftersom förskola bedrivs på dagtid skulle lokaler
kunna användas vid andra tider för kulturverksamhet som ateljé med mera. Bostadsdelen kan användas
som bostad eller för övernattning eller byggas om för annan användning.

Figur14, Stenlängan som idag används i en mindre del som bostad, kommer rustas upp och föreslås användas i
sin helhet till förskoleverksamhet med flera funktioner.

Föreslagen markanvändning
Föreslagen grönstruktur
Förskolegården
Platsen för förskolan har valts utifrån det läge där störst förskoletomt kan skapas samt där de gemensamma funktionerna med skolan ansluts på ett bra sätt. Både 1- och 2-plan hade smält väl in i
skolmiljön och tillräcklig förskolegård går att tillskapa även vid 1-plans byggnad. Vid tidigare samråd
och dialogmöte har det varit en tydlig önskan att byggnaden skulle uppföras i 1-plan, speciellt från
pedagoger och föräldrar men också från grannar. Samspel ute - inne är viktigt att tillse vid planeringen.
Det är viktigt att skapa bra utemiljöer kring den nya förskolan där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum och det ska finnas miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och
fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn och unga att skapa och utforma platser och aktiviteter
på egna villkor som områden med träd i olika storlekar och nivåskillnader med backar är viktiga för
fri lek, liksom variation med soliga och skuggiga platser samt tillgång till vatten för vattenlek. Intill
förskolan finns skogar som kan nås utan att vägar behöver korsas.
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I plan- och bygglagen är det lagtekniska begreppet för bra utemiljöer för barn och unga; tillräckligt
stor friyta för lek och utevistelse. Det är i detaljplaneringen som förutsättningar för att säkra tillräckliga friytor skapas. Därför är det viktigt att i programskedet se till att det finns tillräckligt stora ytor
att tillgå intill den nya förskolan. Boverket har tagit fram allmänna råd gällande friyta för lek och utevistelse vid förskola, skola, fritidshem och liknande verksamhet (BFS 2015:1 FRI) med vägledningen
”Gör plats för barn och unga!” som utkom våren 2015. Vägledningen anger siffrorna 40 kvadratmeter per barn och en totalyta på minst 3 000 kvadratmeter som rimliga mått för att kunna skapa de
funktioner som krävs för en förskolas utemiljö, (Vissa städer som har liten yta att tillgå har antagit
riktlinjer för förskolors utemiljöarealer som Malmö i miljöprogram 2011, 30 m2/barn) men måt�ten finns inte med i de allmänna råden för hur kommunerna kan eller bör tillämpa lagen (plan- och
bygglag (2010:900) 8 kap 9 §, (3 kap 4 § ÖP) 2 kap 7 § ). Förskolans utemiljö får ett skyddat läge
med en skolbyggnad i öster och en vegetationsridå i väster. I skissen nedan, figur 13, redovisas olika
ytor som kan läggas till förskolegården.
Utemiljön på förskolans inhägnade tomt ska vara innehållsrik och stimulerande. Förskolebarnen ska
ha tillräckligt stora samt omväxlande utomhusmiljöer så att deras lek- och rörelsebehov tillfredsställs
och deras utveckling främjas. Enbart ett ytmått räcker inte för att beskriva kvaliteér. På och kring
skolområdet i Sätofta finns många kvalitéer som är omöjliga att skapa i stadsmiljöer, som närheten
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Figur 15, Redovisning av arealer och olika ytor som kan läggas till förskolegården.
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Figur 16, Barn behöver gott om utrymme för olika sorters lek och för vila på sin förskolegård.

till det omgivande kulturlandskapet med hagmark, skogen norr om och närheten till Ringsjön. Höörs
kommun avser med detta förslag att skapa en förskolegård som kan hägnas in och som håller måtten
som Boverket rekommenderar. En studie har gjorts som beskriver olika alternativ för att komma fram
till den mest optimala placeringen för att tillskapa tillräckligt stor förskolegård inom det område som
kan läggas till Sätofta skolområde, se avsnitt ”Konsekvenser”.
Förskoletomten ger möjlighet att tillgodose barnens behov av olika lekmiljöer i olika åldrar. Utemmiljön
kan till exempel delas i tre zoner, den vilda, den vidlyftiga och den trygga zonen. I den vilda zonen kan
barnen uppleva frihet m.m. och den bör ligga längst ifrån byggnaden. Den vidlyftiga zonen har plats
för utrymmeskrävande lek och den trygga zonen, närmast byggnaden, är ett område där barnen kan
uppleva trygghet, lugn och ro.
Natur, grönstråk och rekreation
I skogen norr, öster och väster om Sätoftaskolan som ingår i kommunens grönstrukturprogram och
naturvårdsprogram, finns ett skogs- och hagmarksstråk som leder norrut i olika vinklingar upp på
Orupsberget och på andra sidan ner mot Höörs tätort via skogen mot Karlslund eller via bostadsbebyggelsens småvägar på Ekbacken- Ringsjöhöjden. Skogen, naturen och kulturlandskapet liksom
Sätoftasjön ca 500 meter söder om förskolan, utgör fantastisk tillgång till skol- och förskoleverksamheten, för boende, för vandrare och olika friluftssporter. Dessa vandringsleder föreslås skyltas
tydligare från skolan.
Förutom de allmänna gång- och cykelvägarna som sammanlänkar skolområdet med Nybyvägen,
planeras i detaljplanen en allmän gång- och cykelväg till idrottsplatsen. Gång- och cykelvägarna får
även funktionen att de kan även användas av räddningsfordon. Från gång- och cykelvägen utmed
Nybyvägen planeras en sträckning diagonalt till skola/förskola som en ”smitväg” och för att cyklande och gående inte ska behöva passera bilvägen in till parkeringsplatsen (se figur 13).
Stenmurar och trädridåer ska bevaras för att bibehålla kvaliteterna i området. Trädridåerna behöver
successivt föryngras så att uppdelningen av skolområdet och kultur- och naturvärdena i området
bibehålls. Träd behöver skötas, beskäras och ibland fällas för att inte utgöra fara i bebyggd miljö.
Det finns en aktivitetsplats för balansträning och för armgång i skogen norr om Sätoftaskolan i anslutning till gångstig. Ett förslag är att skapa fler aktivitetsplatser som är attraktiva för olika åldersgrupper och intressen.
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Belysning
För att området inom och kring skolan ska bli attraktivt och tryggt att besökas även när skolan inte
är öppen, under den mörka tiden på dygnet och året, behöver belysningen kompletteras. Det är viktigt att belysning placeras på ett sätt så att både marken och människors ansikten syns.
Dagvattendamm/fördröjningsmagasin
Den befintliga dagvattendammen, som är belägen där den nya gatan leder till den norra parkeringen
samt fastigheten Bosjökloster 1:270, läggs igen. Som kompensation för dammen som är en biotop
med skyddade arter, anläggs en ny damm inom västra delen av fastigheten Bosjökloster 1:270 enligt framtaget PM, ”Förslag till skyddsåtgärder inför igenläggning av dagvattendamm på
Sätofta 18:53, Höör” (Naturcentrum AB 2017-04-05). Se även genomförandedelen.
En ny dagvattendamm förläggs inom allmän platsmark något söderut i förhållande till den befintliga dammen. Dagvattenutredning (Wsp Samhällsbyggnad, Malmö, 2017-04-18) har tagits fram
som utreder förhållandena och ger förslag till utformning. Dammen utformas för att fördröja och
rena dagvatten. Det dagvatten som leds till den befintliga dagvattenfördröjningen ska ledas till den
nya anläggningen. Den befintliga dammens botten har en nivå på cirka +62,22 och reglerdjupet är
cirka 60 cm. Den nya dagvattenfördröjningen föreslås få liknande nivåer för att befintliga dagvattenledningar ska kunna ledas dit. Om dämning tillåts kan reglerdjupet ökas, vilket är en fördel ur
fördröjningssynpunkt. Ur avledningssynpunkt kan bottennivå på anläggningen läggas lägre än den
befintliga dagvattendammen. För att detta ska vara möjligt krävs dock en längre tids observation
av grundvattennivå, för att säkerställa av avledningen inte görs under grundvattennivå. För att få
maximal fördröjningseffekt ska en brunn med flödesregulator sättas med ett utlopp nära botten av
dammen. En bräddnivå bör sättas efter den nivå som i detaljprojektering visar sig vara lämplig, med
hänseende på dämning i dagvattensystem och skydd av intilliggande fastigheter.

Figur17, Balans och armgångsbanan i skogen norr om Sätoftaskolan är en plats
som besöks av de som vandrar utmed slingorna på Orupsberget som ansluter till
Sätoftaskolan. Det är en aktivitetsplats och en social mötesplats för olika åldrar.

Nivåer på gata anpassas till dagvattenfördröjningen för att det inte ska bli för stora höjdskillnader
mellan väg och dagvattenfördröjning. Befintlig marknivå väster om ytan markerad för dagvattenfördröjning ligger på mellan cirka +63 och +64. För att skydda denna intilliggande fastighet mot
inträngande vatten kan täta jordmaterial läggas i slänterna i den del av anläggningen som angränsar
mot fastigheten. Eventuellt kan marknivåerna behöva justeras något för att förhindra ytligt rinnande
vatten vid höga flöden. För maximal reningseffekt ska anläggningen utformas så att dagvattnet först
leds till den norra delen fördröjningen. Dagvattnet får sedan möjlighet att rinna över till den södra
delen via ett överfall i form av en vall. På så vis kan föroreningar samlas upp i den första delen innan
dagvattnet rinner vidare och avleds. Dagvatten ska, vid skyfall och överbelastad dagvattendamm,
avledas ytligt längs med grusvägen mot Nybyvägen. Den ytliga vattenvägen ska säkras i samband
med markprojekteringen av förskoleområdet, så att inga intilliggande fastigheter drabbas av ytligt
rinnande vatten.
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Avsikten är att tillvarata och värna den natur som finns i möjlig utsträckning, men även göra nya
planteringar i naturlik stil intill dammen. Kring dammen föreslås blommande örter planteras som
trivs i flukturerande vattenmiljöer.

Figur 18, Idébild på dagvattendamm med blommande örter i strandkanten.

Förslag trafikstruktur och parkering
Entréer till skolområdet
Skolområdet angörs idag via en lokalgata från Nybyvägen i planområdets östra del. En ny tillfart
föreslås väster om stenlängan in till området där förskolan planeras. Syftet är att fördela trafiken till
skolområdet samt att i en första etapp påbörja gatu-utbyggnaden till kommunens mark nordväst
om, Bosjökloster 1:270, som i översiktsplanen är avsatt för utbyggnad av skolområdet eller för ca 40
bostäder.
En gatuslinga leder in till en parkeringsplats som är avsedd för hämtning och lämning av barn i nära
anslutning till förskolan och till stenlängan. Parkeringsplatsen förläggs inom allmän platsmark eftersom den även ska kunna användas kvällstid för annan aktivitet som för besökande till stenlängan om
den kommer användas som exempelvis samlingslokal.
För att förstärka Sätoftaskolans identitet behöver båda entréerna tydliggöras. Exempelvis skulle
Sätoftaskolan kunna stärka kopplingen till den kulturhistoriska bebyggelsen med de fina stenlängorna som det finns flera av i Sätofta, genom att bygga välkomnande entrémarkeringar av stenblock
placerade i olika nivåer som skulle fungera som sittbänkar. En ”modern milsten” skulle kunna ange
hur lång gång-, cykel-, eller resväg med buss som det är från Sätoftaskolan till tågstationen.
Cykel- och mopedparkering
Den nya gång- och cykelvägen knyter samman hela skolområdet och gångstigar leder vidare upp mot
skogen intill högstadieskolan och idrottsplanen. Med ett antagande om att 40% av elever och personal
cyklar till skolan (f-9) är behovet 200 cykelplatser, varav ca 15 bör vara mopedplatser. Riktvärden för
cykelparkering vid förskola enligt Höörs parkeringsnorm är 6 cykelplatser per 1000 kvm BTA för anställda och ca 12,5 cykelplatser per 1000 kvm BTA för besökare/elever. För den planerade förskolan
blir då behovet ca 24 cykelplatser. Totalt inom skolområdet behöver det finnas 224 cykel p-platser.
För att förstärka Sätoftaskolans identitet behöver båda entréerna tydliggöras. Exempelvis skulle
Sätoftaskolan kunna stärka kopplingen till den kulturhistoriska bebyggelsen med de fina stenlängorna som det finns flera av i Sätofta, genom att bygga välkomnande entrémarkeringar av stenblock
placerade i olika nivåer som skulle fungera som sittbänkar. En ”modern milsten” skulle kunna ange
hur lång gång-, cykel-, eller resväg med buss som det är från Sätoftaskolan till tågstationen.
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Gång- och cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykeltrafik ska prioriteras och det ska finnas. Från ett väl utbyggt gång- och cykelsystem
går det enkelt att cykla och gå till skolan/arbetsplatsen samt lämna och hämta barn. Gång- och
cykelvägen utmed Nybyvägen erbjuder förutom för de som bor i Sätofta även enkel och trafiksäker
cykling mellan tågstationen, centrum och skolan.
Ny gång- och cykelväg sammanlänkar skolområdet med gång- cykelvägen utmed Nybyvägen och
en allmän gång- och cykelväg planeras även till idrottsplatsen. Gång- och cykelvägarna får funktionen att de kan användas av räddningsfordon. Från Nybyvägen västerifrån planeras en sträckning
diagonalt till skola/förskola som en ”smitväg” för att cyklande och gående inte ska behöva passera
bilvägen in till parkeringsplatsen.
På illustrationskartan visas föreslagna lägen för cykel- och mopedgarage alternativt cykelställ med
tak, intill gång- och cykelvägen. De som inte bor inom gång- cykelavstånd eller har säkra gång- och
cykelvägar eller nära till kollektivtrafik blir tyvärr hänvisade till bilen. Under de kallare årstiderna kan
det också var svårt att cykla och gå med små barn. Det är därför viktigt att tillräckliga parkeringsmöjligheter finns inom skolområdet.
Det befintliga mopedgaraget på den befintliga parkeringen kan inte finnas kvar på det ställe det står
idag. Ett nytt mopedgarage samt cykelparkeringar föreslås intill högstadieskolan norr om förskoletomten. Det planeras för att kunna erbjuda möjlighet för elladdning för elcyklar så att fler, även de
som bor lite längre ifrån förskolan och skolan, ska ges bra förutsättningar för att cykla. Cykelgarage
bör också finnas på Höörs station för att underlätta för pendlare att cykla som både är miljövänligt
och hälsofrämjande.
Cykel- och mopedgarage liksom övriga mindre hus, som entrétak och skjul inom förskoleområdet
föreslås få sedumtak så att de smälter väl in i naturmiljön i området och för att förstärka Höörs identitet som en naturinriktad kommun. Sedumtak tar också omhand dagvatten så att belastningen på
dagvattenledningar och fördröjningsdammen minskar.
Det mindre ”torget” i anslutning till gång- och cykelvägen blir ett nav i skolområdet och förtydligar
skolan som en central punkt och centrum i Ringsjöbandet (se figur 13).

Kollektivtrafik/skolbussar
För skolelever som är berättigade att åka skolbuss angör skolbussarna enligt detaljplanen intill
entrévägen i öster där en slinga för skolbussar föreslås anläggas. Syftet är att separera buss och
biltrafik på ett tydligare sätt än tidigare.
Det finns lokal kollektivtrafik, ringbuss 445 (Höör-Orup-Stofta-Jägersbo-Höör), med hållplats strax
invid den befintliga infaren till skolan vid Nybyvägen. Ringbussystemet är en service som Höörs kommun tillsammans med Skånetrafiken erbjuder som gör det enkelt att resa miljövänligt med kollektivtrafik från många delar av Höör till Sätoftaskolan.
Biltrafik
Planområdet angörs via två lokalgator från Nybyvägen. Nybyvägen har en körbana på cirka 6 meter
och en cykelbana på 2,5 meter, tillåten hastighet är 40 km/h. Den nya lokalgatan, tillfartsgatan till
parkeringsplatsen för hämtning och lämning föreslås få en bredd på 6,5 meter med en gång- och
cykelbana på 3,0 meter.
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Trafikflöden
Trafikmängden till skolan är följande: Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje
avdelning och ca 30 personal. Sätoftaskolan är en grundskola (f-9) med ca 500 elever och ca 100
personal inkl.kök. Trafikmätningar gjorda i mars 2016 visar att det i dagsläget går mellan ca 1100
och 1500 fordon under ett veckomedeldygn på den aktuella sträckan av Nybyvägen. Varav Sätoftaskolan alstrar drygt 700 fordon/veckomedeldygn. Av dessa är det 3 skolbussar och 5 taxibilar
som ankommer varje dag till skolan. Leveranser och sophantering utgör ca 20 transporter under en
vecka.
Den nya förskolan planeras för ca 160 barn. Av dessa bedöms ca 60% komma med bil och där 1,3
barn antas sitta i varje bil, vilket ger ett trafikflöde på ca 300 fordonsrörelser under ett vardagsdygn
(varje bil antas ge upphov till 4 fordonsrörelser för hämtning och lämning). Förskolans personal
har uppskattats till ca 30 anställda och 50% av de anställda antas köra bil till arbetet, vilket ger ett
trafikflöde på knappt 30 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Totalt förväntas den nya förskolan
alstra ca 330 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Omräknat till ett veckomedelsdygn, dvs. inklusive lördag och söndag, blir trafikflödet ca 240 fordonsrörelser/dygn.
Parkering
Personal till förskolan som kör bil parkerar på den befintliga parkeringen som föreslås ändras i sin
utformning och parkeringsfickor markeras för att ge plats åt fler. Idag finns det ca 74 bilplatser i
anslutning till Sätoftaskolan. Antalet personal som jobbar på skolan och i köket är ca 100. Höörs
parkeringsnorm anger ett behov på 26 platser för Sätoftaskolan (grundskola f-9). Med hänsyn till
att Sätoftaskolan ligger en bit utanför Höörs centrum och tågstation bedöms andelen som kör bil till
denna skola vara något högre än vad normen anger. Med ett antagande om att ca 50% av personalen kör bil till arbetet blir parkeringsbehovet istället 50 bilplatser. Det finns även behov av parkering
för EPA-traktorer.
En trafikutredning har tagits fram genom Tyréns Malmö, som fått information från skolan och från
samhällsbyggnadssektor. Skolans bedömning är att det finns behov för ca 7-10 parkeringsplatser
för elever som kör till skolan. Den nya förskolan har en planerad yta på ca 1300 kvm BTA. Enligt
Höörs parkeringsnorm är parkeringstalet för förskola 12 bilplatser per 1000 kvm BTA. Med utgångspunkt i parkeringsnormen är parkeringsbehovet för den planerade förskolan ca 16 bilparkeringsplatser. Med ett antagande om att det är totalt 30 anställda på förskolan och att andelen som kör bil till
arbetet är 50%, blir behovet av personalparkering 15 platser. Bedömningen är att förskolan har ett
parkeringsbehov på ca 15 bilplatser för personal/besök.
Tyréns beräkning av parkeringsplatser ; ”Behovet av angöringsplatser/korttidsparkering till den
nya förskolan bedöms vara högre jämfört med skolan då en större andel föräldrar förväntas hämta
och lämna sina barn med bil. Föräldrar med barn i förskolan angör/korttidsparkerar även under en
längre tid jämfört med de med barn i grundskolan. Med ett antagande om att ca 60% av barnen i
förskolan kommer med bil och att det i varje bil sitter 1,3 barn är det varje morgon ca 74 bilar som
angör förskolan. 2/3 av angöringstrafiken på morgonen bedöms komma till förskolan mellan kl.
07:30-08:00. Med ett antagande om en jämn fördelning av angöringstrafiken under 10-minuters
intervaller blir behovet ca 16 platser för angöring/korttidsparkering.” Inom den yta som illustreras
som parkering ryms 24 p-platser + 1 hkp, det vill säga några fler än de 16 platser som anges eftersom parkeringen även ska kunna användas kvällstid och helger för annan verksamhet då stenladan
föreslås kunna användas som samlingssal mm. Det kan även anläggas ca 4 parkeringsplatser utmed
tillfartsgatan utanför stenladan.
Antal parkeringsplatser
Parkeringen i öster har idag utrymme för 74 bilplatser och är ofta fullbelagd. Illustrationskartan redovisar cirka 90 p-platser i östra parkeringen, om den görs om och med hänsyn tagen till stora träd
i så stor utsträckning som möjligt. Angöring till lastgården invid föreslagna tillagningskök, matsal
och miljöhus, har planerats med vändplats i ett läge där flest träd kan sparas. 90 p-platser + parkeringen i väster bör täcka behovet för skolans och förskolans behov dagtid, vid föräldramöten samt
när det är aktivitet i idrottshallen.
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Motiv till planbestämmelser, se plankartan
Boverket har tagit fram en bestämmelsekatalog med en uppsättning av bestämmelser som är kopplade till plan- och bygglagen som kommunerna ska använda. Bestämmelser som inte är kopplade
till en viss paragraf får inte användas. Ett ”allmänt råd finns för planbestämmelser, BFS 2014:5DPB 1” och en ”Konsekvensutredning till allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1”, till plan- och bygglagen
(2010:900) . Det allmänna rådet gäller från 2 januari 2015 och har använts till denna detaljplan.
Beteckningarna förklaras i det allmänna rådet, exempelvis betyder användning S ”skola” områden
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet. Nedan förklaras några motiv till vissa
av bestämmelserna utöver texten på plankartan. Planbestämmelser gällande träd är kopplat till naturvärdesbedömningen som är en bilaga till detaljplanen och uppföljning av trädplantering tydliggörs
under rubriken ”Genomförande”.
S, C1, B, O -anges för stenladan.
Motiv: Avsikten är att användningen ska kunna vara flexibel. Vad som stenladan ska användas till
är inte slutgiltigt bestämt men önskemål finns att den ska användas till förskoleverksamhet vilket
ingår i användningen ”skola”, se ovan. C1-innebär samlingslokal och O innebär tillfällig övernattning.
B - område innebär olika former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i
användningen.
Byggnadshöjd och avgränsning av bebyggelsen
Antalet våningar anges inte eftersom det är en bestämmelse som inte rekommenderas. Istället
används en högsta nockhöjd som inom byggrätten för förskolan, matsal mm är satt till 8 meter. Det kan
med den bestämmelsen rymmas 1, 1,5 samt låg byggnad i 2-plan eller högt till tak, vilket kan behövas i
i någon del av den komplexa byggnaden.
BYA, byggnadsarea på mark anges inte. Istället avgränsade områden för bebyggelsen genom att
prickad mark med betydelsen -marken får inte förses med byggnad och korsprickad mark som avgränsar område där -marken får endast förses med komplementbyggnader och plank.
Administrativa bestämmelser
Motiv: Bygglovsbefriande planbestämmelser: ”a” med prefix har lagts in på plankartan i syfte att
förenkla byggprocessen; Bygglov krävs inte för solpaneler eller solfångare placerade i takfallets
lutning. Avsikten är att det ska vara enkelt att använda miljövänliga värmeanläggningar. Som generell
bestämmelse har det lagts in att -Bygglov krävs inte för plank med en höjd upp till 1,80 meter inom
kvartersmark eller i gräns till grannfastighet. Bygglov krävs inte heller för förråd till en yta av 15
kvm och en maxhöjd 4,5 meter inom byggrätt och inom korsprickad mark. Bestämmelsen gällande
plank har lagts in på grund av att det kan komma behöva uppföras avskiljande plank i gräns till
grannfastigheter även förråd och cykelgarage kommer behöva byggas och kan tillkomma efter den
ursprungliga bygglovshandlingen. Bestämmelserna gäller under tiden som detaljplanen är gällande.

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. Motiv till bedömningen, se avsnitt ”Miljöbedömning” sid 8.
I planen för Ringsjöbandet som är en del av översiktsplanen, anges miljökonsekvenser för en utbyggnad av skolområdet i Sätofta: Utvecklingen berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive
parkeringsplatser och trafikanläggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur
i gällande detaljplan men som saknar höga naturvärden. Utvecklingen påverkar landskapsbilden men
står inte i konflikt med höga naturvärden, kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden.
Påverkan på den befintliga bebyggelsen, kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt, innebär att
strukturen av gårdsformationen intill Nybyvägen med motstående längor suddas ut, samtidigt får
stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Förtätningen med den nya förskolan innebär att den
nya bebyggelsen kommer tätare inpå den äldre. Funktionsmässigt innebär det att marken kommer
att användas bättre.
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Ny allmänplatsmark tillkommer med den allmänna tillfartsvägen i väster samt parkeringarna i öster
och väster. Den sammanlänkande gång- och cykelvägen ökar tillgängligheten till skolområdet och
idrottsplatsen och kopplingen mellan skog och sjö förstärks.
Den påverkan som förslaget medför på kulturmiljön är att längorna av trä i väster rivs. Den mindre ladan
(se bild figur 6 och 12) som använts som garage och som längre tillbaks byggts och använts för gödsel
ska om möjligt bevaras. En positiv konsekvens är att stenlängan kommer att upprustas och få en funktion inom skolområdet.
Fördelningen av planlagd allmän platsmark och kvartersmark förändras med planen. En konsekvens
av planen är att mark som i gällande detaljplan är avsatts för gata- och parkering kommer att användas som kvartersmark med användningen skola, samt att ruderatmark och äng i väster bebyggs eller
kommer att ingå i förskoletomten. Del av Sätofta 18:10 samt östra delen av infartsvägen överförs till
kvartersmark och delar av Sätofta 18:54 överförs till gatumark. Delar av Sätofta 18:10 och Bosjökloster 1:270, som till största del är ruderatmark samt sly där parkering i väster planeras, övergår i
kvartersmark. Stengärdsgård med träd intill tas bort för genomgång av gata och gång- och cykelväg.
Både skoltomten och den allemansrättsliga tillgängliga marken ökar med planförslaget.
Planområdet är något mindre än det område som tas med i planen för Ringsjöbandet som utvecklingsområde av bebyggelsen av skolområde eller för bostäder. Se även avsnittet ”Miljöbedömning/
MKB”.

Sociala konsekvenser
Barnkonventionen
Barnkonventionen manar oss att lyssna på barn och unga. Barn och unga utgör en femtedel av befolkningen, men de saknar rösträtt och forum där de kan framföra sina åsikter. Enligt artikel 12 i FN:s
konvention om barnets rättigheter, även kallad barnrättskonventionen eller barnkonventionen, har
varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet. Genom att ratificera barnkonventionen har Sverige förbundit sig att följa den. FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel
12.1 ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad.” Källa: FN:s konvention om barnets rättigheter, på Regeringens webbplats.
Vid framtagandet av planprogrammet besöktes förskolan på Sätoftaområdet för att berätta för barnen om den kommande nybyggnationen av förskolan och för att fråga barnen hur de vill att världens
bästa förskola ska utformas samt lite hur planeringen går till. De ritade teckningar med fantastiska
hus med rutschkanor ner från höga hus men också hus intill skog och träd och med olika lekredskap.
Med hjälp av ortofoto (en slags flygfoto) visades hur stor den nya förskolan föreslås att vara. Barnen
i 5-6-års åldern förstod bilden och ortofotot mycket väl och kände igen sin skolgård samt kom med
förslag till var olika funktioner kunde placeras. Personalen passade också på att lämna sina synpunkter utifrån sin expertkunskap om hur en förskolemiljö behöver och bör utformas samt utifrån sin
kännedom om platsen.
Trygghet
Barn och personal på förskolan ska känna sig trygga i sin miljö i och kring byggnaden och i trafikmiljön. Att bygga ut gång- och cykelvägen som en slinga runt skolområdet innebär möjligheter till
fler möten vilket ger en ökad trygghet. Gångstigarna i skogen och kulturlandskapet norr om kopplas också med förslaget tydligare till skolområdet. Att fler människor rör sig i skolområdet och dess
närhet ger en ökad trygghet. Det är också bra om fler rör sig i området vid olika tider. Det är därför
viktigt att ljussätta området genom väl anpassad belysning som bidrar till att människor kan känna
sig trygga under den mörka tiden på dygnet samt under de mörkare årstiderna.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighetsbildning Se fastighetskonsekvensutredning figur 32.
Kvartersmarken inom detaljplaneområdet föreslås läggas samman med fastighet för befintligt
skolområde. Det innebär att delar av Sätofta 18:53 och Bosjökloster 1:270 ska läggas samman med
fastigheten Sätofta 18:54. Delar av 18:54, 18:53 och Bosjökloster 1:270 övergår till fastigheten för
allmän platsmark Sätofta 18:10. Marken för dagvattendammen har sedan samrådsskedet placerats på
allmän platsmark. Marken där stenladan är förlagd föreslås ligga kvar som Sätofta 18:53.
Ledningsrätt, servitut och gemensamhetsanläggning
Inom detaljplanen kan allmänna underjordiska ledningar komma att förläggas. Läget på eventuell
nya ledningar kan ännu inte preciseras men föreslås så långt det är möjligt förläggas inom allmän
platsmark.

Mellankommunala frågor
Föreslagen etablering innebär att fler arbetstillfällen kommer att erbjudas i Sätofta. I övrigt bedöms
förslaget inte påverka mellankommunala frågor.

Nollalternativ
Utbyggnadsförslag och alternativ
Vid val av plats för den nya förskolan har olika alternativ studerats:

Biotopskydd och natur
Befintliga stenmurar bedöms inte beröras av det generella biotopskyddet, se bilaga: Naturvärdesinventering, preliminär rapport, Campus Sätofta, Höörs kommun, Naturcentrum AB, 2016-04-25. Stenmurarna
och vegetationsridåerna i gränsen mellan Sätofta 18:54 och Bosjökloster 1:270 är värdefulla inslag
i natur- och kulturmiljön. Stenmurarna är inte välbyggda utan har i de flesta fall raserats eller från
början lagts i ägogränsen. I övrigt består marken av öppen ruderatmark, gräsmark och saknar högre
vegetation, se ortofoto figur 1.
Planförslaget ianspråktar ingen jordbruksmark utan den mark som föreslås användas för byggnation
av ny förskola samt trafiklösningar är mark kring befintlig skolmiljö och en nedlagd gård.
Arealer naturmark minskar men det biologiska mångfaldets påverkan bedöms som begränsad.
Friluftsliv
Området ska utformas med hänsyn till angränsande naturområden och möjligheten att ta sig in till
skogen. Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms som positiv då fler människor ges tillträde med
gång- och cykelvägar som binder samman Nybyvägen och skogen norr om.
Förslaget skapar nya mötesplatser och med gångstigar från skolområdet från den nya infarten i väster
kommer fler att upptäcka och använda utegymmet och balanslekplatsen norr om skolan.

Förutsättningar
Dagvatten, vatten och spillvatten
Delar av planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Verksamhetsområde för dagvatten, vatten och spillvatten ska utökas att innefatta hela planområdet. Mittskåne
Vatten, som är huvudman för va-systemet fram till förbindelsepunkt vid fastighet. upprättar tjänsteskrivelse om utökat verksamhetsområde för va när detaljplanen har vunnit laga kraft. Detaljplanen har
ett område inom allmän platsmark (NATUR) där dagvattendamm planeras anläggas. Dammen kommer
att ha en fluktuerande vattenyta och kan komma att torka ut under perioder. Anläggningen ska utföras
så att det säkerställs att dagvatten hanteras så att vattenkvaliteten i Ringsjön inte försämras eller att
översvämningsrisken för området ökar.
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Nollalternativet
Om detaljplanen inte genomförs antas
befintlig markanvändning inom planområdet fortgå och uppfyllnadsområdet
och naturmarken består. Det innebär att
ingen ny förskola kommer att rymmas
inom det befintliga, planlagda skolområdet. Det skulle innebära svårigheter att
skapa förskolelokaler och utemiljö samt
att förskoleverksamheten skulle spridas
på flera ställen. Gemensam matsal med
tillagningskök, eller tillbyggnader där
det finns prickmark i gällande detaljplan, skulle inte heller kunna byggas.
Alt: Norra delen av skolområdet
Ny förskola byggs intill eller sammanbyggs med befintliga förskolebyggnader som idag innehåller 2 avdelningar.
Förskoletomten bedöms som för liten.
Tillräckligt stor förskolegård kan inte
skapas även om förskolan byggs i två våningar. Tillfart och angöring är svårlösta
och ger dålig funktion. Befintliga lokaler
behövs för skolans behov. Lokalisering
överensstämmer med gällande detaljplan.

Alt: Västra delen av skolområdet
Ny förskola byggs alldeles intill befintliga
högstadiebyggnad. Förskoletomten
bedöms som för liten för att ge en bra
och omväxlande utemiljö. Tillfart och
angöring går att lösa och ger god funktion. Närheten till högstadiebyggnaden
blir påtaglig. Förskolans lokalisering
överensstämmer med gällande detaljplan

Utbyggnadsalternativet
Ny förskola byggs söder om befintlig högstadiebyggnad. Förskoletomten bedöms
som tillräckligt stor för att ge en bra och
omväxlande utemiljö. Tillfart och angöring
går att lösa och ger god funktion. Förskolans lokalisering överensstämmer inte helt
med gällande detaljplan men stämmer
med antagen fördjupning av översiktsplan.
Mark för förskola, gång- och cykelväg,
gata och parkering behöver tillskapas och
befintlig detaljplan behöver ändras.

Figur 19-22, Utredning över förskolans läge.

24

Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
”ny förskola vid Sätoftaskolan” • Antagandehandling 2017-08-14

Natur
Norr om skolområdet sträcker sig ett större sammanhängande skogsområde beläget på Orupsberget.
Terrängen är kuperad och hela området ligger i en södersluttning mot Sätoftasjön. Längs med Nybyvägen finns värdefulla utblickar ut över vattnet. Orupsbergets sydsluttning är ett större sammanhängande naturområde med både uppsprucken ängs- och odlingsmark samt skog med insprängd bebyggelse
vilket är en karaktär som återspeglas inom planområdet. Området bjuder på en variation av naturtyper.
De norra delarna är av mer höglänt hagmarkskaraktär med grov avenbok, ek och bok. Längre söder ut
består markerna av olikåldrig ädellövskog och före detta åker- och hagmark med inslag av stora äldre
träd. Både öster och väster om Sätoftaskolan finns angränsande nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen har
identifierat naturvärden som grova träd, värdefull kryptogamflora och stengärdsgårdar. Närmast nås
stranden via en smal fastighet, ett skifte av Sätofta 18:53 som kommunen äger, belägen mellan Sätofta
2:12 och 2:102, se figur 5.
Kulturmiljö, arkeologi
Inom planområdet finns gården, Sätofta 18:53 (Nybyvägen 38), bild 9 och 24, med stenlängan som
avses rustas upp och användas inom förskoleområdet. I kulturhistorisk inventering som gjorts1985
har inte gården tagits med och det är osäkert vad gården har haft för funktioner tidigare. Ett utkast
har gjorts till Höörs kommuns kulturmiljöprogram 2014 men inte färdigställts eller antagits när denna
planhandling tas fram. Stenlängan är i behov av renovering för att den ska kunna användas. Bland
annat behöver takstolen och taket bytas ut. Längorna har traditionellt sadeltak med bevarat sticketak
under senare plåttäckning. Boningshus finns i södra delen av stenlängan och det finns infällt olika
slags tegel i södra gaveln. Det är oklart om bostadsdelen tidigare varit en del i ekonomibyggnaden.
Fönster i södra delen är tegelinfattade (rött tegel) rundbågiga och det finns fönster av mindre format
i bottenplan. Kring ett av fönstren har senare tillkommit gul tegelinfattning. Gavelröste mot väg klätt
med gult tegel har tillkommit senare på baksidans gavel och mot öster är ladan klädd med rödmålad,
liggande träpanel. Inredning av vind har skett längre tillbaka i tiden och senare har en takkupa tillkommit mot väster. Byggår okänt. Den motsatta ladan som egentligen är två kopplade lador som uppfattas
som en från Nybyvägen, har fasader klädda med liggande rödmålad träpanel, förvandringspanel eller
fjällpanel. Uthusen är i mycket dåligt tekniskt skick.
Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga kända fornlämningar inom planområdet, men strax öster
om finns en känd fornlämning och ett fornlämningsområde i skogen.
Länsstyrelsen har efter samråd och besiktigning av området 2016-08-18 meddelat att: ”Baserat på
iakttagelserna vid besiktningstillfället har vid besiktningen konsterats att stora delar av ytan är påverkad av ledningar för VA? påförda jord- och grusmassor samt sannolikt delvis sedan tidigare genomförd
avbaning. Endast en mindre yta längst åt söder förefaller vara orörd.” Länsstyrelsen bedömer att en
arkeologisk utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något meningsfullt arkeologiskt resultat. ”Således ställer inte länsstyrelsen några krav på att en arkeologisk utredning ska föregå planerad
utbyggnad och särskilt tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) erfordras ej. Dock gäller enligt 2
kap KML som alltid den så kallade anmälningsplikten, det vill säga om det under pågående markarbeten påträffas fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsen omedelbart kontaktas.”
Service
Inom planområdet finns ingen service. Dagligvarubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av
olika slag finns närmast i Höörs centrum.

Bakgrund
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Utvidgningen av skolområdet stämmer med ändring av översiktsplanen för Ringsjöbandet som Kommunfullmäktige antog 2016-02-17. Utvidgningen av skolområdet samt området väster om ingår
som utvecklingsområde, se figur 21. Det anges i ändringen av översiktsplanen att skolan behöver
expandera med ny förskola med 8 avdelningar samt byggnader för kök och matsal. Om det är möjligt
med hänsyn till skolans behov kan området väster om Sätoftaskolan planeras för ca 40 bostäder
(gulmarkerat område). Marken söder om Nybyvägen är enligt planen för Ringsjöbandet (ÄÖP) inte
lämplig för ny bebyggelse av hänsyn till strandskydd, riksintresse för friluftsliv, värdefulla utblickar
över Sätoftasjön (del av Östra Ringsjön) samt värdefull kulturhistorisk miljö.
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befintlig skola

vårdhem
stenlada
Figur 23, Utdrag ur plan för Ringsjöbandet som är en del av gällande översiktsplan.”Tänkbart scenario för utveckling
av Campus Sätofta med både skolverksamhet (ljusröd markering) och bostadsmarkering (gul). Ett annat scenario är att
skolverksamheten behöver även det gula fältet.” Blå pilar anger alternativa nya anslutningsvägar. Den östra turkosblå
pilen visar det läge för ny tillfart som är den som utretts vara den bästa och som föreslås i denna detaljplan.

Detaljplaner
För Sätoftaskolans första delar med F-6 klasser, fritidshem, förskola matsal mm, gäller detaljplan
från 1992-03-27, figur 24. Detaljplan för högstadieskolan och idrottsplatsen är från 2004-07-20, se
figur 22. Vid anslutningen av den nya tillfartsvägen från Nybyvägen gäller detaljplan från 2008-1211, figur 25 som togs fram för utbyggnaden av gång- och cykelväg utmed Nybyvägen. Vägområdet,
gata, korsar här gång- och cykelvägen.
De tre tidigare gällande detaljplanerna ändras genom överlappning som bland annat innebär att
prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) tas bort i planområdets norra delar. Ett förslag till
detaljplan för ny förskola med 6 avdelningar togs fram 2013-2014 men antogs inte.
Ej detaljplanerad mark
Det angränsade vårdhemmet öster om den planerade förskolan och de angränsande privata bostäderna är inte detaljplanelagda (se figur 30 och 31).
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen lämnade planuppdrag 2015-11-09 § 236 i syfte att ta fram en ny detaljplan för
att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola för 160 barn, 8 avdelningar, samt för övrig
byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. Samtidigt beslöts att det
tidigare planarbetet för ny förskola med 6 avdelningar som bedrevs 2013 därmed avslutades. Det
beslöts vidare att planarbetet skulle inledas med ett planprogram. I planprogrammet som togs fram
sommaren 2016 anges utgångspunkter för detaljplanen och olika alternativ visades och diskuterades. Ett dialogmöte angående planprogrammet hölls den 15 juni 2016 på Sätoftaskolan då ett 60-tal
personer deltog. Synpunkter lämnades dels på mötet och dels i inkomna skrivelser. Synpunkterna
sammanställs och redovisas med kommentarer där det behövs i dokumentet ”Samrådsredogörelse
över planprogrammet”.
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Figur 24, 25, Utdrag ur gällande detaljplaner nr 125 för högstadieskolan, idrottsplats mm som vann laga kraft
2004-07-20 (med genomförandetid till 2019-07-20) , och detaljplan nr 103 för Sätoftaskolans första delar med
byggnader för F-6 klasser, fritidshem, förskola, matsal mm som vann laga kraft 1992-03-27.

Figur 26, Utdrag ur gällande detaljplan nr 143 som togs fram för utbyggnaden av gång- och cykelväg utmed Nybyvägen som vann laga kraft 2008-12-11.
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Befintlig bebyggelse

Sätoftaskolans högstadiedel, förskolans närmsta byggnad, är i två plan med en sluttningsvåning åt
söder. Andra skolbyggnader är i ett eller två plan. Fasadmaterialet utgörs av gråmålad träpanel på
de lite äldre byggnaderna och grå betong på de nyare byggnaderna. Planområdet omfattar bebyggelse intill högstadieskolan, tillfälliga bodar som avses rivas.
Intilliggande bebyggelse
Söder om förskoletomten finns Ringsjöhemmet, ett psykiatriskt rehabiliterings- och korttidsboende.
I enlighet med vad som anges i ”plan för Ringsjöbandet” som är en del av ÖP, anges att inför större
förändringar förutsätts verksamhet som inte är planlagd för sin användning prövas i detaljplan, vilket
fastighetsägaren initierar om genom planbesked. Hemmet har under planarbetet meddelat att de
avser bygga ut ytterligare inom fastigheten. I angränsning till planområdet finns i övrigt enfamiljsbostäder, villabebyggelse i varierat utseende.

Figur 27, Högstadiebyggnaden

Figur 28, Låg- och mellanstadiebyggnader

Figur 29, Låg- och mellanstadiebyggnader
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Bild 30. Vårdhemmet, Ringsjöhemmet strax öster om föreslagen förskola innefattar flera byggnader. Förtätningen
med den nya förskolan innebär att den nya bebyggelsen kommer tätare inpå den befintliga, som byggnaden med
lägenheter på bilden som ingår i Ringsjöhemmets verksamhet.

Bild 31 visar Ringsjöhemmet från Nybyvägen.

Genomförande
Fastighetsrättsliga frågor

Kartan figur 32 samt arealberäkningar sid 31 redovisar förslag till fastighetsbildning, ledningsrätter och
servitut.
Regleringar av fastighetsgränserna behöver enligt förslaget göras mellan Sätofta 18:54, 18:53
och18:10 samt Bosjökloster 1:270. Kvartersmark regleras till Sätofta 18:54, skolfastigheten, förutom marken där stenladan intill nybyvägen är belägen som blir den mark som kvarstår av fastigheten Sätofta 18:53. Allmän platsmark regleras till Sätofta 18:10.
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Fastighetskonsekvensbeskrivning
Förslag till fastighetsbildning

Figur 32
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Hälsa och säkerhet
Byggnadsmaterial och inomhusluft
När det gäller byggnader som barn ska vistas i är det extra viktigt att det är hälsosam inomhusmiljö.
Det finns olika certifieringar för miljövänligt byggande. Kretsloppstänk ”Cradle to cradle” är en certifiering som kommunen tittat på men beslut finns ännu inte. En bra arbets- och vistelsemiljö för barn och
personal ska tillses. Minst 7,5 kvm rekommenderas per barn där de vistas. Takhöjden har betydelse för
god inomhusluft liksom ventilationen. Alla aspekter på inomhusmiljön ska följas upp i framtagandet av
ritningar över förskole- och skollokalerna och i bygglovet. Det ska också tillses att buller minimeras.
Risker
Avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och angreppspunkten ska understiga 50
meter vilket bedöms kunna uppnås. Den nya tillfarten samt gång- och cykelvägen kommer kunna
användas som räddningsväg vilket ska följas upp i projekteringen. Dock ska gång- cykelvägen vara
avstängd för annan biltrafik. Räddningstjänsten efterfrågar brandpost för skolan och brandvattenförsörjningen vilket kan tryggas genom att brandpost lokaliseras på befintlig matarledningen.
Räddningstjänsten ska i samverkan med MittSkåne vatten lösa lokalisering och kapacitet.
Radon
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med
radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror bland annat på de
geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken. En översiktlig geoteknisk utredning
har gjorts som redovisas i PM, Geoteknik 2013-11, 29 av Vectura som redovisar att höga radonhalter
indikeras och att optimala lösningar för radonskyddet ska utföras. Ytterligare undersökning gjordes
av Sweco under 2016 som redovisas i rapporten ”Rapport_Översiktligt ProjPM Geoteknik 20161021”
och den redovisar att ”Uppmätta värden av markradon visar i huvudsak radonhalter i jordlagren mellan
ca 11 och 28 kBq/m3. I fyllningen har lokalt högre förekommande nivåer på 69 kBq/m3uppmätts.
Marken inom undersökningsområdet kan klassas som normalradonmark och byggnader ska utföras
radonskyddade”. I rapporten anges allmänna grundläggningsförutsättningar.
Markföroreningar
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markanvändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder.
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaromatiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rapporten är översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten
planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid före
schaktning påbörjas. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid före åtgärderna planeras att utföras”, vilket förts in under rubriken ”Förutsättningar” samt i genomförandedelen.
Geotekniska förhållanden
Enligt Swecos rapport ”Översiktligt ProjPM Geoteknik 20161021” anges att: I läge för planerade
byggnader förekommer fyllning med varierande relativ fasthet, från mycket låg till hög. För ytlig grundläggning bör fyllnadsmaterialet packas för att erhålla högre fasthet, alternativt skiftas ur och ersättas
med bärkraftig friktionsjord.
Grundläggning av infartsvägar samt gång- och cykelvägar bör kunna ske utan särskilda förstärkningsåtgärder. Ytlig jord med organiskt innehåll ska schaktas bort före grundläggning. Hårdgjorda ytor kan
dimensioneras för materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1, enligt AMA 13.
På djupet innehåller jorden silt som är mycket tjällyftande, störningskänsligt och vars hållfasthet
försämras av vattentillskott.

32

Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
”ny förskola vid Sätoftaskolan” • Antagandehandling 2017-08-14

Ansvarsfördelning som följs upp i exploateringsavtal
Höörs kommun tecknar exploateringsavtal med HFAB. Kommunen och dess bolag Höörs fastighets
AB, HFAB, kommer upprätta samarbetsavtal.
•

Allmän platsmark ansvaras och bekostas av Höörs kommun.

•

Kommunen skall genomföra samtliga anläggningar på allmän platsmark inklusive VAD och rivning. Kommunen ansvarar för samordningen med Mittskåne Vatten.

•

Inom kvartersmark ansvarar Höörs kommun respektive HFAB för byggnads-, rivnings- och anläggningsarbeten vilket regleras i samarbetsavtal.

•

För området gäller lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark i enlighet med
kommunens dagvattenpolicy. Kompletterande lösningar anordnas för lokalt omhändertagande av
dagvatten innan det leds till dagvattendammen inom allmän platsmark.

•

Verksamhetsområde för dagvatten, vatten och spillvatten ska utökas att innefatta hela planområdet. Mittskåne Vatten upprättar tjänsteskrivelse om utökat verksamhetsområde för VA
när detaljplanen har vunnit laga kraft. Mittskåne Vatten är huvudman för VA-systemet fram till
förbindelsepunkt vid fastighet.

•

Mittskåne Vatten och kommunens gatu-parkenhet samt HFAB ska teckna avtal angående driften av
dagvattendammen.

•

E.ON. ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.

•

Ett minsta tillåtet avstånd ska finnas på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag. Fastighetsägarna ansvarar för att detta upprätthålls.

•

Vid projekteringen ska det tillses att utformningen blir sådan att det ska vara möjligt att ta sig
till transformatorstationen med tungt fordon. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara fritt från
hinder som kan försvåra normalt underhåll. Det ska även under byggnationen vara möjligt att
kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.

•

För E.ON:s högspänningsmarkkablar har 4 meter u-område med markkabeln i mitten lagts in
på plankartan. Restriktion i markanvändningen för u-område: ”Marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd
som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.

•

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande
och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation
och underhåll försvåras.

•

U-områden och flytt av högspänningskabel: För E.ON:s högspänningsmarkkablar har 4 meter
u-område med markkabeln i mitten lagts in på plankartan med administrativa gränser. Restriktion
i markanvändningen för u-område anges i planbetämmelse enligt följande: ”Marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller
vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.
E.ON har markerat och kommunen har mätt in kablarna. U-området omfattar befintliga ledningar
men avsikten är att högspänningskabeln från transformatorstationen och söderut ska flyttas till
samma läge som lågspänningskabeln som leder till grannfastigheten Sätofta 2:106 söder om. Uområdet beläggs även med prickmark vilket förtydligar att marken inte får bebyggas. Inom allmän
platsmark läggs inte u-område ut i plankartan. E.ON ansvarar för att deras ledningar säkras med
ledningsrätt eller servitut.

•

VA-ledningar som leder mellan allmän platsmark över parkeringsplatsen, den befintliga, har belagts med u-område inom kvartersmark. Mittskåne Vatten ansvarar för att ledningarna säkras med
ledningsrätt eller servitut. Det finns även vatten, spillvatten och dagvattenledningar som behöver
flyttas och nya anläggas inom kvartersmark och allmän platsmark.
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•

Telia Sonera Skanova Access AB har ledningar inom planområdet.

•

Förskolegården ska utföras med stora gräsytor och med trädplanteringar för att skapa en naturlik
miljö som gynnar biologiskt mångfald.

•

I detaljprojekteringen ska säkerställas att trädplantering sker med minst två träd per fällt träd.

•

Det ska säkerställas att Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
miljölagstiftningen uppfylls. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan
om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid före åtgärderna planeras att utföras.

•

Vid nybyggnation inom planområdet åligger det exploatören att vid behov utföra ytterligare geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet och dess radonförekomst.

•

Fastighetsbildning inom planområdet beställs av Höörs kommun.

•

Dispensansökningar och anmälningar till länsstyrelsen och Miljö- och byggmyndigheten gällande
dagvattendamm, ändring/flytt och nyanläggning görs av kommunen. Uppföljning görs av ansvarig
fastighetsägare.

•

Anpassning ska göras för att minimera störning på angränsande Natura-2000 område, som faunan
vid val av belysning samt anläggande och ledningsdragning.

Föroreningar i mark
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markanvändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder.
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaromatiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rapporten är
översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten planeras
i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid före schaktning
påbörjas. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan om avhjälpande åtgärder
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i
god tid före åtgärderna planeras att utföras”. Se vidare utredningen.
Dispensansökan och anmälan för flytt - och anläggande av nya dammar
Ett anlagt småvatten är att betrakta som en vattenanläggning som därmed kräver tillstånd att utrivas, vilket kommunen ansvarar för att ansöka om hos länsstyrelsen. Förändringen av den befintliga
dagvattenanläggningen kan också kräva en anmälan till Miljö- och byggmyndigheten.
Anläggande av nytt vatten för artskyddade groddjur, kompensationsåtgärd för borttagande av
biotop -befintlig dagvattendamm
Utredningar har tagits fram som beskriver kompensationsåtgärder som ska göras för att den befintliga dagvattendammen tas bort eftersom den utgör biotop för artskyddade groddjur. Anläggande av
nytt vatten ska fungera som reproduktionsplats för groddjuren med stående vatten i ett ostört läge
ska göras så fort som möjligt så det fungerar väl som reproduktionsplats innan befintlig dagvattendamm tas bort, vilket ska verifieras genom fältinventering av sakkunning, tidsangivelser mm se bilaga,
PM förslag till skyddsåtgärder, Naturcentrum AB 2017-04-04, vilket kommunen ansvarar för detta.
Uppföljning av vatten för artskyddade groddjur bör utföras av erfaren groddjursinventerare enligt
instruktion i PM.
Information: Ett åtagande om miljöersättning för skötsel av våtmark inom Landsbygdsprogrammet
skulle kunna vara aktuellt och omfattar i så fall 5 år i taget om man bedömer området kunna uppfylla
kraven för åtagande och stöd (storleken kan vara för liten).
Anläggande av dagvattendamm för fördröjning av dagvatten
Dagvattenutredning har tagits fram, Wsp 2017-04-18, som beskriver hur utförandet ska göras.
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Fördröjningsåtgärder för dagvatten kan förutom dagvattendammen göras inne på förskolans mark.
Detta kan vara till exempel stuprörsutkastare med tunnor för uppsamling av dagvatten. Alternativt kan
dagvatten ledas ut över gräsytor för infiltration. Se även PM förslag till skyddsåtgärder, Naturcentrum
AB 2017-04-04 som beskriver hur anpassningar ska göras vid gång- och cykelvägen och gatan intill ny
dagvattendamm ur aspekten att skydda groddjur.
Angränsande Natura 2000-område Om en åtgärd planeras som kan ha en betydande påverkan
på miljön i ett Natura 2000-område, såväl åtgärder som sker innanför som utanför området, krävs
tillstånd från Länsstyrelsen. Vid genomförandet ska beaktas att ledningsdragning inte påverkar
kommande Natura 2000 område. Vid genomförandet ska även beaktas att inte belysning riktas så
att faunan påverkas negativt.
Arkeologi
Länsstyrelsen har efter samråd och besiktigning av området 2016-08-18 meddelat att: ”Endast
en mindre yta längst åt söder förefaller vara orörd”. Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk
utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något meningsfullt arkeologiskt resultat. Således
ställer inte länsstyrelsen några krav på att en arkeologisk utredning ska föregå planerad utbyggnad
och särskilt tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) erfordras ej. Dock gäller enligt 2 kap KML
som alltid den så kallade anmälningsplikten, det vill säga om det under pågående markarbeten
påträffas fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsen omedelbart kontaktas.”

Ekonomiska frågor
Planavgift
Kommunen upprättar detaljplanen och plankostnader ska ingå vid köp av mark.
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och HFAB (Höörs Fastighets AB).
Exploateringsavtalet ska reglera kostnader för mark, plankostnader, arkitektkostnader och övriga
utredningar, infrastruktur som gator, gång- och cykelvägar, dagvatten- och VA-anläggningar, flytt av
ledningar, belysning och planteringar.
Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av samtliga underjordiska ledningar som el, värme, tele
och datakommunikation regleras i samarbetsavtalet.
Exploateringsavtalet ska reglera plantering av träd. Inom detaljplaneområdet ska träd bevaras i så
lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruktur innebär att träd fälls. Att återplantering av
träd ska ske i större mängd än det antal som fälls samt antal och kvalitet som storlek på träd, ska
anges och säkras.
Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradonförekomst kan
krävas vid byggnation vilken bekostas av berörd exploatör/markägare som även bekostar eventuell
arkeologisk undersökning.
Fortsatta markundersökning och provtagningar, bortforsling och eventuell sanering som kan komma
att behövas, ansvaras och bekostas av exploatören, se ”Rapport Översiktlig MUR och Geoteknik PM
20161222” Sweco.
Kostnader för detaljerad dagvattenutredning, projektering och anläggande av dagvattendamm samt
övriga dagvattenanläggningar regleras i samarbetsavtalet.
Flödesbarriärerna längs den västra sidan av grusvägen är föreslagna av konsulten som tagit fram
dagvatttenutredning, utifrån att höjdkurvorna visar en svag lutning in mot fastigheterna. Höörs
kommun gör bedömningen att denna lutning är så liten att ytligt rinnande vatten kommer att rinna
längs med vägen och inte in mot fastigheterna. I samband med projektering kommer ytterligare
kontroll av detta att ske för att säkra att dagvatten inte rinner in mot fastighet. Det kan i så fall
handla om att göra mindre nivåjusteringar av vägen för att inte få en lutning in mot fastigheterna.
Åtgärderna, som kommunen ansvarar för, kommer att utföras i samband med entreprenaden av
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förskoleområdet.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med Mittskåne Vattens
VA-taxa.
Kostnad för eventuell arkeologisk undersökning ska bekostas av Höörs kommun om det under
pågående markarbeten påträffas fornlämning som medför detta.
Fastighetsbildningskostnader
Höörs kommun beställer erforderlig fastighetsreglering inom planområdet.
Vid upprättande av gemensamhetsanläggning eller servitut följer kostnader till lantmäterimyndigheten för de förrättningar som görs, avtal som upprättas m.m. Kostnader för fastighetsbildning och
eventuella servitut och ledningsrätter regleras i samarbetsavtalet.
Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Detaljplanen medför att mark har avsatts för allmänt ändamål vilket medför att det uppkommer nya
underhållskostnader för kommunens gatu- och parkenhet för planområdets nya förskoletomt, gata,
gång- och cykelvägar, parkeringsplatser samt naturområden. Kommunens gatu- och parkenhet har
tagit fram en modell för automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden för allmänt ändamål. Modellen är enkel och bygger på en schabloniserad m2-ersättning. Modellens m2-priser baseras
på de faktiska kostnader som gatu- och parkenheten har för att drifta gatu- respektive parkmark
idag. Beräknad driftkostnad för den aktuella detaljplanen medför att den totala schablonkostnaden
för området är 175 tkr. Schablonkostnaderna är utifrån 2017 års m2-priser, det innebär att områdets
kostnader kan komma att förändras med tiden.
Kostnader för drift av gemensamma dagvattenanläggningar
Dagvattendamm har förlagts inom allmän platsmark i detaljplanen. Dammen kommer att ta omhand
dagvatten från kvartersmark (parkeringsplats och övriga hårdgjorda ytor, förskola, skola och komplementbyggnaders tak), och allmän platsmark (gata, gång- och cykelväg, parkeringsplats). Underhållskostnader bör i samarbetsavtalet fördelas mellan kommunen (Mittskåne Vatten och Gatu- och park
enheten) och exploatören HFAB. Skötselplan bör tas fram.

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Rolf Carlsson					Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef				Planarkitekt
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ANTAGANDEHANDLING
Dnr KSF 2015/393		
Proj nr 6009

Granskningsutlåtande

över Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter
”ny förskola vid Sätoftaskolan”, i Höör
Höörs kommun, Skåne län, upprättad 2017-08-14
Kommunstyrelsen beslöt 2017-05-15 § 116 att godkänna förslag till detaljplan för Sätofta
18:54 m fl. fastigheter ”ny förskola vid Sätoftaskolan” i Höör, att ställas ut för granskning.
Granskningen varade 2017-05-22– 2017-06-12 då planhandlingarna fanns utställda i kommunhusets foajé samt var tillgängliga på Höörs kommuns hemsida www.hoor.se
Sakägare (enligt fastighetsförteckning) har beretts tillfälle till granskning genom personlig underrättelse och kungörelse införd i Skånska Dagbladet samt i Lokaltidningen lördagen den 20
maj. Detaljplanen har skickats till berörda myndigheter, ledningsdragande företag, intressenter
och till sakägare.
Synpunkter som lämnats under granskningen och från det tidigare samrådet av personer som
inte fått sina synpunkter helt eller delvis tillgodosedda, återges i detta granskningsutlåtande.
8 st yttranden varav 3 med synpunkter inkom på granskningshandlingarna. Yttrandena presenteras och kommenteras i detta granskningsutlåtande. Yttranden som inkommit under samrådet som kvarstår och som tidigare redovisats i granskningsutställmningen, redovisas även i
detta granskningsutlåtande.

Inkomna yttranden under granskningen
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen						
Lantmäteriet						
Trafikverktet						

Utan synpunkter
Utan synpunkter
Utan synpunkter

PRIVATA FÖRETAG
E.ON Elnät						
Med synpunkter
Telia Sonera Skanova Access AB			Utan synpunkter
						
KOMMUNALA NÄMNDER OCH INSTANSER
Miljö- och byggnadsnämnden				
Utan synpunkter
Mittskåne Vatten					Med synpunkter
GRANNAR, FÖRENINGAR, PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG
Sätofta 2:14, 2:99, 2:13 och 2:103			
Med synpunkter

Inkomna yttranden från sakägare under samrådet med synpunkter som kvarstår
Sätofta 2:14, 2:99, 2:13 och 2:103, Bosjökloster 1:20, Sätofta 2:11, Sätofta 2:12 samt Sätofta
1:10.

Samrådsmötet den 27 februari
Vid samrådsmötet i Sätoftaskolan deltog ca 35 personer.
Frågor som diskuterades efter det att innehållet i planhandlingarna redovisats var:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antalet parkeringsplatser
Möjligheten att köra igenom skolområdet (på gång- och cykelvägsslingan)?
Vägens dragning och om barnen behöver korsa den
Folkbibliotek önskades
Utemiljön och storlek på byggnaden och dess funktioner diskuterades
Läget intill vårdhemmet, konflikter och faror. Kan kommunen påverka vård		
hemmets inriktning?
Går det att teckna avtal med vårdgivaren om vilken typ av verksamhet de ska ha?
Under byggnadsfasen: Hur är det tänkt att säkerställa barnens miljö i samband med
trafiken med byggentreprenörer etc?

Antalet parkeringsplatser beskrevs enligt redovisning på illustrationskartan (underlag, bilaga ”Trafikutredning PM Tyrens 20160607”) och det tydliggjordes att gång- och cykelvägen
endast var till för gående och cyklande samt för räddningsfordon samt att hinder kommer att
anordnas för bil- och mopedtrafik. Barnen kommer inte behöva korsa någon bilväg på sträcka
mellan parkering och förskola/skola. När gata, etapp två, byggs ut, kommer parkering till förskolan att flyttas norrut och därmed kommer inte någon bilväg heller att behöva passeras.
Avsikten är att det ska vara ett skolbibliotek integrerat med folkbibliotek i den nya byggnaden
men i första hand ett skolbibliotek. En landskapsarkitekt kommer att kopplas in i projekteringsskedet som jobbar vidare med utformningen av utemiljön och arkitektfirma kommer att
anlitas som ritar vidare på byggnaden.
Grannar berättar om incidenter som förekommit med vårdtagare från angränsande vårdhem
medan skolan inte haft sådana problem. Skyddsombudet på Sätoftaskolan, berättar med
anledning av diskussionen lite om hur skolans säkerhetsarbete går till. Arbetsmiljöverket har
uppmanat skolan att göra tydliga riskbedömningar och detta sker återkommande. Skolan har
med utgångspunkt i dessa riskbedömningartagit fram rutiner för att skydda barn från vuxna
som inte hör till skolan. Skolans egna regler säger bland annat att barn upp till 6 år inte får gå
ut utan en vuxen. Flera av åhörarna lyfter fram polisens ansvar och att IVO (institutionen för
vård och omsorg) tar emot anmälningar om vårdgivare som inte följer sitt regelverk.
Kommunen är inte avtalspart med det angränsande privatägda vårdhemmet eller tillståndsgivare för vilken slags vård som får bedrivas, det är IVO.
Inför byggfasen är det byggherrens, Höörs fastighets AB:s, ansvar tillsammans med entreprenörer att ta fram logistikplan för bygg- och anläggningsaarbeten samt förmedla beskrivning
med tidplaner till skolan.
Det framförs på samrådsmötet att processen för den nya förskolan har varit bra och att det
varit möjlig att ha en dialog med kommunen och politikerna har lyssnat på dem som berörs.
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Yttranden och kommentarer
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen
Redogörelse för ärendet
Planområdet är cirka 3,3 hektar och ligger strax väster om Sätofta. Syftet med planförslaget
är att kunna bygga en förskola med åtta avdelningar samt en gemensam matsal och kök för
hela Sätoftaskolan. Västra delen av planområdet är inte detaljplanelagt och består av med en
äldre nedlagd gård samt obebyggd mark i området från Nybyvägen norrut mot högstadieskolan. Den redan planlagda marken inom skolområdet består av skola, gata, gång- och cykelväg,
parkering och natur. Planförslaget berör inte någon jordbruksmark. Cirka en tredjedel av marken planläggs som kvartersmark för Sätoftaskolan och två tredjedelar planläggs som allmän
platsmark. Planen föreslår framförallt skola på kvartersmark men även skola, samlingslokal,
bostad och tillfällig vistelse för den nedlagda gården.
Kommunen tar fram planförslaget med utökat förfarande och har inte gjort någon MKB. Planområdet ingår i ändringen av översiktsplanen Ringsjöbandet från 2016. Den visar planområdet som utvecklingsområde service/verksamhet samt utveckling skolområde och eventuellt
bostäder. Kommunen skriver om behovet av nya förskoleplatser samt den utveckling av skolan
som det aktuella planförslaget innehåller. I granskningsyttrande till översiktsplanen nämner
inte Länsstyrelsen planområdet eller någon fråga som planen berörs av.
Kommunen tog fram ett program inför detaljplan 2016. I det hade Länsstyrelsen synpunkter
om miljökvalitetsnormer för vatten samt översvämning och menade att det är lämpligt att
kommunen utreder och tar ställning till om det kan finnas behov av att genomföra en övergripande dagvattenlösning för hela området vid Sätoftaskolan. Vidare nämnde Länsstyrelsen
arkeologi, biotopskydd, artskydd och Natura2000 i yttrandet. Länsstyrelsens rådgivning
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10–11 §§ PBL.
Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra ur fastighetsbildningssynpunkt.
Region skåne, Regionala utvecklingsnämnden (yttrande inkom under samrådet)
Region Skåne har meddelat att de inte har några synpunkter utifråndet regionala utvecklingsansvaret.
Trafikverket
Inga synpunkter.

Ledningsdragande företag
E.ON Elnät
E.ON Elnät noterar att ett E-område utlagts i plankartan för transformatorstation vilket vi uppskattar. Men planbestämmelserna måste säkerställa att minsta tillåtna avståndet på 5 meter
mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel och brännbart upplag upprätthålls,
enligt svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, utgåva 2. E.ON Elnät föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen E: att ”minsta tillåtna
avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart
upplag är 5 meter.” Det ska även vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med
tungt fordon.
E.ON Elnät noterar även u-områden i plankartan det är dock viktigt att de överensstämmer
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med den planerade flytten av kabel som jag uppfattat planeras att genomföras, u-området
bör ligga i linje med servisledningen för fastigheten Sätofta 2:106, säkerställ rätt information i
plankartan med Joakim Maikisch som kan nås på telefon 072-216 04 63.
E.ON Elnät yrkar på att u-område även utläggs i den del som korsar Allmänplats mark, Naturmark, då det är en för elförsörjningen viktig ledning, enligt Boverkets allmänna råd och nya
riktlinjer.

Utdrag ur plankartan med E.ON:s kablar inritade i inmätt läge. Rosa= högspänningskabel som planeras i diagonala
sträckningen
söder
om yttrande,
den befintliga
transformatorstationen
flyttas
till grön (lågspännings--kabel)/röd linje =föreslagen
Bilagd
karta till
E.ON:s
schematisk
karta över hög- och
lågspänningskablar.
ny dragning som u-område läggs ut efter. Högspänningskabeln ligger också i allmän platsmark väster- och österut.

Kommentar:

Kablarna har stakats ut och mätts in och u-områden har lagts in på plankartan i samråd med
E.ON (Joakim Maikisch) inom kvartersmark och även inom allmän platsmark i västra delen där
starkströmsledning finns. Transformatorn har säkrats på plankartan med ett ”E-område” (=användningsområde som inte avses avstyckas).
•

Nedanstående text har förts in på plankartan vid bestämmelsen ”E” =Transformatorstation.
Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel
eller brännbart upplag är 5 meter.

•

Nedanstående text har förts in på plankartan vid bestämmelsen ”u-område” =Inom området
får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet
av elektriska starkströmsanläggningar.”

Nedanstående text har förts in i planbeskrivningens genomförandedel:
E.ON har markerat kablarna och kommunen har mätt in kablarna. U-området som förlagts
enligt inmätningarna omfattar befintliga ledningar men avsikten är att högspänningskabeln från
transformatorstationen och söderut ska flyttas till samma läge som lågspänningskabeln som
leder till grannfastigheten Sätofta 2:106 söder om. U-området för de befintliga ledningarna har
markerats med prickmark vilket förtydligar ytterligare att marken inte får bebyggas, se karta nästa sida. Inom allmän platsmark i väster har u-område lagts ut för starkströmsledning i plankartan sedan granskningen enligt Boverkets nya anvisningar. (Tidigare har ledningar inom allmän
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platsmark inte lagts ut på plankarta inom allmän platsmark). E.ON ansvarar för att ledningarna
är säkrade/säkras med ledningsrätt eller servitut.
•

Vid projekteringen ska det tillses att utformningen blir sådan att det ska vara möjligt att ta
sig till transformatorstationen med tungt fordon. Ett minsta område på 6x6 meter ska vara
fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Det ska även under byggnationen vara
möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.

•

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter. Inte heller får
utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför ledningen, så att reparation och underhåll försvåras.

•

Exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar som finns inom kvartersmark. Kostnader
vid flytt av ledningar regleras i exploateringsavtal, se ovan om u-områden.

Utdrag ur antagandehandling, reviderad plankarta sedan granskningen, där u- område för E.ON:s befintlig högspännings
ledning lagts till inom allmän platsmark, gata och natur.
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Telia Sonera Skanova Access AB
Telia Sonera Skanova Access AB har i programskedet meddelat att de har ledningar inom planområdet och de meddelar nu i samrådsyttrande att de inte har några synpunkter på förslaget.
Tele2
Tele2 har inga ledningar på berörd fastighet. Vi har därmed inget att erinra.

Kommentar:

I planbeskrivningens genomförandedel anges under Ekonomiska frågor att ”Kostnadsansvaret
för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören.”

Kommunala nämnder och instanser
Miljö- och byggnadsnämnden
Ingen erinran.
Mittskåne Vatten
Mittskåne Vatten har tagit del av förslaget till detaljplan och ser att alla delar finns med för att
en helhetsbedömning utifrån VA-perspektiv ska kunna göras. Endast ett par mindre justeringar
behöver göras för ökad tydlighet.
Dagvatten
Enligt texten ska dammen ha en fluktuerande vattenyta och kan komma att torka ut under
perioder. Denna mening bör tas bort, eftersom det står skrivet på annat ställe att dammen ska
ha tömning i botten.
Det står angivet att det finns VA och dagvattenledningar inom allmän platsmark och kvartersmark som behöver flyttas. Mittskåne Vatten ställer sig undrande till vilka dessa ledningar är.
Enligt planbeskrivningen ska dagvatten hanteras enligt den utredning som WSP har tagit fram.
Det är bättre att ange att dagvattenutredningen är ett underlag för hur dagvatten ska lösas.
Under kapitlet ”Föreslagen markanvändning” och rubriken ”Dagvattendamm” finns det kompletterande uppgifter om hur dagvattendammen ska utformas som inte finns med i dagvattenutredningen. Det bör anges i planbeskrivningen att dagvatten ska, vid skyfall och överbelastad
dagvattendamm, avledas ytligt längs med grusvägen mot Nybyvägen. Det bör även anges att
den ytliga vattenvägen ska säkras i samband med markprojekteringen av förskoleområdet, så
att inga intilliggande fastigheter drabbas av ytligt rinnande vatten.
Verksamhetsområde för VA
Under exploateringsavtal står det att Mittskåne Vatten ska upprätta tjänsteskrivelse om utökat
verksamhetsområde när detaljplanen har vunnit laga kraft. Mittskåne Vatten reserverar sig
mot denna punkt, då ytterligare diskussion mellan enheterna kommer att föras under hösten
2017 om när verksamhetsområde för VA lämpligen bör inrättas.

Kommentar:

Det finns vatten, spillvatten och dagvattenledningar som behöver flyttas och nya anläggas inom
kvartersmark och allmän platsmark. Exploatören bygger ut och bekostar VA-anläggning samt
står för kostnader för flytt av ledningar samt kostnader i samband med utbyggnad av dagvattenlösningar. Vid jämförelse av befintliga vatten, spillvatten och dagvattenledningar och föreslagen detaljplanekarta framgår det var nya ledningar behöver dras inom allmän platsmark och
inom kvartersmark för att anpassas till den nya strukturen. Exakt hur det ska göras och vilka
ledningar som berörs kommer att framgå i projekteringshandlingarna som tas fram i genomförandeskedet efter det att detaljplanen antagits.
I stycket ”Föreslagen markanvändning” har text lagts till ”Dagvatten ska, vid skyfall och
överbelastad dagvattendamm, avledas ytligt längs med grusvägen mot Nybyvägen. Den ytliga
vattenvägen ska säkras i samband med markprojekteringen av förskoleområdet, så att inga
intilliggande fastigheter drabbas av ytligt rinnande vatten.”
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På illustrationskartan har texten ändrats från dagvattendamm till fördröjiingsmagasin för att
tydliggöra att det inte är säkert att det blir fluktuerande vatten.
Texten angående inrättande av verksamhetsområde för VA ändras inte planbeskrivningen
eftersom det fungerar som det beskrivs enligt VA chefen. Samhällsbyggnadssektor ska se över
fungerande rutin för hur inrättande av verksamhetsområde för VA ska ske.

Grannar, föreningar, privatpersoner och företag
Bosjökloster 1:20, Belleshill AB (yttrande i samrådet som kvarstår)
Vi är positiva till planen. Enligt tidigare skrivelse från kommunarkitekt Bo Johansson (200107-31) skulle infart till vår fastighet Bosjökloster 1:20, som enligt gällande fastighetstaxering
har typkoden 210 småhusenhet, tomtmark för helårsbostad, beaktas i samband med ny väg
till fastigheten Bosjökloster 1:270.
I samrådshandlingen s. 16 står: ” att i en första etapp påbörja gatu-utbyggnad till kommunens
mark nordväst om, Bosjökloster 1:270, som i översiktsplanen är avsatt för utbyggnad av skolområdet eller till ca 40 bostäder.”
Vi begär att vägen som ansluter till Bosjökloster 1:270 , placeras så att den går nära och
parallellt med vår norra gräns för framtida infart till vår fastighet. Härmed möjliggörs även fler
parkeringsplatser i den norra parkeringen vid gata etapp 2.
Vi begär möte för att studera frågan på plats.

Kommentar:

Möte har hållits på plats den 8 mars 2017. ÖP anger att marken inom kommunens fastighet Bosjökloster 1:270, norr om Bosjökloster 1:20, är avsatt för utbyggnad av skolområdet eller till ca
40 bostäder. Planering för vad som ska byggas och utformningen har ännu inte påbörjats varför
kommunen inte kan avgöra något i fråga om läget för fortsatt vägdragning.
Sätoftaskolans Föräldraförening (yttrande i samrådet som kvarstår)
Refererande till SAMrådsmöte på Sätoftaskolan 2017.02.27 önskar styrelsen i Sätoftaskolans
Föräldraförening lämna följande synpunkt på detaljplanen för den nya Förskolan vid Sätoftaskolan.
Utifrån diskussion på SAMrådsmötet 2017.02.27 framkom att det fanns en oro för klienterna
på det intilliggande boendet närmast skolan. I detaljplanen kommer boendet angränsa tätt
inpå utemiljön på förskolan. Vi önskar därför att kommunen upprättar rutiner för en utökad
och regelbunden dialog med ansvariga och personal på det intilliggande boendet kring avvikelser och incidenter avseende klienter och boendet samt att nödvändiga åtgärder genomförs
och följs upp kontinuerligt för att undvika att det händer igen.

Kommentar:

Skolan och skyddsombudet på Sätoftaskolan, som ansvarar för skolverksamheten, kan föra
dialog med föräldraföreningen om hur säkerhetsarbetet går till. På samrådsmötet berättade skolans skyddsombud att Arbetsmiljöverket har uppmanat skolan att göra tydliga riskbedömningar
och detta sker återkommande. Skolan har med utgångspunkt i dessa riskbedömningar tagit
fram rutiner för att skydda barn från vuxna som inte hör till skolan. Skolans egna regler säger
bland annat att barn upp till 6 år inte får gå ut utan en vuxen. Flera av åhörarna på samrådsmötet lyfte fram polisens ansvar och att IVO (institutionen för vård och omsorg) tar emot anmälningar om vårdgivare som inte följer sitt regelverk och det är viktigt att göra anmälningar till IVO
om avvikelser sker. Kommunen är inte avtalspart med det angränsande privatägda vårdhemmet
eller tillståndsgivare för vilken slags vård som får bedrivas, det är statliga myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
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Sätofta 2:11 och Sätofta 2:12 (yttrande i samrådet som kvarstår)
1. Den nedlagda gården intill Nybyvägen omfattar 3 huskroppar - en uppförd i sten samt två
uppförda i trä. Stenlängan avses bli bevarad och användas. De två träladorna avses bli rivna.
Det mindre trähuset som ligger i nära anslutning till den forna stenladugården är dock unikt
och bör absolut bevaras då det tillhörde ladugårdens funktion. Det är ett takförsett gödselhus som är typiskt för den tidens miljö- och kretsloppstänkande innan konstgödsel blev
allmänt tillgängligt och då naturgödsel tillsattes högt värde. Gödselhuset var karaktäristiskt
för småbruk i den skånska mellanbygden. Spridningen av detta bruk i denna bygd berodde
på att grundaren av Dala Lantbruksskola i Västerstad (Nils Larsson) var en varm förespråkare
för detta förvaringssätt - han delade bl.a. ut gödselvårdsflaggor till förtjänta. Veterligen finns
inget gödsel hus bevarat från denna tid med just motiveringen ”gödsel hus” som exempel på
resursutnyttjandet i en svunnen tid.
2. Den nya infart som planeras mellan stenladugården och den större träladan bör vara möjlig
att genomföra även om gödselhuset bevaras. Denna västra infart diskuterades tidigare då
skolans ursprungliga uppbyggnad planerades. Förslaget togs då bort och endast den östra
infaren blev förverkligad. Anledningen till detta var dels ett bevarandekrav av befintliga ekar
samt den skymda sikt till Nybyvägen som placeringen medför. Detta sistnämnda motargument
kvarstår även idag och med än större tyngd än tidigare. Behovet av en ytterligare infart är
dock uppenbart då byggnationerna ökar i skolområdets västra del. En lösning kan finnas i att
sänka hastigheten på Nybyvägen till 30 km i timmen för den vägdel som finns mellan utfarterna jämte den del som har dålig sikt vid nya (västra) infarten. Hastighetsbegränsningen bör
också kompletteras med vägbulor då trafiksituationen på Nybyvägen är allt tätare och intensivare. De befintliga ”insnörningarna av vägbredden” samt ”serpentinsvängarna ” synes snarast
öka riskerna vid de allför höga hastigheterna. Undertecknades utfarter till Nybyvägen (fastigheterna 2:11 och 2:12) är idag - med dagens trafiksituation - synnerligen riskabla. Den nu
tillkommande trafiken kommer att förvärra trafiksituation än mera.
3. Planerad parkering vid västra infarten innebär en störning (buller, trafik, avgaser, utsikt)
av befintlig fastigheter Sätofta 2:14 Och Sätofta 2:11. Lämpligare placering synes vara arean
mellan norra gränsen till fastighet 2:14 och den befintliga dammen ytterligare norrut.

Kommentar:

Det takförsedda gödselhuset som är typiskt för tidens miljö- och kretsloppstänkande då den
byggdes innan konstgödsel blev allmänt tillgängligt har en intressant historia. Enligt uppgift
finns det flera liknande gödselhus i kommunen. Det har ännu inte beslutats om byggnaden
behöver rivas eller om den kan användas i verksamheten, vilket vore bra ur kulturhistorisk
synvinkel. En dokumentation av ladan, som under senare år använts som garage och förråd och
är i relativt dåligt skick, har utförts av byggnadskonsult. Det är möjligt att ”gödselladan” kan
restaureras och få funktion i verksamheten. Texten i planbeskrivningen har ändrats till ”Den påverkan som förslaget medför på kulturmiljön är att längorna av trä i väster rivs. Den mindre ladan
(se bild figur 6 och 12) som använts som garage och som längre tillbaks byggts och använts för
gödsel ska om möjligt bevaras.”
Trafikkonsult har tagit fram det läge som ger bäst sikt åt vardera riktning för anläggande av ny
tillfartsväg till skolområdet och ev. framtida byggnation som är inritad i översiktsplanen för Ringsjöbandet i nordväst. Utformningen är gjord utifrån att skapa en säker trafiksituation för både
oskyddade trafikanter och för motorburna trafikanter. För enskild utfarts trafiksäkerhet är regeln
att den löses vid varje enskild fastighet genom till exempel siktröjning. En hastighetssänkning
till 40 km/h utfördes i samband med anläggande av cykelväg utmed Nybyvägen. Trafiksäkerhet
på gator och vägar uppföljs kontinuerligt och i samband med den nya tillfarten till skolan kan
ändringar i utformning och hastighet komma att behöva göras.
Sätofta 2:14, 2:99, 2:13, 2:103 (granskningsyttrande)
Vi anser att några av våra frågor inte har gått att svara på då de var för detaljerade för nuvarande diskussion, därför skulle jag vilja upprepa att nedan punkter är viktiga för oss när vi nu
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fortsätter in i en mer detaljerad planering av skolan och dess omgivning.
1. Parkeringen vid entrén till förskolan bör endast vara öppen när skolan eller andra inhyrda individer har aktiviteter. Detta för att begränsa användning av skolan som tillhåll för
snabba fordon.
2. Vidare insisterar vi på att cykelvägen som kommer agera som Akutväg och knyta ihop
området förses med bommar.
3. Parkering av mopeder uppskattar vi att ni har placerat vid högstadieskolan och därför bör
det finnas bommar ovan förskolan som begränsar dessa att använda vägen kring de små
barnens skolgård.
4. Belysningsmiljön är ett önskemål från oss att den hålls till låg belysning och begränsas till
det som behövs på vägen.
Angående Dagvattenutredning Sätofta skola (WSP 2017-04-18)
Frågeställningar och önskemål om kompletteringar
Vi är ägare till fastigheterna Sätofta 2:99, 2:103, 2:13 (Linn och Dennis), samt Sätofta 2:14,
2:15 (Paola och Steve) och vill ha svar på nedanstående frågeställningar.
Vi kräver också att rapporten kompletteras så att vi med säkerhet vet att inte våra fastigheters
risker för översvämningar ökar i och med den planerade exploateringen.
Frågeställning 1
I avsnitt 2.4 redovisas dagens topologi och bedömda rinnvägar för ytvatten. I figuren kan man
se en rinnväg som går igenom fastigheten 2:99 rakt norrifrån i omedelbar närhet av vårt bostadshus. De föreslagna flödesbarriärer som redovisas i avsnitt 5.3 (figur 10) överensstämmer
inte med de naturliga rinnvägarna, hur kommer det sig?
Frågeställning 2
I avsnitt 2.6 omnämns den ledning som ligger i vägen utanför våra fastigheter. Vi vill ha ett
förtydligande om vilken kapacitet den bedöms ha. Vi tolkar texten som att man har ansatt en
högre kapacitet (120 l/s) än vad som finns i verkligheten.
Frågeställning 3
Denna frågeställning gäller antagandena om utflöde ur dammen vid ett 100års-regn (avsnitt
3). Här har man antagit ett ännu större flöde (145 l/s). Detta låter inte rimligt med tanke på
vad som angetts i avsnitt 2.6.
Enligt riktlinjerna i Svenskt Vatten P110 ska fastigheter skyddas mot nederbörd motsvarande
ett 100års-regn. Varför uppfyller man inte dessa krav?
Frågeställning 4
Dammens krön har lagts på nivå +63. Vi kan inte i rapporten hitta några höjder för våra fastigheter. Finns det inte en risk att vatten kommer tränga upp genom ledningen utanför (eller
inom) våra fastigheter och orsaka skador?
Frågeställning 5
I avsnitt 5.3 omnämns att flödesbarriärer bör skapas för att förhindra skador på våra fastigheter.
Hur skulle dessa flödesbarriärer kunna se ut? Är det möjligt att överhuvudtaget anlägga någon
barriär längs med hela sidan mot våra fastigheter med tanke på att vi har vår infart på den
sidan?
Vi förutsätter att ni kompletterar
Vi vill att ni kontrollerar kapaciteten i ledningen som löper utanför våra fastigheter eftersom
denna ledning är en viktig del av dagvattensystemet.
Vi vill att ni genom en översvämningsanalys visar att byggnaderna på våra fastigheter inte
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riskeras skadas vid ett 100års-regn i enlighet med Svenskt Vatten P110.
Vi vill också att ni redovisar hur de i rapporten omnämnda flödesbarriärerna kan utformas.
Vi tackar för god kommunikation och öppen dialog i detta ärende och träffas gärna för vidare
diskussioner.

Kommentar:

De första synpunkterna, punkt 1-4 förs med detta dokument vidare till projekteringsskedet då
området planeras mer ingående för genomförande.
Frågeställningar angående Dagvattenutredning har lämnats av Mittskåne vatten och besvaras
nedan. Ytterligare komplettering av dagvattenutredningen kommer inte att utföras och motiveringen till detta redovisas i svaren.
Frågeställning 1.
De inritade rinnvägarna visar hur rinnvägarna ser ut idag och bilden visar en rinnväg som
naturligt går genom fastigheten Sätofta 2:103. Ytligt rinnande vatten rinner över hela naturmarksytan och pilarna illusterar endast riktningen på ytligt rinnande vatten. Den planerade
dagvattenfördröjningen kommer att fungera som en flödesbarriär för ytligt rinnande vatten, vilket innebär att ytterligare flödesbarriärer inte är nödvändiga för att skydda de närmst liggande
fastigheterna.
Frågeställning 2
Höörs kommun ser inget behov av att i nuläget redovisa kapaciteten på den dagvattenledning
som går från den planerade dagvattenfördröjningen till Ringsjön. Om fastighetsägare upplever
problem med att dagvatten inte avleds i den allmänna dagvattenledningen, ska kontakt tas med
Mittskåne Vatten. Mittskåne Vatten har fått möjlighet att yttra sig på detaljplanen och är därmed underrättad om att dagvatten kommer att kopplas på den befintliga dagvattenledningen.
Den föreslagna konstruktionen på dagvattenfördröjning och utlopp ger en avlastning på den
befintliga dagvattenledningen jämfört med dagens konstruktion, eftersom det kommer ske en
kontinuerlig och lägre avtappning av dagvatten, istället för en högre avtappning såsom det sker
i den befintliga dammen vid högvattenstånd.
Frågeställning 3
Enligt dagvattenutredningen är det inte möjligt att avleda dagvattenflöde i den befintliga
dagvattenledningen vid ett 100-årsregn. Vid detta tillfälle kommer dagvatten att avledas ytligt
längs med den befintliga grusvägen. Enligt P110 ska bebyggelse skyddas mot skador vid ett
100-årsregn. Det innebär att hus och tekniska installationer inte ska drabbas av översvämning
vid ett 100-årsregn. Dagvattensystem dimensioneras normalt inte för detta regntillfälle utan
dagvatten får då avledas ytligt längs med till exempel gator och vägar mot till exempel dike, å
eller sjö.
Frågeställning 4
Marknivåerna längs med fastighetsgränsen är enligt inmätning som lägst+63,14. Denna punkt
ligger i det sydvästra hörnet av fastigheten Sätofta 2:103. Krönet på fördröjningen kommer att
höjas något för att skydda fastigheten 2:103 mot ytligt rinnande dagvatten vid högvattennivå
i fördröjningsdammen. Fördröjningens krön ska vara som lägst vid grusvägen så att dagvatten
avleds ytligt längs med denna väg vid högvattenstånd istället för in mot fastighet. Den befintliga dagvattendammen har samma högvattennivå som den planerade fördröjningen har, vilket
innebär att risken för uppdämning i den befintliga dagvattenledningen inte ökar i och med
exploateringen.
Frågeställning 5.
Flödesbarriärerna längs den västra sidan av grusvägen är föreslagna av konsulten utifrån att
höjdkurvorna visar en svag lutning in mot fastigheterna. Höörs kommun gör bedömningen att
denna lutning är så liten att ytligt rinnande vatten kommer att rinna längs med vägen och inte
in mot fastigheterna. I samband med projektering kommer ytterligare kontroll av detta att ske
för att säkra att dagvatten inte rinner in mot fastighet. Det kan i så fall handla om att göra mindre nivåjusteringar av vägen för att inte få en lutning in mot fastigheterna. Åtgärderna kommer
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att utföras i samband med entreprenaden av förskoleområdet.
Sätofta 2:14, 2:99, 2:13, 2:103 (yttrande som lämnats i samrådet som kvarstår)
We are in full agreement that because of its natural surroundings, a pre-school in the Sätoftaskolan grounds is a great opportunity to provide children with an excellent learning environment, if we will be able to provide safe and healthy surroundings.
However, the enlarging of the school grounds with a pre-school for 160 children, has an irreversible impact on the environment of the families surrounding the school ground: the landscape, the level of traffic, the noise, the level of safety, all will change.
Therefore we make the following comments for your consideration :
1.

The parking area at the entrance of the pre-school should be opened only when used
by the school or for the activities and provided with time controlled barriers. This will
help to control the improper use of the school grounds, as it is the case sometimes
today.

2.

The cycle path should not become a racing track for cars and motorbikes. Hinders/
barriers should avoid the entrance of such vehicles.

3.

Parking for mopeds should be placed in proximity of the main entrance of Sätoftasko
lan.

4.

The proposed road around the pre-school that will potentially lead to new houses or
additional school buildings, should be carefully discussed when the plan for the use
of the remaining land (stage 2) is defined. So there is no reason to include it current
detajlplan for the pre-school.

5.

As for the proximity of the new school with the Vårdhem, their request for the new
building permission, should be part of the plan for the new pre-school. As parents,
we have safety concerns for the children due to the patients of the clinic. There has
been at least two recent incidents one resulting in the need for the Police to use fire
arms. The plans for extension of the clinic should therefore be a part of a public discu
ssion.

6.

The water collection pond should not impact the surrounding ground, and because
of potential significant alterations (water running from it, growth of aggressive lake
weeds), we would like you to share the study on the new water system with us.

7.

The light pollution should be limited with low-level lighting of the parking lot and of
the cycle path.

8.

Vegetation should be planted around the borders with the neighbours, to minimize/
remove the view of pond, path and parking areas.

In summary, we would like you to take into consideration the change of environment that we,
as the closet neighbors to the school will be faced with.
And we would both appreciate as well as expect, you to do everything possible to minimize
that impact. We look forward to our continuing cooperation and dialogue as the plan develops.

Kommentar:

Med utgångspunkt Höörs kommuns parkeringsnorm, färdmedelsfördelning och situationen vid
andra förskolor i kommunen, har andelen barn som lämnas med bil beräknats samt personal
och lastbilstransporter beräknats i trafikutredning, vilken ligger till grund för utformningen.
Trafikutredningen framtagen av Tyréns konsult AB, visar att framkomligheten på Nybyvägen
är god, även efter ett ökat antal bostäder i området och att miljökonsekvenserna som buller är
begränsade.
		
1.
Behov av stängning av parkering intill stenladan kvälls- och nattetid är något som får
prövas i samband med kommande projektering.
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2.

Det är en gång- och cykelväg som planeras sammanlänka skolområdet samt även en
sträckning som leder upp till idrottsplatsen. Det kommer finnas anordningar som ska
förhindra obehörig trafik. Tillgängliga vägar måste finnas för räddningsfordon. Gångoch cykelväg planeras från båda riktningarna vilket innebär en trafiksäkerhets höjande
åtgärd då gående och cyklande till skolområdet inte behöver passera tillfartsvägarna
till skolan. Som boende i området kommer trafiken att öka med planförslaget men trafik
ökningen kommer främst att ske vid vissa tider på dagen. Se trafikutredning samt redo
görelse i planprogrammet över tillkommande trafikmängder.

3.

Parkeringsplatser för mopeder kommer att finnas vid högstadieskolan.

4.

Den nya tillfartsgatan har förprojekterats av trafikkonsult i syfte att hitta bästa läge ur
siktförhållande samt lämplig radie. Med dragningen som föreslås skapas med gatan
en avgränsad och tillräcklig förskolegård som kan inhägnas. Gatan som planeras till
utbyggnadsområdet väster om skolan avgränsar även dagvattendammen.

5.

Det är konflikt i placeringen och verksamheterna förskola/skola och boende, vilket
framkommit på samrådsmötet och tidigare dialogmöte, vilket framförts av verksamhets
utövarna, grannar samt föräldrar. Det är därför viktigt få så bra lösningar som möjligt.
Detaljplanen innebär en utökning av befintlig skolverksamhet och detaljplanelagd
användning medan vårdhemmet funnits på platsen länge, dock med olika vårdinrikt
ning. Vårdhemmet ansvarar för sin verksamhet och att inte omgivningen, grannar och
skolverksamheten störs av verksamheten. Anmälningar ska göras till IVO (Statliga till
synsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg) om avvikningar sker.

6.

Dagvattenutredning (Wsp 2017-04-18) har tagits fram som kommer vara underlag för
dagvattenlösningar. Dagvatten ska vid skyfall och överbelastad dagvattendamm avledas ytligt längs med grusvägen mot Nybyvägen. Den ytliga vattenvägen ska säkras i
samband med markprojekteringen av förskoleområdet så att inga intilliggande fastigheter drabbas av ytligt rinnande vatten. Utformningen kommer tas fram i projekterings
skedet. Dagvattenutredningen, plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning 		
skickas med detta granskningsutlåtande ut till närbelägna grannar som yttrat sig på
granskningshandlingarna.

7.

Belysningen ska utformas på ett sätt att den inte stör känsliga naturomgivningar som
Natura 2000-område vilket skrivits in i planbeskrivningens genomförandedel.

8

Planeringen av växtlighet kring dammen planeras i projekteringsskedet som följer
efter det att detaljplanen antagits.
Förslagen som lämnats kommer med denna handling att följa med till projekteringsskedet och som beslutsunderlag för politikerna att ta ställning till.

Sätofta 1:10 (yttrande som lämnats i samrådet som kvarstår)
1.
Bibliotek (Skol- och folkbibliotek) placeras i utkant, förslagsvis i gråstens- 		
byggnaden, för att mer bekvämt nyttjas av allmänheten.
2.

Erbjud pensionärer äta i skolmatsalen.

3.

Åtgärder för att förhindra buskörning kvålls- och nattetid.

4.

Övergångställe från busshållplats, södra sidan alternativt ljussignal.

5.

Busskur med bänk.

6.

Stenlängan kan innehålla kafé och bibliotek. Ex. Glumslöv, integrerat skol- och 		
folkbibliotek.
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7.

Sist men inte minst, Stenlängan kan vara en plats för kultur tex Höör Jazz som 		
söker lokal.

Kommentar:

1. Det är ännu inte beslutat om det ska vara folkbibliotek integrerat med skolbibliotek. I första
hand ska det vara ett skolbibliotek. Det är däremot beslutat att biblioteket ska placeras i den
nya byggnaden för att få närhet till de olika delarna av skolan.
2. Att erbjuda pensionärer att äta i skolmatsalen är en fråga som inte behandlas i detaljplanen.
Om frågan ska drivas specifikt bör ni kontakta politiker.
3. Om behov finns för avstängning av parkering intill stenladan kvälls- och nattetid är något
som får ses över i framtida utformning och användning.
4, 5. Övergångställe från busshållplats från södra sidan, alternativt ljussignal samt om busskur
med bänk ska anordnas är något som får prövas i samband med detaljerade utformningen i
kommande projektering.
6. Den specifika användningen av stenlängan bestäms inte i detaljplanen utan i detaljplanen
ges den flexibel användning, samlingslokal, skola, förskola, bostad och tillfällig vistelse.
7. Förslagen som ni lämnar till stenlängans användning förs med detta dokument vidare till
politiker och om ni vill att frågan ska drivas specifikt bör ni kontakta politiker.

Sammanfattning

Inkomna synpunkter har bemötts separat med kommentarer.

Revideringar i detaljplanehandlingar
Efter granskning och genomgång av förslaget har följande förändringar genomförts:
•

Revideringar har skett i planbeskrivningen i stycket ”Föreslagen markanvändning”. Följande
text har lagts till ”Dagvatten ska, vid skyfall och överbelastad dagvattendamm, avledas
ytligt längs med grusvägen mot Nybyvägen. Den ytliga vattenvägen ska säkras i samband
med markprojekteringen av förskoleområdet, så att inga intilliggande fastigheter drabbas
av ytligt rinnande vatten.”

•

PÅ plankartan har texten för användningen ”E1” transformatorstation lagts till; Minsta
tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller
brännbart upplag är 5 meter.

•

U-område har lagts ut för E.ON:s befintliga högspänningsledning som hamnar inom allmän
platsmark, gata, gång- och cykelväg och natur i väster intill fördröjningsmagasin, i enlighet
med Boverkets nya riktlinjer. (Tidigare har allmänna ledningar inte förlagts med u-område
inom allmän platsmark i detaljplan).

•

Bestämmelsen att bygglov inte krävs för plank med en höjd av max 1,80 har lagts in som en
generell bestämmelse istället för att markeras med a och sifferreferens. Som en redaktionell ändring har numreringen på administrativa bestämmelser därmed ändrats.

•

Bestämmelser på plankartan har reviderats redaktionellt för att stämma överens med Boverkets nya planbestämmelsekatalog.

•

Illustrationskartans text i granskningshandlingen ”dagvattendamm” har ändrats i antagandehandlingen till ”fördröjningsmagasin”.
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Sakägare med besvärsrätt, som helt eller delvis ej blivit tillgodosedda
Sätofta 2:14, 2:99, 2:13 och 2:103
Bosjökloster 1:20, Belleshill AB
Sätofta 2:11 och Sätofta 2:12
Sätofta 1:10
Granskningsutlåtandet har upprättats enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5:23 och detaljplanen bedöms härmed kunna antas.

Rolf Carlsson					
Samhällsbyggnadschef				

Anneli Andersson
Planarkitekt
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