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KOMMUNSTYRELSEN

Plats och tid Mejerigatan 4 (flyttad Höörsalen)
Måndagen den 9 januari 2017 kl 13:15–17:30

Kallade ledamöter Stefan Lissmark (S)
Anna Palm (M)
Fredrik Hanell (MP)
Susanne Asserfors (S)
Annagreta Reinholdz (S)
Maria Truedsson (MP)
Christer Olsson (M)
Lars-Olof Andersson (C)
Erik Mårtensson (KD)
Jörgen Ekman (L)
Helena Ohlson (SD)
Stefan Liljenberg (SD)
Rolf Streijffert (SD)

Övriga Anders Magnhagen (S)
Maria Boström-Lambrén (S)
Kenneth Kallin (MP)
Elin Hyltén Cavallius (MP)
Olle Krabbe (V)
Lars-Håkan Persson (M)
Camilla Källström (M)
Johan Svahnberg (M)
Arne Gustavsson (C)
Marianne Lundgren (L)
Lars Andersson (SD)
Ismo Pääkkönen (SD)
Jacob Engnell (SD)

Gunilla Dencker Skog, Kanslichef
Helena Sjöholm, Verksamhetsutvecklare
Michael Andersson, Kommundirektör
Lars-Olle Larsson, Konsult
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Föredragningslista

Ärende/Föredragande Tid Dnr
1 Upprop

kanslichef

2 Val av justerande och godkännande av föredragningslistan KSF 2016/409

3 Insatser för att utveckla årsredovisningen
Helena Sjöholm och Lars-Olle Larsson från Hallvarsson 
Halvarsson

ca. kl. 
13:15-
14:15

KSF 2016/440

4 Gemensamt yttrande till Växjö tingsrätt , Mark- och 
miljödomstol rörande Rönne Å Kraft AB:s ansökan om 
förlängd genomförandetid för åtgärder i kraftverken i Rönne 
Å
Anna Palm

KSF 2016/625

5 Godkännande av tidplan för arbetet med ny översiktsplan
Karin Kallioniemi

KSF 2009/149

6 Godkännande av avtal om färdigställande av Åkersberg 
1:94-1:95

KSF 2016/662

7  Detaljplan för Bosjökloster 1:595, Blommeröd, 
godkännande för samråd 
Yvonne Hagström

KSF 2009/24

8 Anläggandet av Skulpturpark vid Kulturhuset Anders KSF 2015/417

9 Ny plattform för E-tjänster och hantering av handlingar till 
kommunens nämnder - PRIOS-avtalet
Hans Magnusson  och Gunilla Dencker Skog

KSF 2016/637

10 Förskolebuss för uteverksamhet
Lisbeth Bonthron

KSF 2016/667

11 Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut 
Ewa Näslund

KSF 2016/626

12 Budget 2018 VEP 2019-2022 - tidsplan och blanketter
Linda Andersson

KSF 2016/533

13 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2017
Linda Andersson

KSF 2016/640
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Ärende/Föredragande Tid Dnr

14 Ekonomisk uppföljning november 2016
Linda Andersson

KSF 2015/522

15 Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2017
Linda Andersson

KSF 2016/520

16 Redovisning av partistödets användning 2015 och 
utbetalning av partistöd för 2017
Gunilla Dencker Skog

KSF 2016/48

17 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2016 KSF 2016/58

18 Rapport från kurser och konferenser 2016 KSF 2016/33

19 Anmälningar till KS au i december och KS i januari 2017 KSF 2016/610

20 Inbjudningar till kurser och konferenser KS AU/KS KSF 2015/524
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1 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop enligt förteckning över ledamöter och ersättare. 

_____
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Dnr KSF 2016/409

2 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Susanne Asserfors (S) och Erik Mårtensson (KD) utses att justera dagens protokoll.

2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet 2017-01-12, kl. 16:30.

3. Föredragningslistan godkänns.

 

Ärendebeskrivning
Susanne Asserfors (S) och Erik Mårtensson (KD) står på tur att justera enligt upprättat 
justeringsschema.

Som huvudregel sker justering torsdagen efter mötet kl 16:30 på kommunkansliet. Datum 
och tid är preliminära och fastställs på mötet.

Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom 
det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den 
föreslagne justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.

Beslutsunderlag
Justeringstillfällen och justeringsperson KS 2017.pdf
_____
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Dnr KSF 2016/440

3 Insatser för att utveckla årsredovisningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Höörs kommun ska tillämpa redovisningsramverket för integrerad redovisning i syfte att 
tydligare redovisa kommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

2. Kommundirektören uppdras att under 2017 vidta åtgärder så att årsredovisningen 
tydligare redovisar nämndernas resultat jämfört med kommunfullmäktiges mål och god 
ekonomisk hushållning, så att revisorernas synpunkter till delårsrapporten 2016 beaktas.

3. Kommunstyrelsen ska i samverkan med kommunfullmäktiges presidium förtydliga hur 
kommunfullmäktiges mål om en långsiktig hållbar ekonomi ska följas upp.

4. Kommunstyrelsen ska identifiera vilket stöd kommunstyrelsen och nämnderna behöver 
för att förstärka arbetet med mål och resultat.

5. Lägesrapport om arbetet ska delges kommunstyrelsen i april 2017.

             

 

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har arbetat med kommunfullmäktiges mål i ca 1,5 år. Två budgetar har 
tagits fram med den nya målstrukturen. En delårsrapport har skrivits och en 
årsredovisning ska avges. Det är i detta skede intressant att göra en översyn av hur 
kommunens resultat bättre kan redovisas.  

Ett annat motiv till översynen är den trend och den nya praxis som nu utvecklas inom 
redovisningsområdet, såväl i Sverige som internationellt.  Många årsredovisningar är idag 
mer framtidsorienterade och redovisar i större utsträckning faktorer som framöver kan 
påverka organisationen och dess förmåga att skapa ett bra resultat. Redovisningarna 
beskriver också i större utsträckning det värde organisationen skapar, eller för en 
kommuns del, den nytta kommunens aktiviteter ger medborgarna och 
samhällsutvecklingen i stort. Vidare finns en förväntan att organisationer och företag 
redovisar på vilket sätt man bidrar till en hållbar utveckling. För företag med fler än 250 
anställda och en nettoomsättning på 350 miljoner kronor kommer denna redovisning vara 
ett legalt krav från och med 2017 års redovisning. Lagen innebär att företagen ska 
redovisa sin verksamhetsmodell, väsentliga risker kopplade till verksamheten och hur de 
arbetar med hållbarhetsfrågor (ekonomi, miljö och samhällsutveckling). Kommuner 
omfattas inte av lagen men genom att kommuner på olika sätt samarbetar med privat 
sektor och bedriver delar av verksamheten i bolagsform kommer lagen indirekt att 
påverka kommunerna. Ett internationellt redovisningsramverk har tagits fram i syfte att ge 
stöd till organisationer att leva upp till legala redovisningskrav och redovisa 
hållbarhetsarbetet samt det värde organisationen skapar. Denna norm benämns 
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”Integrerad redovisning” (IR). Normen är en principbaserad inspirationskälla för 
redovisningens utformning och ersätter inte legala krav. Höörs kommun föreslås arbeta 
med och inspireras av normen i framtagandet av årsredovisningen 2016 och i den 
ständiga förbättringen av kommande års redovisningar.

Motiv till att arbeta med integrerad redovisning

Årsredovisningen är ett viktigt verktyg för förtroendevalda och chefer. Redovisningen är 
ett underlag för beslut om ansvarsfrihet. Den är också ett underlag för att kommunicera 
kommunens resultat och för att skapa samsyn om vad som behöver bli bättre. Det är 
därför viktigt att redovisningen har fokus på väsentlighet samtidigt som den är enkel att 
läsa och lätt att ta till sig, d.v.s. är pedagogisk. I syfte att utveckla redovisningen föreslås 
att Höörs kommun arbetar med normen för integrerad redovisning. Normen ger stöd för 
att på ett enkelt och läsvänligt sätt redovisa kommunens verksamhet och dess 
utmaningar. Den ger också stöd och modeller för att redovisa:

Hur verksamheten arbetar med hållbar utveckling

Hur verksamheten bemöter potentiella risker och möjligheter i verksamheten, eller, i 
värdekedjan

De viktigaste intressenterna till verksamheten och hur dialog med dessa förs

IR är ett globalt initiativ som syftar till att stödja organisationer att rapportera och redovisa 
sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. En integrerad redovisning binder ihop den 
ekonomiska redovisningen med verksamhetsredovisningen, miljöredovisningen och 
personalredovisningen.

Genom integrerad redovisning tydliggörs också sambanden mellan alla de komponenter 
som bidrar till verksamhetens framgångar och svårigheter, vilket underlättar det 
strategiska arbetet och beslutsfattandet i organisationen. Normen ger stöd för att på ett 
strukturerat sätt redovisa information om kommunens:  

Organisation och omvärld

Styrnings- och verksamhetsmodell

Risker och möjligheter

Strategi och resursallokering

Resultat

Utblick för framtiden

Urvalsprinciper dvs. hur information som redovisas har valts ut 

Normen ger också stöd för att på ett enkelt, pedagogiskt och sammanhållet sätt 
kommunicera resultat till medborgare och andra intressenter.

Normen är avsedd att användas såväl av offentlig sektor som av offentligägda och privata 
bolag. 

Vad blir nytt i 2016 års redovisning om normen tillämpas?

Ambitionen är att 2016 års redovisning för Höörs kommun har en integrerad ansatts och 
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använder delar av normens modeller.  Årsredovisningen struktureras så att den 
ekonomiska redovisningen, verksamhetsredovisningen, miljöredovisningen och 
personalredovisningen integreras med varandra. Syftet är att ge en helhetsbild av 
kommunen, dess prestationer och resultat och vad som i framtiden kan påverka 
kommunens förmåga att skapa en hållbar samhällsutveckling och värde för medborgarna.

 

Årsredovisningen kommer också innehålla:

Illustration över kommunens uppdrag och verksamhet med en redovisning av de risker 
kommunen framöver kan möta

Intressentanalys med intervjuer

Årsredovisningen kommer innehålla en illustration över de intressenter som finns till 
Höörs kommun. Syftet med en intressentanalys är att visa vem/vilka som påverkas av 
kommunens verksamheter och vilka deras behov är. Det finns flera motiv till att göra en 
intressentanalys och redovisa den i årsredovisningen. Bättre underlag till omvärlds- och 
framtidsanalysen är ett motiv. Ett annat motiv är att ambitionen om en hållbar utveckling 
förutsätter att organisationen har kontakt med sina intressenter och förstår deras behov 
och redovisar dessa. Krav på intressentanalys finns också i olika ledningssystem, blanda 
annat ISO 9001:2015 som socialnämnden arbetar med. Årsredovisningen kommer också 
innehålla urval av intervjuer med medborgare som berörts av satsningar som genomförts 
under 2016 i syfte att ge deras bild av satsningen.

Illustration över Agenda 2030 målen

2015 tog världssamfundet, genom FN, fram 17 globala hållbarhetsmål som ska vara 
uppnådda år 2030 (de så kallade Agenda 2030 målen). Sveriges Riksdag har beslutat att 
Sverige ska vara ledande i arbetet. Många av målen berör kommunfullmäktiges mål och 
Höörs kommun genomför redan idag aktiviteter inom Agenda 2030 målen. 2016 års 
redovisning kommer därför för respektive kommunfullmäktigemål att innehålla en 
illustration som referens till de Agenda 2030 mål som är kopplade till kommunfullmäktiges 
mål. På så sätt redovisar Höörs kommun hur dess aktiviteter också bidrar som det lilla i 
det stora för ”världen i stort”. Verksamhet på entreprenadÅrsredovisningen kommer 
redovisa den verksamhet som kommunen valt att köpa upp i stället för att driva i egen 
regi.

 

Andra aktiviteter för att utveckla redovisningen

Under 2017 kommer arbetet med att utveckla redovisningen att fortsätta. Prioritet i arbetet 
är att:

 svara upp och hantera revisorernas synpunkter i delårsrapporten för 2016

 göra redovisningen mer målgruppsanpassad

 ta fram tydligare mätetal för målet ”långsiktig hållbar ekonomi”

 ge relevant stöd till nämnderna att utveckla deras redovisning
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Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram tolv kännetecken för en god mål- 
och resultatstyrning. Denna skrift, tillsammans med integrerad redovisning bildar 
utgångpunkter i utvecklingsarbetet. En sammanställning av SKL:s skrift och legala krav 
på kommunala årsredovisningar finns i bilaga 1 till beslutsunderlag 1.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse till ks om utveckling av årsredovisningen.docx
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU §328).doc
3. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §250).doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §380).doc
_____
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Dnr KSF 2016/625

4 Gemensamt yttrande till Växjö tingsrätt , 
Mark- och miljödomstol rörande Rönne Å 
Kraft AB:s ansökan om förlängd 
genomförandetid för åtgärder i 
kraftverken i Rönne Å

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Yttrandet ska inte undertecknas.

Ärendebeskrivning
Klippan kommun inkommit med önskemål om att kommuner som gränsar till Rönne Å ska 
avge gemensamt yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstol rörande Rönne Å 
Kraft AB:s ansökan om förlängd genomförandetid för åtgärder i kraftverken i Rönne Å.

Kommunalråd Anna Palm (M) har diskuterat frågan med kommunalråden i övriga berörda 
kommuner och de har kommit fram till att Klippas kommun lämpligen själv undertecknar 
och skickar in yttrandet. Höörs kommun ska därför inte underteckna yttrandet.

Av skrivelserna från Klippans kommun framgår att Klippans kommun förhandlar med 
ägaren till de tre kraftverk som finns i Rönne Å inom Klippans kommun om att köpa 
kraftverken. Klippans kommun vill avveckla kraftverken och återställa Rönne Å till gagn 
för sportfisket och besöksnäringen. Detta är nu aktuellt då ägaren till kraftverken nu 
måste göra stora investeringar för att skydda vandrande ål. Som ett led i förhandlingarna 
har Klippan ställt sig bakom att Mark- och miljödomstolen ger förlängd genomförandetid. 
Det är med anledning av detta som kommunen ställt den aktuella frågan till bland annat 
Höörs kommun.

Efter behandling av ärendet i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-19 har det 
inkommit 3 domar från Mark- och miljödomstolen i Växjö. Miljöstrateg Tord Andersson, 
kommunledningsförvaltningen i Klippans kommun meddelar följande: ”I fredags fick vi det 
positiva beskedet att mark- och miljödomstolen beviljat Skånska energis ansökan om 
förlängd genomförandetid. För forsmöllan gäller nu att fingaller ska installeras senast tre 
år efter att domen vunnit laga kraft  (4 maj 2016) och för  Stackarp och Klippans kraftverk 
fyra år efter samma lagakraftdatum. Det betyder att Klippans kommun och Skånska 
energi ges den extra tid som krävs för att förhoppningsvis komma överens om inlösen och 
i förlängningen en utrivning. Parallellt med detta fortsätter kommunen arbetet med 
konsekvensutredningar samt en värdering av kraftverken”.
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Beslutsunderlag
1. gemensamt yttr.docx
2. Tomas Rikses tjänsteskrivelse 2016-06-09.pdf
3. Lars-Ake Svenssons tjänsteskrivelse 2016-11-14.pdf
4. Svar om Gemensamt yttrande.docx
5. Meddelande.htm.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §372).doc
7. Växjö TR M 2775-16 Dom 2016-12-16.pdf (Ny efter KSAU)
8. Växjö TR M 3024-16 Dom 2016-12-16.pdf (Ny efter KSAU)
9. Växjö TR M 3020-16 Dom 2016-12-16.pdf (Ny efter KSAU)

_____
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Dnr KSF 2009/149

5 Godkännande av tidplan för arbetet med 
ny översiktsplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Reviderad tidplan för ÖP-projektet godkänns.

2. Lämnad information läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2009 att kommunens översiktsplan skulle 
aktualiseras och kompletteras. Avsikten var att göra en mindre översyn och att reviderad 
översiktsplan skulle antas hösten 2011. I maj 2012 godkände kommunstyrelsen 
planförslaget Översiktsplan 2012 för samråd. Kommunfullmäktige bekräftade uppdraget 
att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan genom beslut 28 oktober 2015 och 
kommunstyrelsen godkände projektplanen 9 november samma år.

Den viktigaste uppgiften för den nya översiktsplanen är att ge en uppdaterad bild av vad 
kommunfullmäktige vill med Höörs utveckling utifrån en aktuell beskrivning av omvärlden, 
pågående trender och människors behov. Dessa framtidsbilder och utvecklingsstrategier 
konkretiseras genom riktlinjer för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras.

Förslag till beslutsmotivering
ÖP-arbetet under det senaste året

Under det senaste året har ÖP-arbetet inneburit dialog om inriktning och 
utvecklingsstrategi, uppföljning av samrådet 2012, analys och bearbetning av förslag 
m.m. I november 2015 genomfördes en inriktningsdialog med den politiska 
referensgruppen till översiktsplanen, bestående av partiernas gruppledare i fullmäktige 
och ordförandena i nämnderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för ÖP-
arbetet och medverkade också i dialogen. För att fånga upp hur invånare och verksamma 
ser på kommunens utveckling bjöds även alla företagare och föreningar in till likadana 
workshopar i februari. Resultatet finns sammanställt och har sedan använts som underlag 
för att formulera utvecklingsstrategin för ny översiktsplan (se underlag).

De synpunkter som inkom under samrådet 2012 har sammanställts och publicerats på 
hemsidan. I samband med detta bjöds invånarna in att även komma med kompletterande 
synpunkter eftersom det gått så lång tid sedan samrådet. Ett fåtal kompletterande 
skrivelser har inkommit.

Under våren och sommaren genomfördes fyra temaberedningar om:

 Småstaden och byarna
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 Infrastruktur och trafik

 Social hållbarhet och kommunal service samt

 Natur, rekreation och besöksnäring

Presidierna i berörda nämnder har varit inbjudna till beredningarna tillsammans med 
nyckelpersoner från sektorerna. Beredningarna har bidragit till att förtydliga 
utvecklingsstrategierna och till att ta diskussioner om konkreta förslag ett steg vidare.

Under våren 2016 stod det klart att kommunen kunde erhålla statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande förutsatt att frågan om aktualiteten i gällande översiktsplan lyftes upp 
för beslut i kommunfullmäktige. Projektet prioriterade därför att snabb-bereda den frågan 
och kommunfullmäktige beslutade 28 september i ärendet. I slutet av november fick vi 
beskedet att kommunen beviljats 1,6 miljoner i statsbidrag för sitt arbete med att planera 
och genomföra bostadsbyggande.

För närvarande pågår arbetet med att sammanställa resultatet av dialoger, beredningar, 
ÖP-samrådet och nya förutsättningar till ett färdigt planförslag att ställa ut för granskning. 
Det finns ett färdigt utkast av det inledande strategikapitlet (se beslutsunderlag).

Reviderad tidplan

Enligt projektplanen (antagen i KS 2016-11-09) skulle förslag till ny översiktsplan vara 
färdigt att godkännas för granskning i september/oktober 2016. Detta har inte varit möjligt 
att uppfylla. Några av skälen är att projektresurserna (arbetsgruppen) inte har varit 
tillgängliga i den omfattning som projektplanen förutsatte på grund av bland annat 
sjukskrivningar, ökad efterfrågan på nya detaljplaner samt medverkan i dialoger om 
höghastighetsbana m.m. Dialoger och beredningar har tagit mer tid att planera och 
genomföra än beräknat. Dessutom prioriterades aktualitetsprövningen av Översiktsplan 
2002.

Ny bedömning innebär att ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Höörs kommun 
färdigställs i februari så att det kan ställas ut för granskning under senvåren 2017. 
Därefter genomförs de sista justeringarna innan planen presenteras för 
kommunfullmäktige för antagande. Ny tidplan innebär alltså att granskningsförslag 
presenteras för godkännande i KS 3 april, granskning genomförs från mitten av april till 
slutet av juni, justeringar genomförs under sommaren och färdig översiktsplan 
presenteras för godkännande i KS i oktober. KF kan anta planen tidigast i oktober 2017.

Denna tidplan innehåller inte några marginaler för eventuella svårigheter som kan uppstå, 
men projektgruppen bedömer att det finns så stora vinster med att klara av granskningen 
innan sommaren att det inte är lämpligt att förlänga tidplanen ytterligare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse rev tidplan.docx
2. Projektplan (151026).docx
3. Lägesrapport ny ÖP januari 2016.docx
4. Målbild och strategier.pdf (utkast strategikapitel - reviderad efter KSAU)
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §381).doc
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Dnr KSF 2016/662

6 Godkännande av avtal om färdigställande 
av Åkersberg 1:94-1:95

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Avtalet godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har arbetat fram ett avtal med 
exploatören för färdigställande av Åkersberg 1:94-95. Kostnaderna kommer att belasta 
exploateringsprojekt Höör väster (9992).

Beslutsunderlag
1. Exploateringsavtal Åkersberg 1.94o95.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §390).doc
_____
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Dnr KSF 2009/24

7  Detaljplan för Bosjökloster 1:595, 
Blommeröd, godkännande för samråd 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Programsamrådsredogörelsen daterad 2016-12-19 godkänns.

2. Planförslaget daterat 2016-12-19, godkänns för samråd.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-09 att godkänna planprogrammet för samråd. 
Programmet var utställt under tiden 2011-01-17 – 2011-02-14. Inkomna synpunkter på 
programhandlingen har sammanställts i en programsamrådsredogörelse daterad 2016-
12-19. Planhandlingarna har utifrån inkomna synpunkter reviderats. Plan- och 
GISenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner programsamrådsredogörelsen 
daterad 2016-12-19 samt godkänner förslag till detaljplan för Bosjökloster 1:595, 
Blommeröd upprättad 2016-12-19 för samråd.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse på delar av 
fastigheten Bosjökloster 1:595, söder om Stanstorpsvägen vid ”Blommeröd”. Den nya 
bostadsbebyggelsen får inte placeras närmare än 12 meter från Stanstorpsvägen, vilket 
medför att prickmarken på tomtmarken närmast Stanstorpsvägen inte får bebyggas och 
inga in - och utfarter tillåts mot Stanstorpsvägen och Lillövägen. Detaljplanen reglerar 
endast den mark som är lämplig för bostadsbebyggelse med tillhörande gatumark samt 
mark (NATUR) avsatt för att lösa dagvattenhanteringen för området. Resterande av den 
kringliggande marken ingår inte i planområdet eftersom den innehåller höga biologiska 
värden och därför ska undantas för exploatering. Detaljplanen anger riktlinjer för ny 1-1½ 
plans bostadsbebyggelse för delar av fastigheten Bosjökloster 1:595.

Beslutsunderlag
1. samradsredogorelse_Blommerod_2016-12-19.pdf
2. Planbeskrivning_Blommerod_Samrad_2016-12-21.pdf (reviderad efter KSAU)
3. Blommerod_A3_2016-12-21.pdf (plankarta och illustrationsplan)(reviderad efter KSAU)
4. Program Blommeröd.pdf (planprogram 2010-11-19)
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §379).doc

_____
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Dnr KSF 2015/417

8 Anläggandet av Skulpturpark vid 
Kulturhuset Anders

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Höörs kommun har undersökt möjligheten att anlägga skulpturpark på kommunens 
fastighet Anders 5 och funnit att det inte finns finansiering till att anlägga en skulpturpark.

2. Höörs kommun kommer inte att finansiera en skulpturpark på fastigheten Anders 5.

3. Paragrafutdrag ska skickas till föreningen Anders såsom svar på skrivelse daterad 
2015-10-08.

4. Christer Olsson (M) uppdras att underöka alternativa placeringar och återkomma i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Föreningen Anders har tillsammans med Höörs Konstförening, Höörs Museiförening och 
Höörs Musikskola sänt in begäran om att undersöka möjligheten att anlägga skulpturpark 
på kommunens fastighet Anders 5. Föreningen har också vänt sig till kultur- och 
Fritidsnämnden som avslog ansökan med hänsyn till kostnaderna.

Ärendet togs upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 för diskussion. Ärendet 
återremitterades för vidare utredning.

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, Christer Ohlsson (M) har arbetat med att 
utreda frågan och återkommer nu med beskedet att han försökt att hitta sponsorer till 
Skulpturparken men tyvärr har inte lyckats med nuvarande förslag till placering.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-01-18 (2016-01-18 KSAU §9).doc
2. Protokollsutdrag.doc (Kultur- och fritidsnämnden)
3. Mailsvar från Christer Ohlsson.docx
4. Angående fastigheten Anders 5 i Kulturkvarteret Anders.pdf
5. Bilaga 1 Avtal.pdf
6. Bilaga 2 Situationskarta.pdf
7. Bilaga 3 Brev.pdf
8. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §382).doc
 

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-02 17 (37)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/637

9 Ny plattform för E-tjänster och hantering 
av handlingar till kommunens nämnder - 
PRIOS-avtalet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Avtalet med PRIOS ska inte förlängas utan slutar gälla 2017-06-30.

2. W3D3 ska kompletteras med Meetings Plus som ersättning av politikerportalen fr o m 1 
juni 2017.

3. En ny E-tjänsteplattform ska upphandlas.

Kommunfullmäktige beslutar:

4. Investeringsmedel om 150 000 kr överförs från projekt 9104 (IT-infrastruktur) till projekt 
9461 (W3D3 uppgradering/utveckling) för köp av Meetings Plus.

5. Driftskostnaderna för Meetings Plus ska fördelas mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna enligt samma fördelningsnyckel som för övriga licenskostnader för 
W3D3. Eventuella kvarvarande medel för drift av PRIOS för 2017 förs över från 
utvecklings- och planenheten till kansliet.

6. Driftskostnaderna för den nya E-tjänsteplattformen om c:a 175 000 kr per år fördelas 
mellan nämnderna (TN, VA/GIS, MBN, KFN, BUN, SOC) med 1/6 per nämnd.

Ärendebeskrivning
PRIOS-avtalet och samarbetet kring gemensam plattform för E-tjänster och portallösning 
för handlingar inom kommunens administration upphör 2017-06-30 om inte avtalet 
förlängs senast 2016-12-31.

Efter kontakter med samtliga inblandade kommuner är läget följande:

Kristianstad har upphandlat ny lösning. Simrishamn har upphandlat ny lösning för 
Medborgarkontor och förlänger inte avtalet för PRIOS. Ystad förlänger inte avtalet utan 
siktar på en ny lösning för E-tjänster. Ängelholm avslutar avtalet nu per sista december 
2016. Återstår Höör och Hörby som nu diskuterar en enklare lösning för att bygga E-
tjänster och i samband med detta hitta en lösning för distribution av handlingar som är 
mer integrerad med vårt ärendehanteringssystem W3D3.

PRIOS är upphandlat och byggt under tiden fram till 2009-2011 för att vara Höörs, 
Hörbys, Kristianstads, Simrishamns och Ängelholms kommuners portal för att leverera e-
tjänster inkl att ge nämnderna tillgång till handlingar. Lösningen är idag inte helt modern 
och kräver många steg för att bygga e-tjänster och är i princip uppbyggd för att översätta 
blanketter till en digital lösning. Kraven är idag mer att få hjälp att beskriva processerna i 
handläggningen och där slutresultatet blir en färdig e-tjänst. Vi har även behov av att 
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möta kommuninvånarnas ökade användning av plattor och olika enheter som kräver att 
portalen är responsivt uppbyggd, att lösningen anpassar sig efter skärmen på den enhet 
som används. Att göra detta i Höörs och Hörbys regi med PRIOS blir för dyrt.

Avslutas avtalet med PRIOS upphör även Politikerportalen (Höör24) att fungera och 
därför behöver vi redan nu bestämma väg i e-tjänsteutvecklingen och 
ärendeadministrationen. Då Höör och ev Hörby blir ensamma kvar i PRIOS-samarbetet 
finns egentligen endast en väg och det är att tillsammans med Hörby och Östra Göinge 
hitta en gemensam ny lösning för e-tjänster som uppfyller kraven på enkelhet att bygga 
och testa e-tjänster samtidigt som vi får ett verktyg att förfina våra ärendeprocesser. För 
ärendehanteringen behöver vi hitta en lösning som enklare hanterar processen från 
tjänsteskrivelse till kallelse och protokoll samt underlättar för våra kommuninvånare att få 
tillgång till information.

FormPipe som levererar W3D3 har en tillvalsprodukt, Meetings Plus, som gör att vi får 
hela flödet i ärendehanteringen att löpa utan manuell hantering av dokumenten.

Meetings Plus gör det även enklare för medborgaren att följa med i politiken genom:

 Mer lättnavigerad och användarvänlig webbplats.

 Alla dokument finns tillgängliga i PDF-format.

 Fritextsökning.

 Prenumeration på nämnder - automatisk notifiering via e-post när nya kallelser 
och dokument publiceras.

 Bevakning av sökord - automatisk notifiering via e-post när nya dokument som 
innehåller valda sökord publiceras.

 Lösningen är tillgänglig via en APP för IOS, Android och Windows 10.

 

För e-tjänstehanteringen har Höör, Hörby och Östra Göinge fått offert på SelfPoint som är 
en modern självserviceportal som även Kristianstad upphandlat och innehåller:

 Kundportal

 Formulärbyggare

 Processbyggare

 Ärendehanteringsportal

 Rapportmodul

 Integrationsmotor

Lösningen kan upphandlas via Unikoms nyligen upphandlade funktionsavtal med ATEA. 
Kostnaden för licensen är 145.000:- per år och kommun för alla självservicetjänster vi 
bygger och då ingår byggandet av drygt 10 e-tjänster samt integrationer med W3D3, 
Navet och E-legitimationslösning. För att kunna hantera framtida tjänster ordnas 
gemensamma utbildningar för c:a 30:000:- per kommun och då kan vi själva hantera hela 
systemmiljön. Utöver det tillkommer Unikoms kostnad för driften av lösningen på deras 
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servrar och denna vet vi inte ännu men vi kan ha samma installation för alla 3 kommuner.

 

Driftkostnader för PRIOS ligger idag på drygt 40 000 kr per år och avser i princip enbart 
politikerportalen där alla kan gå in och se på handlingarna. Meetings Plus ökar nuvarande 
supportkostnad för W3D3 med c:a 30 000 per år vilket ger 10 000 över till 
självserviceplattformen. Tillkommer en licenskostnad (investeringskostnad) för produkten 
om c:a 150 000 kr som kan finansieras via ombudgetering från 9104, IT-infrastruktur, 
Lokaler. Ingen upphandling behövs utan det är en uppgradering av W3D3. För e-
tjänstedelen behöver en upphandling göras som vi samordnar med Hörby och Östra 
Göinge via Unikom. En gemensam lösning där vi kan hjälpa varandra är att föredra och 
även ur ett driftperspektiv är en sådan lösning bättre. Unikom kan sköta drift, underhåll 
och ge support till samtliga tre kommuner. Finansieringen förslås ske genom en årlig 
fördelning per sektor då alla kommer att ha ungefär lika stor nytta av de tjänster vi bygger.

 

Effekter:

Höörs kommun kommer kunna erbjuda e-tjänster.

Enklare hantering av publicering av handlingar till nämnder och ut till allmänheten. Idag 
sker all publicering på hemsidan manuellt vilket är mycket tidskrävande. Det kommer inte 
längre vara någon fördröjning innan allmänheten får tillgång till kallelser och protokoll. 
Allmänheten kommer kunna prenumerera på protokoll m.m. Det kommer bli bättre 
möjligheter för förtroendevalda att anteckna och kommunicera elektroniskt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse20161209.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §386).doc

_____
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Dnr KSF 2016/667

10 Förskolebuss för uteverksamhet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till satsningen på förskolebuss för uteverksamhet 
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden själv finansierar driften inom sin 
budgetram.

Ärendebeskrivning
Förskoleverksamhet med utepedagogik kombinerat med användning av en förskolebuss 
finns i flera kommuner. Syftet med utepedagogik är att skapa upplevelsebaserad inlärning 
utifrån barnens erfarenheter där alla sinnen aktiveras, att arbeta i projektform, 
ämnesövergripande och tematiskt med ett helhetslärande och erbjuda barnen olika 
stimulerande lek och lär miljöer. Genom utepedagogik erbjuds barnen spännande 
upplevelser i utmanande miljöer och lär sig leka utan färdiga leksaker vilket stimulerar 
barnens kreativitet och fantasi.

I läroplan för förskolan finns också stöd för utepedagogik:

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 
lärande såväl inomhus som utomhus.

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och aktiviteter i både planerad miljö och i 
naturmiljö.

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Bussen är specialbyggd och anpassad för förskoleverksamhet. Alla barn har en egen 
bilbarnstol och är ordentligt fastspända. Bussen är utrustade med samma grundfunktioner 
som en förskola i en byggnad, det vill säga skötrum, kök, toalett med mera.

Med sig ut har barnen en varm lunch som förvaras i värmeskåp i bussen. Maten äter 
barnen ute i naturen eller inne i bussen vid de höj- och sänkbara borden. Behöver barnen 
vila, kan man sänka borden och lägga en madrass över så barnen kan vila där.

Verksamheten kan se olika ut. Ett sätt är att förskolebussen används som ett komplement 
till den ordinarie verksamheten. Barnen turas om att åka med bussen under veckans olika 
dagar mellan kl. 9–14. Övrig tid är de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar 
barnen på förskolan kl. 9 och återkommer cirka kl. 14. På sikt finns en möjlighet att 
efterfrågan växer kring en avdelning förskolebarn som har sin ordinarie verksamhet på 
bussen, hämtas på förskolan kl. 9 och återkommer kl. 15. De barn som har 
omsorgsbehov före eller efter denna tid kommer att vara på en avdelning inne på den 
förskola som de tillhör.
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En satsning på en förskolebuss ger en kvalitetsdimension för möte mellan tätort och 
natur. Den kan användas för besök vid annars svårtillgängliga naturplatser eller där 
friskluftsaktiviteter kan ske. Den kan också möjliggöra besök i stadsmiljö med museer, 
musik- eller teaterbesök. En fullt ut organiserad verksamhet kan också på sikt ge plats för 
upp till 22 förskoleplatser ytterligare, vilket kan utgöra en buffert vid framtida behov av 
förskoleplatser.

Beslutsunderlag
1. FÖRSKOLEBUSSEN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2016.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §212).doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-20 (2016-12-20 KSAU §397).doc
_____
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Dnr KSF 2016/626

11 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende antas.

 

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Socialnämnden beslutade 2016-11-24, § 193, att anta förslaget att inte ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas som förslag till 
kommunfullmäktige att fastställa.

Biträdande socialchef exemplifierade uträkningar i exempel 1 respektive exempel 2 vid 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-19.

Beslutsunderlag
1. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
2. 2016-11-24 SN §193 underlag avgift.doc
3. DOC161209.pdf (Komplettering av beskrivning av uträkning -Kyrkoavgift)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §383).doc
_____
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Dnr KSF 2016/533

12 Budget 2018 VEP 2019-2022 - tidsplan och 
blanketter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Reviderad tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 fastställs. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska fastställa budgetramar och skattesats den 19 september med den 21 
september som reservdag.

2. Ändrat arbetssätt fastställs där kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
budgetramarna och skattesatsen medan nämnderna själva fastställer sina detaljbudgetar.

Ärendebeskrivning
En tidplan för arbetet med budget 2018 och VEP 2019-2022 är antagen. Denna tidplan är 
inte helt förenlig med kommunallagen som anger att budgeten ska beslutas i 
kommunstyrelsen i oktober och i kommunfullmäktige i november.

Kommunallagen 8 kap:

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.

I den nu antagna tidplan ska kommunstyrelsen behandla budgeten i november, vilket inte 
är förenligt med kommunallagen.

Nytt förslag till tidplan

För att följa kommunallagen måste kommunstyrelsen anta budgeten vid sammanträdet 
den 9 oktober 2017. För att hinna med central samverkan måste kommunstyrelsens 
arbetsutskott anta budgeten den 21 september. Tidplanen för budget i kommunfullmäktige 
den 29 november kan kvarstå.

Problemet med denna tidplan är att arbetsutskottet och kommunstyrelsen endast beslutar 
om skattesatsen och budgetramarna, men i fullmäktige behandlas i dagsläget hela 
budgeten inklusive nämndernas mål och fördelning av medel per verksamhet. Budgeten 
är då beredd först av kommunstyrelsen, vilket inte är förenligt med kommunallagens 
beredningsgång 5 kap, 26 och 28 §. Det finns ingen möjlighet tidsmässigt att nämnderna 
ska sammanställa och behandla en budget från den 22 september till den 9 oktober.

Alternativet är att fullmäktige endast antar skattesatsen, budgetramar och de 
övergripande fullmäktigemålen. Nämndernas budgetar med nämndsmål och fördelning av 
medel per verksamhet kommer inte att behandlas i fullmäktige. Detta arbete överlämnas 
till nämnderna.

Detta är förenligt med kommunallagen som anger vad en budget ska innehålla.
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Kommunallagen 8 kap:

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I 
planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur 
verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 
budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret 
skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål 
som anges i andra stycket. Lag (2004:775).

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fastställa budgetramar och skattesats den 19 
september med den 21 september som reservdag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse om ny tidplan budget 2018 och VEP 2019-2022.docx
2. Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 -  med budgetberedningens tider 
färgmarkerade - 2016-12-06.docx (nytt förslag)
3. Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022.docx (nu gällande tidsplan)
4. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §221).doc
5. Kallelse till möte om nuläge mål och resultat den 16 februari 2016.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §374).doc

_____
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Dnr KSF 2016/640

13 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Tidplan avseende ekonomisk uppföljning med prognos för år 2017 antas.

 

Ärendebeskrivning
Tf. ekonomichefen redogjorde för tidplan avseende ekonomisk uppföljning med prognos 
för år 2017 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2016-12-19. I 2017 års tidplan tas 
uppföljningen för november bort.

Beslutsunderlag
1. Tidplan månadsuppföljning 2017.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §375).doc
_____
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Dnr KSF 2015/522

14 Ekonomisk uppföljning november 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Ekonomisk uppföljning/prognos avseende november månad läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Tf. ekonomichefen redogjorde för ekonomisk uppföljning/prognos avseende november 
månad 2016 vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2016-12-19.

Beslutsunderlag
1. November prognos.pdf (tillagd 2016-12-16)
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §376).doc
_____
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Dnr KSF 2016/520

15 Beslutsattestanter inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 
2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställs enligt 
följande:

Ansvar 110, beslutsattestant Michael Andersson, ersättare Linda Andersson

Ansvar 111, beslutsattestant Gunilla D Skog

Ansvar 112, beslutsattestant Gull-Britt Persson, ersättare Johan Roman

Ansvar 114, beslutsattestant Peter Wollin, ersättare Anna-Karin Olsson

Ansvar 120, beslutsattestant Linda Andersson, ersättare Lars-Johan Rosvall

Ansvar 125, beslutsattestant Lars-Johan Rosvall, ersättare Linda Andersson

Ansvar 130, beslutsattestant Camilla Lindhé, ersättare Örjan Lindström

Ansvar 141, beslutsattestant Lars Frostemark, ersättare Kristina Johannesson

Ansvar 160, beslutsattestant Lars Nilsson, ersättare Joakim Ilmrud

Ansvar 170, beslutsattestant Göran Axberg, ersättare Michael Andersson

 

2. Kommundirektör Michael Andersson och tf ekonomichef Linda Andersson har generell 
beslutsattesträtt inom kommunstyrelsens verksamhetsområden.

3. Kommundirektör Michael Andersson utser beslutsattestanter och ersättare fortlöpande 
inom kommunstyrelsen verksamhetsområden via delegering. Kommundirektör Michael 
Andersson ska alltid retroaktivt meddela kommunstyrelsens arbetsutskott om ovan 
delegeringar, denna delegeranderätt ska tillföras delegationsordningen.

4. Kommundirektör Michael Andersson och tf ekonomichef Linda Andersson har även 
generell beslutsattesträtt inom hela Höörs kommun.

5. Kommunstyrelsens ekonom har rätt att beslutsattestera rättningar/bokföringsorders för 
hela kommunstyrelsen.
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Ärendebeskrivning
Bland annat på grund av omorganisation av ekonomikontoret behövs en justering av 
beslutsattesträtten inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Ärendet är inlagt 2016-12-14 och kommer behandlas om kommunstyrelsens arbetsutskott 
fattar beslut om det under punkten för föredragningslistans godkännande.

Beslutsunderlag
1. KS Attestanter 2017 reviderad 161214B.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §391).doc
_____
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Dnr KSF 2016/48

16 Redovisning av partistödets användning 
2015 och utbetalning av partistöd för 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Höörs kommun ska betala ut medel till partierna enligt framtaget förslag, dvs.

A.     Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 448 672 kr för 2017 att 
fördelas enligt följande:

a)     Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 85 568 kr

a)     Moderata Samlingspartiet – 85 568 kr

b)     Sverigedemokraterna – 73 472 kr

c)     Miljöpartiet de gröna – 49 280 kr

d)     Centerpartiet – 43 232 kr

e)     Liberalerna – 43 232kr

f)       Vänsterpartiet – 37 184 kr

g)     Kristdemokraterna – 31 136 kr

B. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2017.

 

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunkansliet ska snarast ta fram tydliga anvisningar i för kommande år.

2. Kommundirektören uppdras att anordna ett utbildningstillfälle i reglerna för hur 
partistödets användning kan redovisas för partierna under första kvartalet 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till förvaltningen för att komplettera ärendet 
med följande motivering: Alla inkomna handlingar i ärendet ska redovisas tydligt och det 
ska framgå vilket datum respektive handling kom in till kommunen. Kanslichefen ska ta 
ställning till om handlingarna inkommit i tid i enligt ”Regler för kommunalt partistöd” 
och om mottagaren är en juridisk person. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
redovisningen av partistödet uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och 
”Regler för kommunalt partistöd”. Kanslichefen ska även ta ställning till om 
granskningsintyget uppfyller intentionerna med lagen, de formella lagkraven och ”Regler 
för kommunalt partistöd”. Kanslichefens redovisning ska beakta den av politiken 
förväntade och utlovade beredningen av ärendet inom kommunkansliet.  

I en tjänsteskrivelse har kommunkansliet kommit fram till att kommunfullmäktige får 
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besluta att partistöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnat redovisning för 
partistödets användning och granskningsintyg eller lämnat dessa efter den 30 juni 2016. 
Kommunfullmäktige får även besluta att partistöd ska betalas ut även om dessa krav inte 
är uppfyllda, detta strider inte mot KL. Partistöd får bara betalas ut till en juridisk person. 
Kommunfullmäktige får men måste inte betala ut partistöd till samtliga partier. 
Vänsterpartiet uppfyller samtliga formella krav enligt både KL och Regler för kommunalt 
partistöd i Höörs kommun övriga partier gör inte det.

Översikt över hur kraven uppfyllts:

Miljöpartiet de gröna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Kristdemokraterna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Centerpartiets kommunkrets i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Moderaterna i Höörs kommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte 
lämnat redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Vänsterpartiet Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat redovisning 
i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakraven enlig KL och Regler för kommunalt 
partistöd i Höörs kommun är uppfyllda.

Höörs Arbetarekommun; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har inte lämnat 
redovisning i tid, har lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt men 
inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Folkpartiet Liberalerna i Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

Sverigedemokraterna Höör; är en juridisk person, har lämnat redovisning, har lämnat 
redovisning i tid, har inte lämnat granskningsintyg. Formaliakravet enlig KL är uppfyllt 
men inte kraven enligt Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun.

I tjänsteskrivelsen finns en sammanställning över vilka dokument som lämnats in samt 
när de lämnats in, samtliga dokument finns med som beslutsunderlag.

Beskrivning av reglerna om kommunalt partistöd

Med anledning av återremissen har kommunkansliet gjort en fylligare beskrivning över 
vad syftet är med bestämmelserna om redovisning av partistödet och i relevanta delar 
hänvisat till lagtext i kommunallagen (KL), förarbeten, Sveriges Kommuner och 
Landstings cirkulär 14:12 (SKL:s cirkulär) och Informationsdatabasen JP Infonets 
lagkommentar (JP Infonet), se tjänsteskrivelsen för utförligare beskrivning.
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Regler om kommunalt partistöd

Kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Stödet ska 
användas till att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Det 
s.k. partistödet är alltså avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. Med andra ord är stödet ett (frivilligt) allmänt samhälleligt stöd för 
att förbättra partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen 
bland medborgarna och därigenom stärka den kommunala demokratin (prop. 1991/92:66 
s. 8, 2 kap. 9 § 1 st. KL).

Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de partier som fått stöd ska redovisa att 
stödet använts för att stärka det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin 
(2 kap. 10 § 1 st. KL). Fullmäktige får bestämma att partistöd inte ska betalas ut om inte 
redovisning och granskningsintyg lämnas i tid (2 kap. 11 § 3 st. KL). Höörs kommun har 
bestämt att en mottagare av partistöd årligen, senast 30 juni året efter räkenskapsårets 
utgång, ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för att 
stärka mottagarens ställning i den kommunala demokratin. Till denna redovisning ska 
fogas ett granskningsintyg (se Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun 4 §). 
Några närmare krav på hur redovisningen eller granskningsintyget ska se ut och vilken 
information den ska innehålla har inte fastställts.

Av SKL:s cirkulär framgår att reglerna syftar till att göra beslutsfattandet och uppföljningen 
av det lokala partistödet mer transparent. Avsikten är inte att handläggningen av det 
årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti 
har använt sitt partistöd. Det är partierna själva som väljer hur de redovisar hur stödet 
använts.  Partierna utser själva en särskild granskare som ska granska partiets 
redovisning av partistödets användning och denne granskare ska årligen lämna en 
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
partistödet har använts (SKL:s cirkulär s. 1 och 3).

 

Partierna har varit osäkra på vad som gäller för redovisningen

Det har kommit till förvaltningens kännedom att det i samband med att kommunstyrelsen 
beredde Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun diskuterades att det skulle tas 
fram närmare instruktioner till partierna så att de får hjälp med att redovisa på ett tydligt 
och enhetligt sätt och samtidigt uppfylla kraven i KL och i Regler för kommunalt partistöd i 
Höörs kommun. Detta framgår dock inte av protokollet eller handlingarna i ärendet. 
Därefter har personalförändringar orsakat att den muntliga uppdraget inte verkställts och 
att informationen gått förlorad. Förvaltningen har nu fått ett formellt uppdrag att utforma 
ett stöd och kommunkansliet håller på att utforma en blankett för redovisningen och 
granskningsintyget vilket kommer upp för godkännande till kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2017.

Det har således inte utformats något stöd för partierna för hur de ska redovisa 
partistödets användning och hur granskning ska ske och intygas. Det har visat sig att 
partierna därför varit osäkra på när och hur redovisning skulle ske. Det har även funnits 
osäkerhet kring vem som skulle utföra granskningen av redovisningen. Flertalet partier 
har haft uppfattningen att det är kommunens tjänstemän som ska granska redovisningen 
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och vid granskningen pröva om partistödet använts på ett sätt som stärker partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Så är inte fallet då det är partierna själva som 
bestämmer hur de ska redovisa hur partistödet använts samt själva utse en granskare 
som intygar att redovisningen stämmer.

 

Beslutsunderlag
1. TjänsteskrivelseSvar på återremiss.docx
2. SKLcirkulärpartistöd.pdf
3. Regler för kommunalt partistöd rev 2016-01-27.docx
4. Kommunfullmäktige 2016-12-21 (2016-12-21 KF §160).doc
5. Tjänsteskrivelsepartistöd2017.docx
6. Revisionsberättelse MP.pdf
7. Redovisning av partistöd - miljöpartiet de gröna i Höör 2015.pdf
8. Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Höör 2015.pdf
9. Utdrag ur huvudboken Centerpartiet 2015.pdf
10. Resultaträkning för 2015, Centerpartiets kommunkrets i Höör.pdf
11. Redovisning av partistödets användning, Moderaterna i Höörs kommun.pdf
12. Redovisning av partistödets användning, vänsterpartiet.pdf
13. Redovisning av kostnader från Höörs Arbetarekommun.pdf
14. Redovisning av partistödets användning, Sverigedemokraterna.pdf
15. Kommunstyrelsen 2016-12-05 (2016-12-05 KS §260).doc ( i detta beslut har 
förvaltningen getts i uppdrag att ta fram blanketter och rutiner för hur partierna ska 
redovisa hur partistödet används).
_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-02 33 (37)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/58

17 Redovisning av beslut tagna med stöd av 
delegering 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Redovisningen av fattade delegeringsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt den delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till 
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen kan ompröva eller fastställa 
besluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Vid dagens sammanträde redovisas följande:

1. Redovisning av Roberth Friberg delegeringsbeslut för perioden  2016-10-20 -- 2016-
11-14. KSF 2016/112

2. Redovisning av Joakim Ilmrud delegeringsbeslut för perioden  2016-09-12 -- 2016-11-
14. KSF 2016/113

3. Redovisning av ekonomikontoret beslut tagna med stöd av delegering 2016 2016-07-
18--2016-11-14, KSF 2016/404

 

 

 

 

Beslutsunderlag
1. Delegationsbeslut 2016-10-20--2016-11-14.pdf (Roberth Friberg)
2. DOC161 128.pdf (2016-09-12--2016-11-14 - Joakim Ilmrud)
3. Delegation 2016-07-18-2016-11-14.docx (Ekonomikontoret)
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §387).doc
 
 
 
_____
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Dnr KSF 2016/33

18 Rapport från kurser och konferenser 2016

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt önskemål från kommunstyrelsen redovisas rapporter som inkommit under 
tiden under tiden 2016-08--2016-11.

Mötesplats Skåne 2016-08-19 - Susanne Asserfors (S)

Rapport från dialogmöte med SJ 2016-09-08 - Susanne Asserfors (S)

Innovationsdagen 21 september 2016 som hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm. Anna 
Palm (M)

Rapport från konferens om Barnkonventionen som lag i Eslöv den 13/10 kl 9-12 - 
Susanne Asserfors (S)

Rapport från DUA-konferens (Dialog för unga till arbete) i Hässleholm 7/10 kl 9-12 - 
Susanne Asserfors (S)

Rapport från trafikverket 20161012.docx - Susanne Asserfors (S)

Minnesanteckningar från MLRegionens Berlinresa 2016.docx - Stefan Lissmark (S)

Minnesanteckningar från träff angående  Sverigeförhandlingen Kristianstad 2016-02-12 - 
Stefan Lissmark (S)

Rapport från konferensen ”Fare free public transport” i Avesta 17-18/9 2015 - Susanne 
Asserfors (S)

Rapport från studiebesök vid Cefur, Ronneby 2015-11-25 - Fredrik Hanell (MP)

Beslutsunderlag
1. Rapport från Mötesplats Skåne 20160819.docx (Susanne Asserfors)
2. Dialogmöte Malmö 8 sep 2016 v0.3.pdf  (Susanne Asserfors)
3. Rapport från dialogmöte med SJ 160908.docx  (Susanne Asserfors)
4. Rapport från Innovationsdagen 2016 från Anna Palm.docx
5. Rapport från Innovationsdagen 2016 från Anna Palm.pdf
6. Barnkonventionen.pptx (Susanne Asserfors)
7. Rapport Barnkonventionen 20161013.docx (Susanne Asserfors)
8. Rapport från DUA 20161007.docx (Susanne Asserfors)
9. Rapport från trafikverket 20161012.docx (Susanne Asserfors)
10. Minnesanteckningar från MLRegionens Berlinresa 2016.docx (Stefan Lissmark)
11. Dokument10.docx (Stefan Lissmark)
12. Rapport från Avesta 17-18-09-2015.docx (Susanne Asserfors)
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13. Rapport fra°n studiebeso¨k vid CEFUR, Ronneby 151125.pdf (Fredrik Hanell)
14. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §385).doc

_____
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Dnr KSF 2016/610

19 Anmälningar till KS au i december och KS 
i januari 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunförbundet Skåne, skrivelse om fordran hos Migrationsverket,  KSF 2016/559 - 
(Skrivelsen De Skånska kommunernas fordran hos Migrationsver....pdf)

2. IT-kommuner i SKåne AB, Styrelseprotokoll från 2016-11-17, KSF 2016/452 - (Protokoll 
Styrelsemöte 2016-11-17.pdf)

3. KFUM Syd, Inbjudan ungdomsranking i Sverige, KSF 2016/610 - (Inbjudan Ho¨o¨rs 
kommun.pdf)

4. HFAB, Styrelseprotokoll 2016-10-19, KSF 2016/36 - (HFAB 161019.pdf)

5. Klippan Kommun, Yttrande om omprövning av tillstånd för Forsmöllan, Klippan och 
Stackarps kraftverk. KSF 2016/441 (Lars-Ake Svenssons tjänsteskrivelse 2016-11-14.pdf)

6. Klippans kommun, Gemensamt yttrande, KSF 2016/441 (gemensamt yttr.docx)

7. Torsten och Wilhelm, Förslag på lagar, KSF 2016/616 - (Förslag på lagar från Torsten 
och Wilhelm.pdf)

8. EU-kontor Skåne Nordost, Nyhetsbrev November 2016, KSF 2016/621 - (Nyhetsbrev 
EU-kontor Skåne Nordost november 2016.pdf)

9. Företagare i Höörs kommun, Skrivelse om VA-taxan som slår hårt mot företagen,  KSF 
2016/627 - (Brev till kommunstyrelsen om va-taxa från företagare i Höör.pdf)

10. KS au protokoll 2016-12-19, anmälan ( Protokoll.doc  ) KSF 2015/551

11. KS au protokoll 2016-12-20, anmälan ( Protokoll.doc  ) KSF 2016/639

12. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §388).doc

_____



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-01-02 37 (37)

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2015/524

20 Inbjudningar till kurser och konferenser 
KS AU/KS

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser finns i dokumentet ”Inskannade 
inbjudningar till kurser och konferenser.”

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst och timersättning vid deltagande i kurser och konferenser som 
kommunstyrelsen uppdragit dem att delta i. Detta gäller inte Stefan Lissmark (S) och 
Anna Palm (M) då de har fast arvode. Höörs kommun betalar då även resekostnader till 
och från kursen/konferensen, eventuella boendekostnader samt anmälningsavgifter. I 
beslutet redovisas vem som ska delta, vilken kurs/konferens det rör sig om, vem som 
arrangerar kursen/konferensen, när den äger rum, om det är heldag eller halvdag samt 
anmälningsavgiften.

Beslutsunderlag
1. Inskannade inbjudningar till kurser och konferenser.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-12-19 (2016-12-19 KSAU §389).doc
_____



KSF 2016/409

Datum för möte
Datum för 
justering Justeringspersoner Justeringspersoner

2017-01-09 2017-01-12 Susanne Asserfors (S) Erik Mårtensson (KD)

2017-02-13 2017-02-16 Annagreta Reinholdz(S) Rolf Streijffert (SD)

2017-03-13 2017-03-16 Maria Truedsson (MP) Stefan Liljengren (SD)

2017-04-03 2017-04-06 Christer Olsson (M) Helena Ohlsson (SD)

2017-05-15 2017-05-18 Lars-Olof Andersson (C )    Jörgen Ekman (L)

2017-06-07  OBS! 
onsdag

2016-06-12 OBS! 
måndag Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP)

2017-08-14 2017-08-17 Susanne Asserfors (S) Erik Mårtensson (KD)

2017-09-11 2017-09-14 Annagreta Reinholdz(S) Rolf Streijffert (SD)

2017-10-09 2017-10-12 Maria Truedsson (MP) Stefan Liljengren (SD)

2017-11-13 2017-11-16 Christer Olsson (M) Helena Ohlsson (SD)

2017-12-04 2017-12-07 Lars-Olof Andersson (C )    Jörgen Ekman (L)

2018-01-15 2018-01-18 Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP)

Datum och tid är preliminära och fastställs på mötet.

Justeringstillfällen -  Kommunstyrelsen  2017

Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersätare, först i egna partiet, sedan 
i "blockkonstelationen och sist till nämndsekreteraren.
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Insatser för att utveckla årsredovisningen 2016 
och framåt 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

Att tillämpa redovisningsramverket för integrerad redovisning i syfte att tydligare redovisa 
kommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

Uppdra till kommundirektören att under 2017 vidta åtgärder så att årsredovisningen 
tydligare redovisar nämndernas resultat jämfört med kommunfullmäktiges mål och god 
ekonomisk hushållning, så att revisorernas synpunkter till delårsrapporten 2016 beaktas. 

Att i samverkan med kommunfullmäktiges presidium förtydliga hur kommunfullmäktiges 
mål om en långsiktig hållbar ekonomi ska följas upp.

Att identifiera vilket stöd kommunstyrelsen och nämnderna behöver för att förstärka 
arbetet med mål och resultat. 

Att en lägesrapport om arbetet skall delges kommunstyrelsen i april 2017. 

Inledning
Höörs kommun har arbetat med kommunfullmäktiges mål i ca 1,5 år. Två budgetar har 
tagits fram med den nya målstrukturen. En delårsrapport har skrivits och en 
årsredovisning skall avges. Det är i detta skede intressant att göra en översyn av hur 
kommunens resultat bättre kan redovisas.  

Ett annat motiv till översynen är den trend och den nya praxis som nu utvecklas inom 
redovisningsområdet, såväl i Sverige som internationellt.  Många årsredovisningar är idag 
mer framtidsorienterade och redovisar i större utsträckning faktorer som framöver kan 
påverka organisationen och dess förmåga att skapa ett bra resultat. Redovisningarna 
beskriver också i större utsträckning det värde organisationen skapar, eller för en 
kommuns del, den nytta kommunens aktiviteter ger medborgarna och 
samhällsutvecklingen i stort. Vidare finns en förväntan att organisationer och företag 
redovisar på vilket sätt man bidrar till en hållbar utveckling. För företag med fler än 250 
anställda och en nettoomsättning på 350 miljoner kronor kommer denna redovisning vara 
ett legalt krav från och med 2017 års redovisning. Lagen innebär att företagen ska 
redovisa sin verksamhetsmodell, väsentliga risker kopplade till verksamheten och hur de 
arbetar med hållbarhetsfrågor (ekonomi, miljö och samhällsutveckling). 

Till kommunstyrelsens ledamöter
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Kommuner omfattas inte av lagen men genom att kommuner på olika sätt samarbetar med 
privat sektor och bedriver delar av verksamheten i bolagsform kommer lagen indirekt att 
påverka kommunerna.

Ett internationellt redovisningsramverk har tagits fram i syfte att ge stöd till organisationer 
att leva upp till legala redovisningskrav och redovisa hållbarhetsarbetet samt det värde 
organisationen skapar. Denna norm benämns ”Integrerad redovisning” (IR). Normen är en 
principbaserad inspirationskälla för redovisningens utformning och ersätter inte legala 
krav. Höörs kommun föreslås arbeta med och inspireras av normen i framtagandet av 
årsredovisningen 2016 och i den ständiga förbättringen av kommande års redovisningar.

Motiv till att arbeta med integrerad redovisning
Årsredovisningen är ett viktigt verktyg för förtroendevalda och chefer. Redovisningen är ett 
underlag för beslut om ansvarsfrihet. Den är också ett underlag för att kommunicera 
kommunens resultat och för att skapa samsyn om vad som behöver bli bättre. Det är därför 
viktigt att redovisningen har fokus på väsentlighet samtidigt som den är enkel att läsa och 
lätt att ta till sig, d.v.s. är pedagogisk.

I syfte att utveckla redovisningen föreslås att Höörs kommun arbetar med normen för 
integrerad redovisning. Normen ger stöd för att på ett enkelt och läsvänligt sätt redovisa 
kommunens verksamhet och dess utmaningar. Den ger också stöd och modeller för att 
redovisa: 

 Hur verksamheten arbetar med hållbar utveckling
 Hur verksamheten bemöter potentiella risker och möjligheter i verksamheten, eller, 

i värdekedjan 
 De viktigaste intressenterna till verksamheten och hur dialog med dessa förs 

 IR är ett globalt initiativ som syftar till att stödja organisationer att rapportera och 
redovisa sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. En integrerad redovisning binder ihop 
den ekonomiska redovisningen med verksamhetsredovisningen, miljöredovisningen och 
personalredovisningen. 

Genom integrerad redovisning tydliggörs också sambanden mellan alla de komponenter 
som bidrar till verksamhetens framgångar och svårigheter, vilket underlättar det 
strategiska arbetet och beslutsfattandet i organisationen. Normen ger stöd för att på ett 
strukturerat sätt redovisa information om kommunens:  

1. Organisation och omvärld
2. Styrning
3. Verksamhetsmodell
4. Risker och möjligheter
5. Strategi och resursallokering
6. Resultat
7. Utblick för framtiden
8. Urvalsprinciper dvs hur information som redovisas har valts ut
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Normen ger också stöd för att på ett enkelt, pedagogiskt och sammanhållet sätt 
kommunicera resultat till medborgare och andra intressenter. 

Normen är avsedd att användas såväl av offentlig sektor som av offentligägda och privata 
bolag.  

Vad blir nytt i 2016 års redovisning om normen tillämpas?
Ambitionen är att 2016 års redovisning för Höörs kommun har en integrerad ansatts och 
använder delar av normens modeller.  Årsredovisningen struktureras så att den 
ekonomiska redovisningen, verksamhetsredovisningen, miljöredovisningen och 
personalredovisningen integreras med varandra. Syftet är att ge en helhetsbild av 
kommunen, dess prestationer och resultat och vad som i framtiden kan påverka 
kommunens förmåga att skapa en hållbar samhällsutveckling och värde för medborgarna.

Årsredovisningen kommer också innehålla:
 Illustration över kommunens uppdrag och verksamhet med en redovisning av de 

risker kommunen framöver kan möta
 Intressentanalys med intervjuer

o Årsredovisningen kommer innehålla en illustration över de intressenter 
som finns till Höörs kommun.

o Syftet med en intressentanalys är att visa vem/vilka som påverkas av 
kommunens verksamheter och vilka deras behov är.

o Det finns flera motiv till att göra en intressentanalys och redovisa den i 
årsredovisningen. Bättre underlag till omvärlds- och framtidsanalysen är 
ett motiv. Ett annat motiv är att ambitionen om en hållbar utveckling 
förutsätter att organisationen har kontakt med sina intressenter och 
förstår deras behov och redovisar dessa. Krav på intressentanalys finns 
också i olika ledningssystem, blanda annat ISO 9001:2015 som 
socialnämnden arbetar med.  

o Årsredovisningen kommer också innehålla urval av intervjuer med 
medborgare som berörts av satsningar som genomförts under 2016 i syfte 
att ge deras bild av satsningen.

 Illustration över Agenda 2030 målen
o 2015 tog världssamfundet, genom FN, fram 17 globala hållbarhetsmål som 

ska vara uppnådda år 2030 (de så kallade Agenda 2030 målen).
o Sveriges Riksdag har beslutat att Sverige ska vara ledande i arbetet. 
o Många av målen berör kommunfullmäktiges mål och Höörs kommun 

genomför redan idag aktiviteter inom Agenda 2030 målen.
o 2016 års redovisning kommer därför för respektive kommunfullmäktigemål 

att innehålla en illustration som referens till de Agenda 2030 mål som är 
kopplade till kommunfullmäktiges mål.

o På så sätt redovisar Höörs kommun hur dess aktiviteter också bidrar som 
det lilla i det stora för ”världen i stort”.  

 Verksamhet på entreprenad 
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o Årsredovisningen kommer redovisa den verksamhet som kommunen valt 
att köpa upp i stället för att driva i egen regi.

Andra aktiviteter för att utveckla redovisningen
Under 2017 kommer arbetet med att utveckla redovisningen att fortsätta. Prioritet i 
arbetet är att:

 svara upp och hantera revisorernas synpunkter i delårsrapporten för 2016
 göra redovisningen mer målgruppsanpassad
 ta fram tydligare mätetal för målet ”långsiktig hållbar ekonomi”
 ge relevant stöd till nämnderna att utveckla deras redovisning

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram tolv kännetecken för en god mål- 
och resultatstyrning. Denna skrift, tillsammans med integrerad redovisning bildar 
utgångpunkter i utvecklingsarbetet. En sammanställning av SKL:s skrift och legala krav på 
kommunala årsredovisningar finns i bilaga 1.

Helena Sjöholm Lars-Johan Rosvall
Verksamhetsutvecklare Finanschef
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Bilaga 1 Vad utmärker god mål och 
resultatredovisning?

Legala krav på redovisningen
Av lagen om kommunala årsredovisningar (1997:614) framgår att det är kommunstyrelsen 
som upprättar redovisningen. Redovisningen ska bestå av fem delar: 

1. Förvaltningsberättelse som redovisar:
a. Kommunens förväntade framtida utveckling och händelser som är av 

väsentlig betydelse för kommunen 
b. Väsentliga personalförhållanden och sjukfrånvaro per kön och 

ålderskategorier
c. Andra förhållanden som är av betydelse för styrning och uppföljning av 

verksamheten
d. Investeringsverksamheten
e. Utfallet gentemot budget
f. Utvärdering om de av kommunfullmäktige antagna målen och riktlinjerna 

har nåtts
2. Resultaträkning 
3. Balansräkning, 
4. Kassaflödesanalys

Även en sammanställning av kommunal verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk 
person ska redovisas.

Integrerad redovisning ger modeller som stödjer att lämna denna redovisning på ett enkelt 
sätt.

Sveriges kommuner och landstings syn på god mål och resultatredovisning
I skriften ”Mål och resultat” lyfter Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fram 12 
kännetecken för god mål och resultatstyrning. Enligt SKL karakteriseras god mål och 
resultatstyrning av:

1. Mål och mått är framtagna ur ett medborgar- och brukarperspektiv
2. Målen och måtten är få till antalet
3. Medparten av resultatindikatorerna (måtten) är jämförbara med andra kommuner
4. Resultatindikatorerna (måtten) är angivna med en målnivå som anger vad 

kommunen vill uppnå
5. Resultatindikatorerna finns angivna i kommunens övergripande budgetdokument
6. Resultatindikatorerna avrapporteras i kommunens årsredovisning
7. Utfallet av resultatindikatorerna följs kontinuerlig upp och sammanställs periodvis 

löpande under budgetåret
8. Resultatsammanställningar och måluppfyllelse presenteras årligen för politiker och 

tjänstemän där:
a. Resultatet ställs i relation till de mål som kommunen antagit
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b. Resultatet ställs i relation till de resurser (kostnader) som nyttjats
9. Måluppfyllelsen och resultatsammanställningen utgör en del i kommunens 

planerings- och prioriteringsdiskussioner
10. Handlingsplaner och mål utarbetas för de resultat som ska förbättras
11. Resultatindikatorerna och uppnådda resultat kommuniceras internt till ledare och 

medarbetare i organisationen
12. Resultaten presenteras för medborgare/brukare på olika sätt

Framtagandet av mål och aktiviteter ska också bygga på en analys om nuläget dvs var 
kommunen står och vad som händer i omvärlden. Vidare ska det finnas en koppling mellan 
resultat och den nyttan som skapas för medborgarna.

Höörs kommuns resultatredovisning idag
Höörs kommun har många av ovanstående delar på plats. Medborgaren har varit i fokus 
när målet tagits fram. Resultatet för många mål kan jämföras med andra kommuner och 
över tiden. Skriften ”uppföljning av kommunfullmäktiges mål” ska vara ett underlag i 
budgetarbetet.  Vidare är cheferna är involverade i resultatuppföljningen och får 
information om utfallet. Genom att samtliga förtroendevalda bjuds in till en dialog om 
resultat i början av året ges också förutsättningar för att värdera resultatet. Men det är 
ändå intressant att diskutera vad som kan utvecklas och i redovisningen ta stöd av 
etablerade normer, som integrerad rapportering.

Hur ser förtroendevalda och chefer på redovisningen?
I syfte att lyssna in organisationen har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att alla 
chefer och förtroendevalda ska svara på en enkät med frågor om hur resultatredovisningen 
kan utvecklas för att vara kraftfullt verktyg i uppdraget. 

Enkäten gick ut under november månad och kommer att sammanställas i slutet av 
december månad. 

Kommunens ledningsgrupp respektive kommunstyrelsens arbetsutskott har också gjort en 
SWOT-analys av redovisningen och hur den kan utvecklas. 

Helena Sjöholm Lars-Johan Rosvall
Verksamhetsutvecklare Finanschef
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Dnr KSF 2016/440

§ 328 Dialog om kommunens redovisning av 
mål och resultat 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Överlämna arbetsutskottets uppfattning om hur mål och resultatredovisningen kan 
utvecklas till kommundirektören för beredning.

2. Även förtroendevaldas och chefers syn på hur mål och resultat redovisas ska följas 
upp. Detta ska göras genom en enkät.

Ärendebeskrivning
Inledning

Höörs kommun har nu arbetat med kommunfullmäktiges mål i ca 1,5 år. Två budgetar har 
tagits fram med den nya målstrukturen. En delårsrapport har skrivits och en 
årsredovisning kommer komma. Det är i detta skede intressant att stanna upp och 
reflektera om och hur arbetet med att redovisa kommunens resultat kan bli bättre; vilket 
resultat som ska redovisas, för vem och varför.

På kommunstyrelsens arbetsutskott har ledamöterna en dialog om sin uppfattning om mål 
och resultatredovisningen. Detta dels utifrån ledamöternas roll som arbetsutskott men 
också som budgetberedning.

En enkät föreslås också gå ut till chefer, arbetsledare samt kommunfullmäktiges 
ledamöter och respektive nämndsordförande.

Vad utmärker god mål och resultatredovisning

I skriften ”Mål och resultat” lyfter Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fram 12 
kännetecken för god mål och resultatstyrning. Enligt SKL karakteriseras god mål och 
resultatstyrning av:

1. Mål och mått är framtagna ur ett medborgar- och brukarperspektiv

2. Målen och måtten är få till antalet.

3. Medparten av resultatindikatorerna (måtten) är jämförbara med andra kommuner eller 
över tiden.

4. Resultatindikatorerna (måtten) är angivna med en målnivå som anger vad kommunen 
vill uppnå.

5. Resultatindikatorerna finns angivna i kommunens övergripande budgetdokument.

6. Resultatindikatorerna avrapporteras i kommunens årsredovisning.

7. Utfallet av resultatindikatorerna följs kontinuerlig upp och sammanställs periodvis 
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löpande under budgetåret.

8. Resultatsammanställningar och måluppfyllelse presenteras årligen för politiker och 
tjänstemän där:

a) Resultatet ställs i relation till de mål som kommunen antagit

b) Resultatet ställs i relation till de resurser (kostnader) som nyttjats

9. Måluppfyllelsen och resultatsammanställningen utgör en del i kommunens planerings- 
och prioriteringsdiskussioner

10. Handlingsplaner och mål utarbetas för de resultat som ska förbättras

11. Resultatindikatorerna och uppnådda resultat kommuniceras internt till ledare och 
medarbetare i organisationen

12. Resultaten presenteras för medborgare/brukare på olika sätt.

Framtagandet av mål och aktiviteter ska också bygga på en analys om nuläget dvs var 
kommunen står och vad som händer i omvärlden.

Vidare ska det finnas en koppling mellan resultat och den nyttan som skapas för 
medborgarna.

Höörs kommuns resultatredovisning

Höörs kommun har många av ovanstående delar på plats. Medborgaren har varit i fokus 
när kommunfullmäktiges mål har tagits fram. Resultatet för kommunfullmäktiges mål kan 
jämföras med andra kommuner och över tiden. Skriften ”uppföljning av 
kommunfullmäktiges mål” ska vara ett underlag i nämndernas budgetarbete.  Vidare är 
cheferna är involverade i resultatuppföljningen och får information om utfallet. Genom att 
samtliga förtroendevalda bjuds in till en dialog om resultat i början av året ges också 
förutsättningar för att värdera resultatet. Men det är ändå intressant att diskutera vad som 
kan utvecklas och framför allt om förtroendevalda och chefer har samsyn på arbetssättet 
och om de upplever att det blivit en tydlighet i styrningen utifrån det utvecklingsarbete 
som drivits det senaste 1,5 åren.

Trender inom årsredovisningar

Ett annat motiv till att göra uppföljningen är att ta del av de trender som sker för 
resultatstyrning. Här sker, generellt i Sverige, en stor utveckling av årsredovisningarnas 
innehåll. Många årsredovisningar är idag mer framtidsorienterade och redovisar i större 
utsträckning faktorer som framöver kan påverka organisationen och dess förmåga att 
skapa ett bra resultat. Redovisningarna beskriver också i större utsträckning det värde 
organisationen skapar, eller, för en kommuns del, den nytta kommunens aktiviteter ger 
medborgarna. Av detta följer också en tredje trend; att redovisningarna redovisar 
organisationens samtliga aktiviteter dvs prestationer inom miljö, samhällsansvaret så väl 
som ekonomi (så kallade hållbarhetsredovisningar). För företag med fler än 250 anställda 
och en omsättning på 350 miljoner föreslås detta också bli ett legalt krav för 
räkenskapsåret 2017. De har då att redovisa företagets policy i hållbarhetsfrågor och hur 
de arbetar med miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och 
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motverkande av korruption. Företagen ska också redogöra för väsentliga risker inom 
dessa områden. Totalt omfattas cirka 1 600 företag

Utvecklingen av årsredovisningen är en mycket intressant trend. Trenden förstärks också 
av att det sedan år 2013 finns en norm för hur årsredovisningar kan upprättas för att vara 
framtidsorienterade, redovisa organisationens samtliga värden och integrera 
hållbarhetsredovisningarna med förvaltningsberättelsen. Normen heter ”integrerad 
redovisning”. Här vill Höörs kommun se över förutsättningarna för att applicera normen i 
upprättandet av årsredovisning och budget.

Regeringens utredning ”Tillit i styrningen”

Ett ytterligare motiv till diskutera hur kommunens mål och resultatredovisning kan 
utvecklas är det nationella projekt som inletts och som syftar till att se över 
resultatstyrningen inom offentlig sektor. Projektet drivs av tillitskommissionen och dess 
uppdrag framgår av direktiv 2016:15. Det är här intressant att ta del av de nationella 
dialoger som pågår och se hur de kan förädla Höörs kommuns arbete med mål, resultat, 
uppföljning och kontroll.

 

Workshopen på kommunstyrelsens arbetsutskott

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 oktober diskuteras 
kommunens arbete med mål och resultatstyrning utifrån följande två frågor:

1. Mål och resultat: utifrån SKL:s beskrivning av god mål och resultatstyrning, vad anser 
du är:

a. styrkor i Höörs kommuns arbete med mål och resultat?

b. Svagheter i Höörs kommuns arbete med mål och resultat?

c. Möjligheter i Höörs kommuns arbete med mål och resultat?

d. Hot för Höörs kommuns arbete med mål och resultat?

2. Årsredovisning och budget; hur ser du att årsredovisningen och budgeten kan 
utvecklas för att vara ett kraftfullt instrument i ditt förtroendeuppdrag och i ditt uppdrag att 
kommunicera mål och resultat med medborgarna?

Beslutsunderlag
1. Skrivelse ksau om uppföljning av arbetet med målen för mandatperioden.docx
_____
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Dnr KSF 2016/440

§ 250 Informationsärende: Insatser för att 
utveckla årsredovisningen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Den 25 oktober hade kommunstyrelsens arbetsutskott en workshop om hur 
årsredovisningen kan utvecklas.

Kommunledningskontoret fick i uppdrag att gå ut med en enkät och ta fram ett förslag på 
utveckling.

Verksamhetsutvecklaren meddelar att vi håller nu på att sammanställa resultatet och ta 
fram förslag.

Ovanstående leder till framtagandet av ”Årsredovisning 2016”.

 

_____
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Dnr KSF 2016/440

§ 380 Insatser för att utveckla 
årsredovisningen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Höörs kommun ska tillämpa redovisningsramverket för integrerad redovisning i syfte att 
tydligare redovisa kommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat.

2. Kommundirektören uppdras att under 2017 vidta åtgärder så att årsredovisningen 
tydligare redovisar nämndernas resultat jämfört med kommunfullmäktiges mål och god 
ekonomisk hushållning, så att revisorernas synpunkter till delårsrapporten 2016 beaktas.

3. Kommunstyrelsen ska i samverkan med kommunfullmäktiges presidium förtydliga hur 
kommunfullmäktiges mål om en långsiktig hållbar ekonomi ska följas upp.

4. Kommunstyrelsen ska identifiera vilket stöd kommunstyrelsen och nämnderna behöver 
för att förstärka arbetet med mål och resultat.

5. Lägesrapport om arbetet ska delges kommunstyrelsen i april 2017.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har arbetat med kommunfullmäktiges mål i ca 1,5 år. Två budgetar har 
tagits fram med den nya målstrukturen. En delårsrapport har skrivits och en 
årsredovisning skall avges. Det är i detta skede intressant att göra en översyn av hur 
kommunens resultat bättre kan redovisas.  

Ett annat motiv till översynen är den trend och den nya praxis som nu utvecklas inom 
redovisningsområdet, såväl i Sverige som internationellt.  Många årsredovisningar är idag 
mer framtidsorienterade och redovisar i större utsträckning faktorer som framöver kan 
påverka organisationen och dess förmåga att skapa ett bra resultat. Redovisningarna 
beskriver också i större utsträckning det värde organisationen skapar, eller för en 
kommuns del, den nytta kommunens aktiviteter ger medborgarna och 
samhällsutvecklingen i stort. Vidare finns en förväntan att organisationer och företag 
redovisar på vilket sätt man bidrar till en hållbar utveckling. För företag med fler än 250 
anställda och en nettoomsättning på 350 miljoner kronor kommer denna redovisning vara 
ett legalt krav från och med 2017 års redovisning. Lagen innebär att företagen ska 
redovisa sin verksamhetsmodell, väsentliga risker kopplade till verksamheten och hur de 
arbetar med hållbarhetsfrågor (ekonomi, miljö och samhällsutveckling).

Kommuner omfattas inte av lagen men genom att kommuner på olika sätt samarbetar 
med privat sektor och bedriver delar av verksamheten i bolagsform kommer lagen indirekt 
att påverka kommunerna.
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Ett internationellt redovisningsramverk har tagits fram i syfte att ge stöd till organisationer 
att leva upp till legala redovisningskrav och redovisa hållbarhetsarbetet samt det värde 
organisationen skapar. Denna norm benämns ”Integrerad redovisning” (IR). Normen är en 
principbaserad inspirationskälla för redovisningens utformning och ersätter inte legala 
krav. Höörs kommun föreslås arbeta med och inspireras av normen i framtagandet av 
årsredovisningen 2016 och i den ständiga förbättringen av kommande års redovisningar.

Motiv till att arbeta med integrerad redovisning

Årsredovisningen är ett viktigt verktyg för förtroendevalda och chefer. Redovisningen är 
ett underlag för beslut om ansvarsfrihet. Den är också ett underlag för att kommunicera 
kommunens resultat och för att skapa samsyn om vad som behöver bli bättre. Det är 
därför viktigt att redovisningen har fokus på väsentlighet samtidigt som den är enkel att 
läsa och lätt att ta till sig, d.v.s. är pedagogisk.

I syfte att utveckla redovisningen föreslås att Höörs kommun arbetar med normen för 
integrerad redovisning. Normen ger stöd för att på ett enkelt och läsvänligt sätt redovisa 
kommunens verksamhet och dess utmaningar. Den ger också stöd och modeller för att 
redovisa:

Hur verksamheten arbetar med hållbar utveckling

Hur verksamheten bemöter potentiella risker och möjligheter i verksamheten, eller, i 
värdekedjan

De viktigaste intressenterna till verksamheten och hur dialog med dessa förs

IR är ett globalt initiativ som syftar till att stödja organisationer att rapportera och redovisa 
sitt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. En integrerad redovisning binder ihop den 
ekonomiska redovisningen med verksamhetsredovisningen, miljöredovisningen och 
personalredovisningen.

Genom integrerad redovisning tydliggörs också sambanden mellan alla de komponenter 
som bidrar till verksamhetens framgångar och svårigheter, vilket underlättar det 
strategiska arbetet och beslutsfattandet i organisationen. Normen ger stöd för att på ett 
strukturerat sätt redovisa information om kommunens:  

Organisation och omvärld

StyrningVerksamhetsmodell

Risker och möjligheter

Strategi och resursallokering

ResultatUtblick för framtiden

Urvalsprinciper dvs hur information som redovisas har valts ut 

Normen ger också stöd för att på ett enkelt, pedagogiskt och sammanhållet sätt 
kommunicera resultat till medborgare och andra intressenter.

Normen är avsedd att användas såväl av offentlig sektor som av offentligägda och privata 
bolag. 
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Vad blir nytt i 2016 års redovisning om normen tillämpas?

Ambitionen är att 2016 års redovisning för Höörs kommun har en integrerad ansatts och 
använder delar av normens modeller.  Årsredovisningen struktureras så att den 
ekonomiska redovisningen, verksamhetsredovisningen, miljöredovisningen och 
personalredovisningen integreras med varandra. Syftet är att ge en helhetsbild av 
kommunen, dess prestationer och resultat och vad som i framtiden kan påverka 
kommunens förmåga att skapa en hållbar samhällsutveckling och värde för medborgarna.

 

Årsredovisningen kommer också innehålla:

Illustration över kommunens uppdrag och verksamhet med en redovisning av de risker 
kommunen framöver kan möta

Intressentanalys med intervjuer

Årsredovisningen kommer innehålla en illustration över de intressenter som finns till 
Höörs kommun.

Syftet med en intressentanalys är att visa vem/vilka som påverkas av kommunens 
verksamheter och vilka deras behov är.Det finns flera motiv till att göra en 
intressentanalys och redovisa den i årsredovisningen.

Bättre underlag till omvärlds- och framtidsanalysen är ett motiv. Ett annat motiv är att 
ambitionen om en hållbar utveckling förutsätter att organisationen har kontakt med sina 
intressenter och förstår deras behov och redovisar dessa. Krav på intressentanalys finns 
också i olika ledningssystem, blanda annat ISO 9001:2015 som socialnämnden arbetar 
med. 

Årsredovisningen kommer också innehålla urval av intervjuer med medborgare som 
berörts av satsningar som genomförts under 2016 i syfte att ge deras bild av satsningen.

Illustration över Agenda 2030 målen

2015 tog världssamfundet, genom FN, fram 17 globala hållbarhetsmål som ska vara 
uppnådda år 2030 (de så kallade Agenda 2030 målen).

Sveriges Riksdag har beslutat att Sverige ska vara ledande i arbetet.

Många av målen berör kommunfullmäktiges mål och Höörs kommun genomför redan idag 
aktiviteter inom Agenda 2030 målen.2016 års redovisning kommer därför för respektive 
kommunfullmäktigemål att innehålla en illustration som referens till de Agenda 2030 mål 
som är kopplade till kommunfullmäktiges mål.

På så sätt redovisar Höörs kommun hur dess aktiviteter också bidrar som det lilla i det 
stora för ”världen i stort”. Verksamhet på entreprenadÅrsredovisningen kommer redovisa 
den verksamhet som kommunen valt att köpa upp i stället för att driva i egen regi.

 

Andra aktiviteter för att utveckla redovisningen

Under 2017 kommer arbetet med att utveckla redovisningen att fortsätta. Prioritet i arbetet 
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är att:

svara upp och hantera revisorernas synpunkter i delårsrapporten för 2016

göra redovisningen mer målgruppsanpassad

ta fram tydligare mätetal för målet ”långsiktig hållbar ekonomi”

ge relevant stöd till nämnderna att utveckla deras redovisning

 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram tolv kännetecken för en god mål- 
och resultatstyrning. Denna skrift, tillsammans med integrerad redovisning bildar 
utgångpunkter i utvecklingsarbetet. En sammanställning av SKL:s skrift och legala krav 
på kommunala årsredovisningar finns i bilaga 1.

Beslutsunderlag
Skrivelse till ks om utveckling av årsredovisningen.docx
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU §328).doc
_____



Datum
2016-11-21

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax              Hemsida                 Bankgiro
264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00                           www.klippan.se         991-2122

Direkttelefon E-post                     PlusGiro 
                                                          829 79-6

Kommunstyrelsens ordförande i
Eslöv
Höör
Åstorp
Ängelholm

 Gemensamt yttrande

Ärendebeskrivning
Klippans kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Skånska 
Energi Rönne Å Kraft AB:s ansökan om förlängd genomförandetid för 
åtgärder i kraftverken i Rönne å.

Klippans kommun har avgett två yttranden som godkänts av KSAU (se 
bifogat) men önskar komplettera med denna skrivelse där det framgår att 
övriga kommuner längs med ån stödjer Klippans kommuns yttranden.
Av praktiska skäl önskas i ett första skede endast ett bifall från respektive 
ordförande i kommunstyrelsen, då kan Klippans kommun komplettera sitt 
yttrande till Mark- och miljödomstolen direkt. Tyvärr är det bråttom och 
kompletteringen bör göras snarast, därför vore det tacksamt om ni kan 
mejla ett underskrivet scannat dokument tillbaka till 
kommunledningen@klippan.se

Bilagor:

1. Tomas Rikses tjänsteskrivelse 2016-06-09
2. Lars-Åke Svenssons yttrande till Mark-och Miljödomstolen 201-11-14

Med vänlig hälsning 
Kerstin Persson

………………………………kommun ställer sig bakom Klippans 
kommuns tjänsteskrivelse och yttranden till Mark- och Miljödomstolen 
enligt ovan.

-------------------------------------
Kommunstyrelsens ordförande

http://www.klippan.se/
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Klippans kommun
Kommunstyrelsens ordförande 

Gemensamt yttrande gällande ansökan om 
förlängd genomförandetid för åtgärder i 
kraftverken i Rönne å

Höörs kommun har mottagit förslag på gemensamt yttrande enligt ovan.

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark framför följande svar i 
nuläge:

”Kommunstyrelsens ordförande avser inte att underteckna gemensamt 
yttrande enligt ovan, innan detta godkänts av kommunstyrelsens 
arbetsutskott som sammanträder den 19 december. 

Vi tar då upp ärendet som ett beslutsärende i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Vi låter direktjustera beslutsparagrafen och återkommer 
snarast efter detta datum.”

Enligt uppdrag

Gunilla Skoog Nilsson
Nämndsekreterare
Kommunkansli

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

     



 



Från: Kommunledning <kommunledning@klippan.se>
Skickat: den 30 november 2016 13:57
Till: Skoog Nilsson, Gunilla
Ämne: SV: Svar om Gemensamt yttrande gällande Skånska Energi

Rönne Å Kraft AB:s ansökan om förlängd
genomförandetid för åtgärder i kraf... [2016KS31957]

Hej!

Har mottagit ert svar i ärendet Rönne å och avvaktar med beslutet från 161219.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Olsson
Kommunkansliet
0435-28107
Klippans kommun

Från: Kundtjänst
Skickat: den 29 november 2016 16:02
Till: Kommunledning <kommunledning@klippan.se>
Ämne: VB: Svar om Gemensamt yttrande gällande Skånska Energi Rönne Å Kraft AB:s
ansökan om förlängd genomförandetid för åtgärder i kraf... [2016KS31957]

Från: gunilla.skoognilsson@hoor.se <gunilla.skoognilsson@hoor.se>
Skickat: den 29 november 2016 15:29
Till: kommun@klippan.se
Ämne: Svar om Gemensamt yttrande gällande Skånska Energi Rönne Å Kraft AB:s
ansökan om förlängd genomförandetid för åtgärder i kraf...

Hej Klippan Kommun

Kommunstyrelsens ordförande Stefan Lissmark översänder svar på önskemål om
gemensamt yttrande gällande Skånska Energi Rönne Å Kraft AB:s ansökan om
förlängd genomförandetid för åtgärder i kraftverkan i Rönne å.
V. g. se bilaga.

Med vänlig hälsning

mailto:gunilla.skoognilsson@hoor.se
mailto:kommun@klippan.se
mailto:kommunledning@klippan.se
mailto:gunilla.skoognilsson@hoor.se


Gunilla Skoog Nilsson
Nämndsekreterare
Kommunkansli
Höörs kommun
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Dnr KSF 2016/625

§ 372 Gemensamt yttrande till Växjö tingsrätt 
, Mark- och miljödomstol rörande Rönne Å 
Kraft AB:s ansökan om förlängd 
genomförandetid för åtgärder i 
kraftverken i Rönne Å

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Yttrandet ska inte undertecknas.

Ärendebeskrivning
Klippan kommun, kommunaldirektör och kommunjurist har inkommit med önskemål om att 
kommuner som gränsar till Rönne Å ska avge gemensamt yttrande till Växjö tingsrätt, 
Mark- och miljödomstol rörande Rönne Å Kraft AB:s ansökan om förlängd 
genomförandetid för åtgärder i kraftverken i Rönne Å.

 

Kommunalråd Anna Palm (M) har diskuterat frågan med kommunalråden i övriga berörda 
kommuner och de har kommit fram till att Klippas kommun lämpligen själv undertecknar 
och skickar in yttrandet. Höörs kommun ska därför inte underteckna yttrandet.

Beslutsunderlag
1. gemensamt yttr.docx
2. Tomas Rikses tjänsteskrivelse 2016-06-09.pdf
3. Lars-Ake Svenssons tjänsteskrivelse 2016-11-14.pdf
4. Svar om Gemensamt yttrande.docx
5. Meddelande.htm.pdf
_____
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Dok.Id 384504 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 130  0470-560 125 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.vaxjotingsratt.domstol.se 

 

SÖKANDE 

Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag 

Box 83 

247 22 Södra Sandby 

  

Ombud: Advokat Andreas Lindström 

Foyen Advokatfirma KB 

Södergatan 28 

211 34 Malmö 

   

SAKEN 

Ansökan om ändring av villkor i tillstånd för Stackarps kraftverk (AD 10/1943) 

 

Avrinningsområde: 96 Rönne å 

 

SWEREF 99 TM N: 6221415 E: 382877 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar villkor 7 i dom av den 12 april 2016 i mål nr M 

2960-14 på så sätt att Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag ska installera fin-

galler, avledningsanordning och flyktväg inom fyra (4) år från det att domen i mål 

nr M 2960-14 vunnit laga kraft.  

 

_____________ 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE BESLUT 

Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag (Skånska Energi) äger och driver 

Stackarps, Klippans och Forsmöllans kraftverk, samtliga belägna i Klippans kom-

mun. För Stackarps kraftverk gäller dåvarande Söderbygdens vattendomstols utslag 

den 14 mars 1946, mål AD 10/1943. För Klippans kraftverk gäller dåvarande Sö-

derbygdens vattendomstols utslag den 14 mars 1946, mål AD 5/1943 och för 

Forsmöllans kraftverk gäller dåvarande Söderbygdens vattendomstols utslag den 14 

mars 1946, mål AD 8/1943. Utöver dessa tillstånd har MMD, på ansökan av Kam-

markollegiet, prövat latenta villkor i de nämnda tillstånden varvid nya villkor före-

skrivits i MMD:s domar av den 12 april 2016 i mål nr M 2960-14, M 2962-14 och 

M 2963-14 om bl.a. installation av fingaller, avledningsanordning och flyktvägar 

vid kraftverken. I villkor 7 i respektive dom har föreskrivits att Skånska Energi ska 

installera fingaller, avledningsanordning och flyktväg inom två (2) år från det att 

domarna avseende Stackarps och Klippans kraftverk vunnit laga kraft och inom ett 

(1) år från det att domen avseende Forsmöllans kraftverk vunnit laga kraft. Domar-

na vann laga kraft den 4 maj 2016. 

 

Därefter, den 2 juni 2016, har Kammarkollegiet underrättat Skånska Energi om att 

Kammarkollegiet kommer låta ta fram underlag för ett eventuellt kommande beslut 

om utredning gällande delvisa återkallelser respektive omprövningar av tillstånden 

för att få till passager för fiskens fria vandring vid kraftverken i Rönne å. Utred-

ningen kommer att utföras under senhösten/vintern 2016. 

 

Länsstyrelsen i Skåne län och Klippans kommun har vidare i kontakter med 

Skånska Energi uttryckt planer på att skapa ett naturreservat för området och att 

kommunen eventuellt avser att förvärva vattenkraftverken och därefter riva des-

amma med hjälp av EU-bidrag. Två inledande möten mellan parterna har förevarit i 

frågan. 

 

ANSÖKAN 

Yrkande 

Skånska Energi yrkar att Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ("MMD") 

ska ändra villkor 7 i MMD:s dom av den 12 april 2016 i mål nr M 2960-14 på så 
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sätt att Skånska Energi ska installera fingaller, avledningsanordning och flyktväg 

inom fem (5) år från det att dom M 2960-14 vunnit laga kraft. 

 

Skäl för ändring av villkoren 

Installationen av fingaller, avledningsanordning och flyktväg vid kraftverken i 

Rönne å syftar till att underlätta för ålens passage nedströms förbi de tre kraftver-

ken. Under tiden, innan dessa anläggningar installerats, sker en tillfällig uppsamling 

av ål vid Forsmöllans kraftverk varefter den transporteras och släpps nedströms 

Stackarps kraftverk, en s.k. trap-and-transport-lösning. 

 

Skånska Energi har accepterat att utföra de åtgärder som anges i villkor 7 i domarna 

och har inte överklagat dessa. Anledningen till att åtgärderna ska utföras med ett års 

mellanrum vid Forsmöllans respektive Stackarps och Klippans kraftverk är att 

material från installationerna från Forsmöllans kraftverk ska kunna återanvändas 

vid installationerna vid de båda andra kraftverken. Den bedömda kostnaden för åt-

gärderna enligt villkor 7 uppgår till 8-10 miljoner kronor och innebär en betydande 

kostnad för Skånska Energi. 

 

Beskedet från Kammarkollegiet om att en utredning ska göras gällande delvisa 

återkallelser respektive omprövningar av tillstånden för att få till passager för fis-

kens fria vandring vid kraftverken i Rönne å kan förväntas resultera i ett beslut och 

sannolikt att Kammarkollegiet väcker talan om delvisa återkallelser och ompröv-

ningar avseende kraftverkens tillstånd under våren 2017. Installationerna vid 

Forsmöllans kraftverk ska även vara färdigställda under våren 2017 enligt villkor 7. 

I praktiken måste också installationerna vid de två andra kraftverken påbörjas så 

snart som möjligt därefter för att kunna färdigställas till våren 2018. 

 

Det förut sagda innebär att Skånska Energi måste inleda mycket kostnadskrävande 

arbeten för att installera fingaller m.m. vid respektive kraftverk samtidigt som 

Kammarkollegiet utreder förutsättningarna för att inleda talan om delvisa återkallel-

ser respektive omprövningar som kan leda till att tillstånden förändras på så sätt att 

åtgärderna i villkor 7 inte får avsedd verkan på grund av att omprövningen av till-

stånden leder till att verksamheten måste bedrivas på ett annorlunda sätt än vad som 
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nu är för handen. I värsta fall skulle en talan om delvis återkallelse av tillstånden 

från Kammarkollegiet kunna leda till att åtgärderna blir helt förgäves. De åtgärder 

som Kammarkollegiet vill undersöka för att åstadkomma väg uppströms för fiskar 

via en omprövning bedöms enligt uppgift från Länsstyrelsen i Skåne län kosta 25 

miljoner kronor samt driftskostnader i form av minskade intäkter om 320 000 kro-

nor per år. 

 

Samtidigt finns alltså planer från Länsstyrelsen i Skåne län och Klippans kommun 

på att ta över kraftverken för att skapa ett naturreservat varvid kraftverken ska rivas 

och marken återställas. Dessa åtgärder bedöms av länsstyrelsen kunna finansieras 

genom exempelvis en EU-fond med anledning av Rönne ås betydelse för ål. 

 

Risken är således att Skånska Energi först tvingas utföra åtgärder för att installera 

fingaller, avledningsanordning och flyktväg vid de tre kraftverken för ca 10 miljo-

ner kronor för att sedan tvingas bygga om dessa installationer för att passa den för-

ändrade verksamhet som Kammarkollegiets talan om omprövning kan leda till och 

som dessutom beräknas leda till kostnader för Skånska Energi om 25 miljoner kro-

nor samt förlorade intäkter om 320 000 kr per år. Dessa kostnader inkluderar inte 

heller Skånska Energis kostnader för de juridiska processer som Kammarkollegiet 

planerar att driva mot bolaget. 

 

I värsta fall måste Skånska Energi först genomföra dessa kostnadskrävande åtgärder 

för att sedan tvingas sälja kraftverken billigt för Klippan kommuns planer om riv-

ning av dessa och bildandet av naturreservat i området. 

 

Skånska Energi yrkar därför att bolaget ska få längre tid på sig att genomföra de 

installationer som föreskrivs i villkor 7 i respektive dom, med fyra års tid för ge-

nomförande för Forsmöllans kraftverk och fem års tid för genomförande för 

Stackarps respektive Klippans kraftverk från tiden från domarnas lagakraftvin-

nande. Genom den förlängda tiden för genomförandet av åtgärderna enligt villkoren 

skulle resultatet av Kammarkollegiets utredning hinna redovisas och omfattningen 

av en talan om omprövning och delvisa återkallelser av tillstånden utvisas. Därige-

nom skulle kunna förhindras att Skånska Energi inleder och genomför kostnadskrä-
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vande åtgärder vid kraftverken som sedermera visar sig inte uppfylla åtgärdernas 

syften eller, i värsta fall, blir helt onödiga. Detta är motiverat särskilt med tanke på 

att de åtgärder som Kammarkollegiet föreslår innebär mycket stora kostnader för 

bolaget. 

 

Genom att tiden för genomförandet av åtgärderna i villkor 7 förlängs på av Skånska 

Energi yrkat sätt kommer sannolikt även Klippans kommuns planer på ett naturre-

servat i området att utkristalliseras och Skånska Energi ges tillfälle att ta ställning 

till huruvida en överenskommelse om överlåtelse ska träffas med kommunen, utan 

att de kostnadskrävande åtgärderna i villkor 7 måste genomföras dessförinnan. 

 

Både Kammarkollegiets och Klippans kommun planer som väsentligen kan komma 

att förändra förutsättningarna för Skånska Energis verksamhet i allmänhet och nyt-

tan av genomförandet av åtgärderna i villkor 7 i synnerhet, är sådana omständighet-

er som inte var kända vid tiden för MMD:s domar i målen och inte heller under 

överklagandefristen för dessa domar. Den yrkade ändringen av villkor 7 i respektive 

dom påkallas därmed av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. 

Under den förlängda tiden för vidtagandet av åtgärderna enligt villkor 7 kommer 

Skånska Energi att upprätthålla den s.k. trap-and-transport-lösningen för ålen och på 

så sätt undvika negativa effekt för ålen under mellanperioden. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Kammarkollegiet finner att ansökan bör avslås utan vidare förberedelse såsom 

uppenbart ogrundad.  

 

Det förhållandet att samtliga småskaliga vattenkraftverk i Sverige ska miljöanpas-

sas, att miljökvalitetsnormen god ekologisk status innebär att upp- och nedströms 

konnektivitet ska åtgärdas och påverkan från vandringshinder därmed ska vara så 

litet som möjligt jämfört med referensförhållandet kan knappast vara möjligt att år 

2016 åberopa som grund som efterkommande omständighet och att detta inte kunde 

förutses vid prövningen. Det saknas grund för att ändra tiderna i mark- och miljö-

domstolens domar på grund av den omständigheten. 
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Eftersom avropsavtalet åberopas av bolaget för att inte behöva miljöanpassa kraft-

verken har Kammarkollegiet idag kommit överens med uppdragstagaren att avvakta 

och utredningens genomförande i tiden är numera inte längre gällande. Tiden kom-

mer att bestämmas först när domstolens mål är avslutat. 

 

Kammarkollegiet kommer heller inte att kunna skicka in någon ansökan under 

2017. Bolagets påstående har skett utan att ens ha frågat kollegiet om ärendets 

handläggning. Mark- och miljödomstolen kan dock i alla fall utgå från Kammarkol-

legiets uppgift nu att det inte kommer att ske. 

 

Vidare är påståendet att omprövningar skulle kunna leda till att åtgärderna med fin-

galler skulle bli ”förgäves” är något som måste ifrågasättas. Vad bolaget har fått 

detta ifrån är oklart. Det är snarare en förutsättning i Rönne å för uppvandringslös-

ningar att nedvandringen redan är löst. Kraftverken orsakar nästan 100 procents 

dödlighet för nedvandrande ål. 

 

I detta mål föreligger sålunda inga omständigheter som inte fanns när tiderna för 

installation av fingaller prövades alldeles nyligen av domstolen. Påståendena om 

Kammarkollegiets avtal och påstådda framtida agerande saknar grund. En framtida 

eventuellet kommande försäljning av verksamheterna och tillstånd utgör aldrig 

grund för omprövning enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. 

 

Som framgår av mark- och miljödomstolens domar är ålen akut hotad och det är 

oacceptabelt att dödandet och lemlästandet av ålarna ska kunna fortsätta i fyra, fem 

år till. 

 

Kammarkollegiet emotser mark- och miljödomstolens dom där handläggningen av 

målet avslutas och ansökan ogillas såsom uppenbart ogrundad. Det finns skäl för 

mycket skyndsam handläggning eftersom bolaget redan nu bör sätta igång med 

samrådet med tillsynsmyndigheten och inte hamna i dröjsmål för att se till att vill-

koret efterlevs. 
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Länsstyrelsen i Skåne län yrkar avslag på sökandens ansökan. Länsstyrelsen till-

styrker dock en ändring av villkor 7 i Mål 2963-14 (aktuellt mål M 3024-16) på så 

vis att sökanden ska genomföra åtgärderna inom två (2) år från det att domen vann 

laga kraft och en ändring av villkor 7 i Mål 2962-14 (aktuellt mål M 3020-16) och 

2960-14 (aktuellt mål M 2775-16) på så vis att sökanden ska genomföra åtgärderna 

inom tre (3) år från det att domen vann laga kraft. Som villkor för detta ska bolaget 

under 2017 ombesörja en fortsatt fångst och nedtransport av ål förbi kraftverken 

från Ringsjön, under perioden 1 april – 15 juni, då ålfiske inte pågår i Ringsjöarna.  

 

Länsstyrelsen anser, med anledning av att investeringen i fiskvägar riskerar att per-

manenta driften för en lång tid, att det finns starka skäl för att innan så sker ge bola-

get och kommunen möjlighet att utröna om det finns möjligheter att avveckla kraft-

verksdriften och återställa ån. Det är därför enligt Länsstyrelsen oskäligt att inte 

medge bolaget ett års respit i genomförandet av åtgärderna.  

 

Kommunstyrelsen, Klippans kommun. Klippans kommun stödjer bolagets yr-

kande om förlängd genomförandetid för installation av fingaller, avledningsanor-

dingar och flyktvägar för fisk, dock endast med 1,5 år, d.v.s. till 2,5 års (Forsmöl-

lans kraftverk) respektive 3,5 års (Klippans och Stackarps kraftverk) genomförande-

tid från det att respektive dom vunnit laga kraft. 

 

Bakgrunden till ställningstagandet är att Klippans kommun har en målsättning att nå 

en överenskommelse med Skånska Energi om inlösen av verken. Syftet med en in-

lösen är att riva ut verken och återställa den ursprungliga åfåran, d.v.s. att återskapa 

en fritt strömmande Rönne å. 

 

Diskussioner med Skånska Energi har nyligen inletts, men kommunen saknar i nu-

läget ett underlag för beslut att inleda konkreta förhandlingar. Både bolaget och 

kommunen bedömer dock att det kan vara möjligt att nå en överenskommelse inom 

1 -1,5 år, vilket bedöms vara en rimlig tid för att ta fram ett välunderbyggt underlag 

för vidare beslut i kommunen. Detta har också tydligt deklarerats i avsiktsförkla-

ringar från både bolaget och kommunen (Au 2016-06-15, § 100). 
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Om en förlängning ej beviljas hinner kommunen inte ta fram ett tillräckligt besluts-

underlag (konsekvensutredningar och värdering) eller säkra finansieringen, vilket i 

praktiken omöjliggör en överenskommelse. Klippans kommun vill i sammanhanget 

framhålla både de ekologiska och samhällsekonomiska fördelarna med en utrivning 

och återställning jämfört med installation av fingaller. 

 

För att närmare utreda och bedöma juridiska, ekonomiska och praktiska förutsätt-

ningar för överlåtelse har kommunen ansökt om och i oktober 2016 blivit beviljade 

medel (500 000 kr) av Naturskyddsföreningens miljöfond. Det är för tidigt att be-

döma om det föreligger förutsättningar för överlåtelse av kraftveken. Det finns en 

viljeinriktning hos parterna enligt vad som redovisats av Skånska Energi. 

 

Rönneåns vattenråd har inget att erinra gällande Skånska Energis ansökan. 

 

BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN 

Skånska Energi vidhåller sitt yrkande. Skånska Energi vidhåller likaså vad som ti-

digare anförts i sak med härtill följande tillägg och förtydliganden. 

 

I målen M 2962-14, M 2963-14 samt M2960-14 om prövning av de latenta villko-

ren för Kraftverken yrkade Skånska Energi på en genomförandetid om två år för 

införande av åtgärderna, bl.a. installation av fingaller. Enligt domsluten i målen ska 

Skånska Energi enligt villkor 7 genomföra åtgärderna inom om ett (1) år för För-

smöllans kraftverk och två (2) år för Stackarps och Klippans kraftverk efter det att 

domarna vunnit laga kraft. Domarna har inte överklagats av Skånska Energi vilket 

haft för avsikt att rätta sig efter domsluten och genomföra åtgärderna inom förelagd 

tid. 

 

Efter att domarna vann laga kraft den 4 maj 2016 har Klippans kommun ("Kommu-

nen") i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne påbörjat en utredning om möjligheten 

att avveckla och riva ut Kraftverken för att återställa åfåran till naturlig utformning 

och återskapa Rönne å. 

8



   

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM  M 2775-16 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

 

Förhandlingar pågår mellan Kommunen och Skånska Energi, varvid Skånska 

Energi förklarat sig positiva till en försäljning av Kraftverken. Parterna har efter 

förhandling avgett skriftliga avsiktsförklaringar och Skånska Energi har lämnat ett 

totalpris för Kraftverken. 

 

Kommunens avsiktsförklaring är dock avhängig av att Skånska Energis ansökan om 

ändring av villkoren avseende genomförandetiden vinner bifall i Mark- och miljö-

domstolen. Detta för att Kommunen ska hinna vidta nödvändiga utredningsåtgärder 

för bedömning om det är reell möjligt att avveckla Kraftverken innan Skånska 

Energi gör ytterligare investeringar i Kraftverken. Skånska Energis investeringar i 

Kraftverken kan ur ett ekonomiskt perspektiv påverka ett för Kommunen framtida 

förvärv negativt. 

 

Kommunen har efter parternas förhandlingar och avgivna avsiktsförklaringar ansökt 

om och beviljats medel av Naturskyddsföreningens miljöfond för genomförande av 

utredning om konsekvenserna av en utrivning av Kraftverken. Denna utredning har 

påbörjats. Parallellt med denna utredning har tagits beslut om att upphandla en kon-

sult för genomförande av en objektiv marknadsvärdering av Kraftverken. Även 

detta arbete har påbörjats. Därtill har Kommunen påbörjat arbetet med att bilda ett 

naturreservat på berörda fastigheter. Det pågår en löpande samverkan med Länssty-

relsen i Skåne och de andra berörda kommunerna i området längst med Rönne å, 

bl.a. för att gemensamt finansiera utredningsarbetet. Kommunen har således redan 

påbörjat att omsätta sin avsikt i praktiken. 

 

Med beaktande av ovan har både Rönneåkommittén och Rönneåns vattenråd förkla-

rat sig inte ha någon erinran mot Skånska Energis yrkande på ändring av tiden för 

när åtgärderna ska vara klara. Även Länsstyrelsen i Skåne och Kommunen har till-

styrkt en ändring av villkoren och anser att viss förlängning av genomförandetiden 

är motiverad. 

 

Skäl för ändring 

Av vad som framgått ovan kan det inte råda några som helst tvivel om att en even-
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tuell försäljning av Kraftverken till Kommunen inte avser något annat än en av-

veckling av Kraftverken. Det är således inte som Kammarkollegiet vill göra gäl-

lande fråga om en sedvanlig försäljning med fortsatt drift. Det primära i denna situ-

ation är att Kraftverken ska avvecklas och Rönne å återställas. 

 

Omständigheterna att Kraftverken ska säljas och sedan avvecklas av köparen är nya 

och har inte förelegat i tiden innan domarna vann laga kraft. Detta har vidare varit 

oförutsedda omständigheter för Skånska Energi. Frågan blir då om omständigheter-

na och skälen för en ändring är tillräckligt starka för att anses kunna grunda en 

mildring av villkoren, på så sätt att genomförandetiden förlängs. 

 

Genom att inte bifalla Skånska Energis ansökan medför detta att bolaget inom kort 

kommer göra stora ekonomiska investeringar i Kraftverken. Närmast väntar genom-

förandet av åtgärder i enlighet med domarna i mål M 2962-14, M 2963-14 samt 

M2960-14 för mångmiljonbelopp (8-10 mkr). Detta utan nämnvärd och långsiktig 

nytta för det fall en avyttring till Kommunen sker. Även ytterligare miljöanpassning 

förväntas bli aktuell. Oaktat Kammarkollegiets inställning till att avvakta dess på-

gående utredning om eventuella framtida åtgärder kan konstateras att Skånska 

Energi kommer drabbas av stora framtida kostnader till följd av miljöanpassnings-

behov, så som anpassning av väg uppströms för fisk. Omständigheten rörande 

kommande miljöanpassning är inte så som Kammarkollegiet vill påstå en ny om-

ständighet för ändring av villkoren utan en realistisk följd och konsekvens av fram-

tida fortsatt drift av Kraftverken, tillika en utebliven avyttring till Kommunen. 

 

Genom att inte förlänga genomförandetiden är det högst sannolikt att Skånska 

Energi investeringar permanentar driften av Kraftverken för en lång tid framöver 

och att projektet med att avveckla Kraftverken stoppas. Detta eftersom priset på 

Kraftverken kommer öka, vilket resulterar i att Kommunen med hög grad av sanno-

likhet inte kommer ha ekonomisk möjlighet att köpa Kraftverken. För att Skånska 

Energis investeringar ska löna sig kommer vidare en fortsatt drift av Kraftverken att 

vara nödvändig. 
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En avyttring av Kraftverken för avveckling och utrivning syftar till att främja de 

allmänna intressena så som naturvården, friluftslivet, fiskeintresset och turismen vid 

Rönne å. Det är för området av stort allmänintresse att återställa Rönne å och ur 

miljöhänsyn beaktansvärt. 

 

Länsstyrelsen i Skåne har i yttrande från den 6 oktober 2016 anfört att det är av ett 

mycket starkt allmän intresse att återskapa de idag indämda fors- och strömsträck-

orna. De natur- och fiskevärden som skulle återskapas i Rönne å är av nationellt 

högt värde. Denna möjlighet till återskapning anses inte föreligga inom ramen för 

att bibehålla och miljöanpassa Kraftverken. 

 

Vid bedömningen av en mildring av villkoren måste hänsyn även tas vilken typ av 

villkor som begärs mildrade och effekten av en sådan förmildring. I nu aktuellt fall 

är det endast genomförandetiden som begärs ändrad. Inte själva åtgärderna. Under 

en eventuell förlängning avser Skånska Energi upprätthålla den s.k. trap-and-

transport-lösningen för ålen för att på så sätt undvika negativ effekt för ålen under 

mellanperioden. Skånska Energi begränsar därmed risken för den skada som skulle 

kunna uppstå med en förlängd genomförandetid. 

 

Ovan framlagda omständigheter kan inte lämnas utan avseende, Vid en samman-

vägd bedömning kan det inte anses vara vare sig samhällsekonomiskt motiverat 

eller proportionerligt att avslå ansökan om ändring av genomförandetiden sett till 

fördelarna, både från allmän och enskild synpunkt, med att få till stånd en avveckl-

ing av Kraftverken och möjlighet till återställande av Rönne å. På anförda skäl ska 

ansökan bifallas. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har denna dag även meddelat domar i mål M 3020-16 

(Klippans kraftverk) och M 3024-16 (Forsmöllans kraftverk). 

 

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 22 

kap. 16 § andra stycket miljöbalken. 
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Enligt 24 kap. 8 § andra stycket miljöbalken får tillståndsmyndigheten på ansökan 

av tillståndshavaren ändra eller upphäva bestämmelser och villkor i en tillstånds-

dom om ändringen bl.a. påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillstånd 

gavs. Samtliga remissinstanser som yttrat sig har avstyrkt yrkandet om tidsförläng-

ning med 4 respektive 5 år av villkor 7. Det är dock endast Kammarkollegiet som 

yrkat avslag på ansökan medan Länsstyrelsen och Klippans kommun yrkat kortare 

tidsförlängning av villkoret.  

 

Av vad som framgår i målet finner mark- och miljödomstolen att omständigheter 

uppstått som inte var givna vid tillfället då tillståndsdomen gavs. Motivet för en 

tidsförlängning är dessutom något som på sikt kommer att gynna miljön och fauna i 

vattendraget. Gällande den yrkade tidsförlängningen instämmer domstolen i kom-

munens yrkande om tidsförlängning men ser också en risk att avtal, upprättande av 

ansökningshandlingar för utrivning samt domstolens handläggningstid av en ansö-

kan med kungörelse etc. kan komma att dra ut på tiden. Då konsekvenserna är stora 

i vattendraget så länge som fiskefrämjande åtgärder inte vidtas ska dock minsta 

möjliga tidsförlängning göras. Mark- och miljödomstolen väljer därför att förlänga 

tiden med 2 år för att skapa något mer rådrum, vilket är mer än vad kommunen 

medgett. Villkoret ska därför ändras på sätt som framgår av domslutet.  

 

Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att ändra den tidigare fastställda avgiften 

för prövning av ansökan. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV425) 

Överklagande senast – med hänsyn till mellankommande helgdagar - den 9 januari 

2017.  

 

Marie Gerrevall  Catharina Hederström 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Marie Gerrevall, ordförande, och 

tekniska rådet Catharina Hederström samt de särskilda ledamöterna Robert Ro-

senqvist och Anders Forserud. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 
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Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2016-12-16 
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Växjö 

Mål nr M 3024-16 

 

  

  
 

 

 

 

Dok.Id 384563 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 130  0470-560 125 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 
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SAKEN 

Ansökan om ändring av villkor i tillstånd för Forsmöllans kraftverk (AD8/1943) 

 

Avrinningsområde: 96 Rönne å 

 

SWEREF 99 TM N: 6220706 E: 385931 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar villkor 7 i dom av den 12 april 2016 i mål nr M 

2963-14 på så sätt att Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag ska installera fin-

galler, avledningsanordning och flyktväg inom tre (3) år från det att domen i mål nr 

M 2963-14 vunnit laga kraft.  

 

Under tiden fram till dess att fingaller, avledningsanordningar och flyktvägar iord-

ningställts vid Klippans och Stackarps kraftverk ska tillfällig uppsamling av ål ske 

vid Forsmöllans kraftverk varefter ålen ska transporteras och släppas nedströms 

Stackarps kraftverk. 

 

_____________ 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE BESLUT 

Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag (Skånska Energi) äger och driver  

Stackarps, Klippans och Forsmöllans kraftverk, samtliga belägna i Klippans kom-

mun. För Stackarps kraftverk gäller dåvarande Söderbygdens vattendomstols utslag 

den 14 mars 1946, mål AD 10/1943. För Klippans kraftverk gäller dåvarande Sö-

derbygdens vattendomstols utslag den 14 mars 1946, mål AD 5/1943 och för 

Forsmöllans kraftverk gäller dåvarande Söderbygdens vattendomstols utslag den 14 

mars 1946, mål AD 8/1943. Utöver dessa tillstånd har MMD, på ansökan av Kam-

markollegiet, prövat latenta villkor i de nämnda tillstånden varvid nya villkor före-

skrivits i MMD:s domar av den 12 april 2016 i mål nr M 2960-14, M 2962-14 och 

M 2963-14 om bl.a. installation av fingaller, avledningsanordning och flyktvägar 

vid kraftverken. I villkor 7 i respektive dom har föreskrivits att Skånska Energi ska 

installera fingaller, avledningsanordning och flyktväg inom två (2) år från det att 

domarna avseende Stackarps och Klippans kraftverk vunnit laga kraft och inom ett 

(1) år från det att domen avseende Forsmöllans kraftverk vunnit laga kraft. Domar-

na vann laga kraft den 4 maj 2016. 

 

Därefter, den 2 juni 2016, har Kammarkollegiet underrättat Skånska Energi om att 

Kammarkollegiet kommer låta ta fram underlag för ett eventuellt kommande beslut 

om utredning gällande delvisa återkallelser respektive omprövningar av tillstånden 

för att få till passager för fiskens fria vandring vid kraftverken i Rönne å. Utred-

ningen kommer att utföras under senhösten/vintern 2016. 

 

Länsstyrelsen i Skåne län och Klippans kommun har vidare i kontakter med 

Skånska Energi uttryckt planer på att skapa ett naturreservat för området och att 

kommunen eventuellt avser att förvärva vattenkraftverken och därefter riva des-

amma med hjälp av EU-bidrag. Två inledande möten mellan parterna har förevarit i 

frågan. 

 

ANSÖKAN 

Yrkande 

Skånska Energi yrkar att Mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ("MMD") 

ska ändra villkor 7 i MMD:s dom av den 12 april 2016 i mål nr M 2963-14, på så 
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sätt att Skånska Energi ska installera fingaller, avledningsanordning och flyktväg 

inom fyra (4) år från det att domen i mål nr M 2963-14 vunnit laga kraft. 

 

Skäl för ändring av villkoren 

Installationen av fingaller, avledningsanordning och flyktväg vid kraftverken i 

Rönne å syftar till att underlätta för ålens passage nedströms förbi de tre kraftver-

ken. Under tiden, innan dessa anläggningar installerats, sker en tillfällig uppsamling 

av ål vid Forsmöllans kraftverk varefter den transporteras och släpps nedströms 

Stackarps kraftverk, en s.k. trap-and-transport-lösning. 

 

Skånska Energi har accepterat att utföra de åtgärder som anges i villkor 7 i domarna 

och har inte överklagat dessa. Anledningen till att åtgärderna ska utföras med ett års 

mellanrum vid Forsmöllans respektive Stackarps och Klippans kraftverk är att 

material från installationerna från Forsmöllans kraftverk ska kunna återanvändas 

vid installationerna vid de båda andra kraftverken. Den bedömda kostnaden för åt-

gärderna enligt villkor 7 uppgår till 8-10 miljoner kronor och innebär en betydande 

kostnad för Skånska Energi. 

 

Beskedet från Kammarkollegiet om att en utredning ska göras gällande delvisa 

återkallelser respektive omprövningar av tillstånden för att få till passager för fis-

kens fria vandring vid kraftverken i Rönne å kan förväntas resultera i ett beslut och 

sannolikt att Kammarkollegiet väcker talan om delvisa återkallelser och ompröv-

ningar avseende kraftverkens tillstånd under våren 2017. Installationerna vid 

Forsmöllans kraftverk ska även vara färdigställda under våren 2017 enligt villkor 7. 

I praktiken måste också installationerna vid de två andra kraftverken påbörjas så 

snart som möjligt därefter för att kunna färdigställas till våren 2018. 

 

Det förut sagda innebär att Skånska Energi måste inleda mycket kostnadskrävande 

arbeten för att installera fingaller m.m. vid respektive kraftverk samtidigt som 

Kammarkollegiet utreder förutsättningarna för att inleda talan om delvisa återkallel-

ser respektive omprövningar som kan leda till att tillstånden förändras på så sätt att 

åtgärderna i villkor 7 inte får avsedd verkan på grund av att omprövningen av till-

stånden leder till att verksamheten måste bedrivas på ett annorlunda sätt än vad som 
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nu är för handen. I värsta fall skulle en talan om delvis återkallelse av tillstånden 

från Kammarkollegiet kunna leda till att åtgärderna blir helt förgäves. De åtgärder 

som Kammarkollegiet vill undersöka för att åstadkomma väg uppströms för fiskar 

via en omprövning bedöms enligt uppgift från Länsstyrelsen i Skåne län kosta 25 

miljoner kronor samt driftskostnader i form av minskade intäkter om 320 000 kro-

nor per år. 

 

Samtidigt finns alltså planer från Länsstyrelsen i Skåne län och Klippans kommun 

på att ta över kraftverken för att skapa ett naturreservat varvid kraftverken ska rivas 

och marken återställas. Dessa åtgärder bedöms av länsstyrelsen kunna finansieras 

genom exempelvis en EU-fond med anledning av Rönne ås betydelse för ål. 

 

Risken är således att Skånska Energi först tvingas utföra åtgärder för att installera 

fingaller, avledningsanordning och flyktväg vid de tre kraftverken för ca 10 miljo-

ner kronor för att sedan tvingas bygga om dessa installationer för att passa den för-

ändrade verksamhet som Kammarkollegiets talan om omprövning kan leda till och 

som dessutom beräknas leda till kostnader för Skånska Energi om 25 miljoner kro-

nor samt förlorade intäkter om 320 000 kr per år. Dessa kostnader inkluderar inte 

heller Skånska Energis kostnader för de juridiska processer som Kammarkollegiet 

planerar att driva mot bolaget. 

 

I värsta fall måste Skånska Energi först genomföra dessa kostnadskrävande åtgärder 

för att sedan tvingas sälja kraftverken billigt för Klippan kommuns planer om riv-

ning av dessa och bildandet av naturreservat i området. 

 

Skånska Energi yrkar därför att bolaget ska få längre tid på sig att genomföra de 

installationer som föreskrivs i villkor 7 i respektive dom, med fyra års tid för ge-

nomförande för Forsmöllans kraftverk och fem års tid för genomförande för 

Stackarps respektive Klippans kraftverk från tiden från domarnas lagakraftvin-

nande. Genom den förlängda tiden för genomförandet av åtgärderna enligt villkoren 

skulle resultatet av Kammarkollegiets utredning hinna redovisas och omfattningen 

av en talan om omprövning och delvisa återkallelser av tillstånden utvisas. Därige-

nom skulle kunna förhindras att Skånska Energi inleder och genomför kostnadskrä-
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vande åtgärder vid kraftverken som sedermera visar sig inte uppfylla åtgärdernas 

syften eller, i värsta fall, blir helt onödiga. Detta är motiverat särskilt med tanke på 

att de åtgärder som Kammarkollegiet föreslår innebär mycket stora kostnader för 

bolaget. 

 

Genom att tiden för genomförandet av åtgärderna i villkor 7 förlängs på av Skånska 

Energi yrkat sätt kommer sannolikt även Klippans kommuns planer på ett naturre-

servat i området att utkristalliseras och Skånska Energi ges tillfälle att ta ställning 

till huruvida en överenskommelse om överlåtelse ska träffas med kommunen, utan 

att de kostnadskrävande åtgärderna i villkor 7 måste genomföras dessförinnan. 

 

Både Kammarkollegiets och Klippans kommun planer som väsentligen kan komma 

att förändra förutsättningarna för Skånska Energis verksamhet i allmänhet och nyt-

tan av genomförandet av åtgärderna i villkor 7 i synnerhet, är sådana omständighet-

er som inte var kända vid tiden för MMD:s domar i målen och inte heller under 

överklagandefristen för dessa domar. Den yrkade ändringen av villkor 7 i respektive 

dom påkallas därmed av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. 

Under den förlängda tiden för vidtagandet av åtgärderna enligt villkor 7 kommer 

Skånska Energi att upprätthålla den s.k. trap-and-transport-lösningen för ålen och på 

så sätt undvika negativa effekt för ålen under mellanperioden. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Kammarkollegiet finner att ansökan bör avslås utan vidare förberedelse såsom 

uppenbart ogrundad.  

 

Det förhållandet att samtliga småskaliga vattenkraftverk i Sverige ska miljöanpas-

sas, att miljökvalitetsnormen god ekologisk status innebär att upp- och nedströms 

konnektivitet ska åtgärdas och påverkan från vandringshinder därmed ska vara så 

litet som möjligt jämfört med referensförhållandet kan knappast vara möjligt att år 

2016 åberopa som grund som efterkommande omständighet och att detta inte kunde 

förutses vid prövningen. Det saknas grund för att ändra tiderna i mark- och miljö-

domstolens domar på grund av den omständigheten. 
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Eftersom avropsavtalet åberopas av bolaget för att inte behöva miljöanpassa kraft-

verken har Kammarkollegiet idag kommit överens med uppdragstagaren att avvakta 

och utredningens genomförande i tiden är numera inte längre gällande. Tiden kom-

mer att bestämmas först när domstolens mål är avslutat. 

 

Kammarkollegiet kommer heller inte att kunna skicka in någon ansökan under 

2017. Bolagets påstående har skett utan att ens ha frågat kollegiet om ärendets 

handläggning. Mark- och miljödomstolen kan dock i alla fall utgå från Kammarkol-

legiets uppgift nu att det inte kommer att ske. 

 

Vidare är påståendet att omprövningar skulle kunna leda till att åtgärderna med fin-

galler skulle bli ”förgäves” är något som måste ifrågasättas. Vad bolaget har fått 

detta ifrån är oklart. Det är snarare en förutsättning i Rönne å för uppvandringslös-

ningar att nedvandringen redan är löst. Kraftverken orsakar nästan 100 procents 

dödlighet för nedvandrande ål. 

 

I detta mål föreligger sålunda inga omständigheter som inte fanns när tiderna för 

installation av fingaller prövades alldeles nyligen av domstolen. Påståendena om 

Kammarkollegiets avtal och påstådda framtida agerande saknar grund. En framtida 

eventuellet kommande försäljning av verksamheterna och tillstånd utgör aldrig 

grund för omprövning enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. 

 

Som framgår av mark- och miljödomstolens domar är ålen akut hotad och det är 

oacceptabelt att dödandet och lemlästandet av ålarna ska kunna fortsätta i fyra, fem 

år till. 

 

Kammarkollegiet emotser mark- och miljödomstolens dom där handläggningen av 

målet avslutas och ansökan ogillas såsom uppenbart ogrundad. Det finns skäl för 

mycket skyndsam handläggning eftersom bolaget redan nu bör sätta igång med 

samrådet med tillsynsmyndigheten och inte hamna i dröjsmål för att se till att vill-

koret efterlevs. 
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Länsstyrelsen i Skåne län yrkar avslag på sökandens ansökan. Länsstyrelsen till-

styrker dock en ändring av villkor 7 i Mål 2963-14 (aktuellt mål M 3024-16) på så 

vis att sökanden ska genomföra åtgärderna inom två (2) år från det att domen vann 

laga kraft och en ändring av villkor 7 i Mål 2962-14 (aktuellt mål M 3020-16) och 

2960-14 (aktuellt mål M 2775-16) på så vis att sökanden ska genomföra åtgärderna 

inom tre (3) år från det att domen vann laga kraft. Som villkor för detta ska bolaget 

under 2017 ombesörja en fortsatt fångst och nedtransport av ål förbi kraftverken 

från Ringsjön, under perioden 1 april – 15 juni, då ålfiske inte pågår i Ringsjöarna.  

 

Länsstyrelsen anser, med anledning av att investeringen i fiskvägar riskerar att per-

manenta driften för en lång tid, att det finns starka skäl för att innan så sker ge bola-

get och kommunen möjlighet att utröna om det finns möjligheter att avveckla kraft-

verksdriften och återställa ån. Det är därför enligt Länsstyrelsen oskäligt att inte 

medge bolaget ett års respit i genomförandet av åtgärderna.  

 

Kommunstyrelsen, Klippans kommun. Klippans kommun stödjer bolagets yr-

kande om förlängd genomförandetid för installation av fingaller, avledningsanor-

dingar och flyktvägar för fisk, dock endast med 1,5 år, d.v.s. till 2,5 års (Forsmöl-

lans kraftverk) respektive 3,5 års (Klippans och Stackarps kraftverk) genomförande-

tid från det att respektive dom vunnit laga kraft. 

 

Bakgrunden till ställningstagandet är att Klippans kommun har en målsättning att nå 

en överenskommelse med Skånska Energi om inlösen av verken. Syftet med en in-

lösen är att riva ut verken och återställa den ursprungliga åfåran, d.v.s. att återskapa 

en fritt strömmande Rönne å. 

 

Diskussioner med Skånska Energi har nyligen inletts, men kommunen saknar i nu-

läget ett underlag för beslut att inleda konkreta förhandlingar. Både bolaget och 

kommunen bedömer dock att det kan vara möjligt att nå en överenskommelse inom 

1 -1,5 år, vilket bedöms vara en rimlig tid för att ta fram ett välunderbyggt underlag 

för vidare beslut i kommunen. Detta har också tydligt deklarerats i avsiktsförkla-

ringar från både bolaget och kommunen (Au 2016-06-15, § 100). 
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Om en förlängning ej beviljas hinner kommunen inte ta fram ett tillräckligt besluts-

underlag (konsekvensutredningar och värdering) eller säkra finansieringen, vilket i 

praktiken omöjliggör en överenskommelse. Klippans kommun vill i sammanhanget 

framhålla både de ekologiska och samhällsekonomiska fördelarna med en utrivning 

och återställning jämfört med installation av fingaller. 

 

För att närmare utreda och bedöma juridiska, ekonomiska och praktiska förutsätt-

ningar för överlåtelse har kommunen ansökt om och i oktober 2016 blivit beviljade 

medel (500 000 kr) av Naturskyddsföreningens miljöfond. Det är för tidigt att be-

döma om det föreligger förutsättningar för överlåtelse av kraftveken. Det finns en 

viljeinriktning hos parterna enligt vad som redovisats av Skånska Energi. 

 

Rönneåns vattenråd har inget att erinra gällande Skånska Energis ansökan. 

 

BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN 

Skånska Energi vidhåller sitt yrkande. Skånska Energi vidhåller likaså vad som ti-

digare anförts i sak med härtill följande tillägg och förtydliganden. 

 

I målen M 2962-14, M 2963-14 samt M2960-14 om prövning av de latenta villko-

ren för Kraftverken yrkade Skånska Energi på en genomförandetid om två år för 

införande av åtgärderna, bl.a. installation av fingaller. Enligt domsluten i målen ska 

Skånska Energi enligt villkor 7 genomföra åtgärderna inom om ett (1) år för För-

smöllans kraftverk och två (2) år för Stackarps och Klippans kraftverk efter det att 

domarna vunnit laga kraft. Domarna har inte överklagats av Skånska Energi vilket 

haft för avsikt att rätta sig efter domsluten och genomföra åtgärderna inom förelagd 

tid. 

 

Efter att domarna vann laga kraft den 4 maj 2016 har Klippans kommun ("Kommu-

nen") i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne påbörjat en utredning om möjligheten 

att avveckla och riva ut Kraftverken för att återställa åfåran till naturlig utformning 

och återskapa Rönne å. 
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Förhandlingar pågår mellan Kommunen och Skånska Energi, varvid Skånska 

Energi förklarat sig positiva till en försäljning av Kraftverken. Parterna har efter 

förhandling avgett skriftliga avsiktsförklaringar och Skånska Energi har lämnat ett 

totalpris för Kraftverken. 

 

Kommunens avsiktsförklaring är dock avhängig av att Skånska Energis ansökan om 

ändring av villkoren avseende genomförandetiden vinner bifall i Mark- och miljö-

domstolen. Detta för att Kommunen ska hinna vidta nödvändiga utredningsåtgärder 

för bedömning om det är reell möjligt att avveckla Kraftverken innan Skånska 

Energi gör ytterligare investeringar i Kraftverken. Skånska Energis investeringar i 

Kraftverken kan ur ett ekonomiskt perspektiv påverka ett för Kommunen framtida 

förvärv negativt. 

 

Kommunen har efter parternas förhandlingar och avgivna avsiktsförklaringar ansökt 

om och beviljats medel av Naturskyddsföreningens miljöfond för genomförande av 

utredning om konsekvenserna av en utrivning av Kraftverken. Denna utredning har 

påbörjats. Parallellt med denna utredning har tagits beslut om att upphandla en kon-

sult för genomförande av en objektiv marknadsvärdering av Kraftverken. Även 

detta arbete har påbörjats. Därtill har Kommunen påbörjat arbetet med att bilda ett 

naturreservat på berörda fastigheter. Det pågår en löpande samverkan med Länssty-

relsen i Skåne och de andra berörda kommunerna i området längst med Rönne å, 

bl.a. för att gemensamt finansiera utredningsarbetet. Kommunen har således redan 

påbörjat att omsätta sin avsikt i praktiken. 

 

Med beaktande av ovan har både Rönneåkommittén och Rönneåns vattenråd förkla-

rat sig inte ha någon erinran mot Skånska Energis yrkande på ändring av tiden för 

när åtgärderna ska vara klara. Även Länsstyrelsen i Skåne och Kommunen har till-

styrkt en ändring av villkoren och anser att viss förlängning av genomförandetiden 

är motiverad. 

 

Skäl för ändring 

Av vad som framgått ovan kan det inte råda några som helst tvivel om att en even-
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tuell försäljning av Kraftverken till Kommunen inte avser något annat än en av-

veckling av Kraftverken. Det är således inte som Kammarkollegiet vill göra gäl-

lande fråga om en sedvanlig försäljning med fortsatt drift. Det primära i denna situ-

ation är att Kraftverken ska avvecklas och Rönne å återställas. 

 

Omständigheterna att Kraftverken ska säljas och sedan avvecklas av köparen är nya 

och har inte förelegat i tiden innan domarna vann laga kraft. Detta har vidare varit 

oförutsedda omständigheter för Skånska Energi. Frågan blir då om omständigheter-

na och skälen för en ändring är tillräckligt starka för att anses kunna grunda en 

mildring av villkoren, på så sätt att genomförandetiden förlängs. 

 

Genom att inte bifalla Skånska Energis ansökan medför detta att bolaget inom kort 

kommer göra stora ekonomiska investeringar i Kraftverken. Närmast väntar genom-

förandet av åtgärder i enlighet med domarna i mål M 2962-14, M 2963-14 samt 

M2960-14 för mångmiljonbelopp (8-10 mkr). Detta utan nämnvärd och långsiktig 

nytta för det fall en avyttring till Kommunen sker. Även ytterligare miljöanpassning 

förväntas bli aktuell. Oaktat Kammarkollegiets inställning till att avvakta dess på-

gående utredning om eventuella framtida åtgärder kan konstateras att Skånska 

Energi kommer drabbas av stora framtida kostnader till följd av miljöanpassnings-

behov, så som anpassning av väg uppströms för fisk. Omständigheten rörande 

kommande miljöanpassning är inte så som Kammarkollegiet vill påstå en ny om-

ständighet för ändring av villkoren utan en realistisk följd och konsekvens av fram-

tida fortsatt drift av Kraftverken, tillika en utebliven avyttring till Kommunen. 

 

Genom att inte förlänga genomförandetiden är det högst sannolikt att Skånska 

Energi investeringar permanentar driften av Kraftverken för en lång tid framöver 

och att projektet med att avveckla Kraftverken stoppas. Detta eftersom priset på 

Kraftverken kommer öka, vilket resulterar i att Kommunen med hög grad av sanno-

likhet inte kommer ha ekonomisk möjlighet att köpa Kraftverken. För att Skånska 

Energis investeringar ska löna sig kommer vidare en fortsatt drift av Kraftverken att 

vara nödvändig. 
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En avyttring av Kraftverken för avveckling och utrivning syftar till att främja de 

allmänna intressena så som naturvården, friluftslivet, fiskeintresset och turismen vid 

Rönne å. Det är för området av stort allmänintresse att återställa Rönne å och ur 

miljöhänsyn beaktansvärt. 

 

Länsstyrelsen i Skåne har i yttrande från den 6 oktober 2016 anfört att det är av ett 

mycket starkt allmän intresse att återskapa de idag indämda fors- och strömsträck-

orna. De natur- och fiskevärden som skulle återskapas i Rönne å är av nationellt 

högt värde. Denna möjlighet till återskapning anses inte föreligga inom ramen för 

att bibehålla och miljöanpassa Kraftverken. 

 

Vid bedömningen av en mildring av villkoren måste hänsyn även tas vilken typ av 

villkor som begärs mildrade och effekten av en sådan förmildring. I nu aktuellt fall 

är det endast genomförandetiden som begärs ändrad. Inte själva åtgärderna. Under 

en eventuell förlängning avser Skånska Energi upprätthålla den s.k. trap-and-

transport-lösningen för ålen för att på så sätt undvika negativ effekt för ålen under 

mellanperioden. Skånska Energi begränsar därmed risken för den skada som skulle 

kunna uppstå med en förlängd genomförandetid. 

 

Ovan framlagda omständigheter kan inte lämnas utan avseende, Vid en samman-

vägd bedömning kan det inte anses vara vare sig samhällsekonomiskt motiverat 

eller proportionerligt att avslå ansökan om ändring av genomförandetiden sett till 

fördelarna, både från allmän och enskild synpunkt, med att få till stånd en avveckl-

ing av Kraftverken och möjlighet till återställande av Rönne å. På anförda skäl ska 

ansökan bifallas. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har denna dag även meddelat domar i mål M 2775-16 

(Stackarps kraftverk) och M 3020-16 (Klippans kraftverk). 

 

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 22 

kap. 16 § andra stycket miljöbalken. 
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Enligt 24 kap. 8 § andra stycket miljöbalken får tillståndsmyndigheten på ansökan 

av tillståndshavaren ändra eller upphäva bestämmelser och villkor i en tillstånds-

dom om ändringen bl.a. påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillstånd 

gavs. Samtliga remissinstanser som yttrat sig har avstyrkt yrkandet om tidsförläng-

ning med 4 respektive 5 år av villkor 7. Det är dock endast Kammarkollegiet som 

yrkat avslag på ansökan medan Länsstyrelsen och Klippans kommun yrkat kortare 

tidsförlängning av villkoret.  

 

Av vad som framgår i målet finner mark- och miljödomstolen att omständigheter 

uppstått som inte var givna vid tillfället då tillståndsdomen gavs. Motivet för en 

tidsförlängning är dessutom något som på sikt kommer att gynna miljön och fauna i 

vattendraget. Gällande den yrkade tidsförlängningen instämmer domstolen i kom-

munens yrkande om tidsförlängning men ser också en risk att avtal, upprättande av 

ansökningshandlingar för utrivning samt domstolens handläggningstid av en ansö-

kan med kungörelse etc. kan komma att dra ut på tiden. Då konsekvenserna är stora 

i vattendraget så länge som fiskefrämjande åtgärder inte vidtas ska dock minsta 

möjliga tidsförlängning göras. Mark- och miljödomstolen väljer därför att förlänga 

tiden med 2 år för att skapa något mer rådrum, vilket är mer än vad kommunen 

medgett. Villkoret ska därför ändras på sätt som framgår av domslutet.  

 

Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att ändra den tidigare fastställda avgiften 

för prövning av ansökan. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV425) 

Överklagande senast – med hänsyn till mellankommande helgdagar - den 9 januari 

2017.  

 

Marie Gerrevall  Catharina Hederström 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Marie Gerrevall, ordförande, och 

tekniska rådet Catharina Hederström samt de särskilda ledamöterna Robert Ro-

senqvist och Anders Forserud. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 
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VÄXJÖ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DOM 
2016-12-16 

meddelad i 

Växjö 

Mål nr M 3020-16 

 

  

  
 

 

 

 

Dok.Id 384561 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 81 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-560 130  0470-560 125 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: mmd.vaxjo@dom.se 

www.vaxjotingsratt.domstol.se 

 

SÖKANDE 

Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag 

Box 83 

247 22 Södra Sandby 

  

Ombud: Advokat Andreas Lindström 

Foyen Advokatfirma KB 

Södergatan 28 

211 34 Malmö 

   

SAKEN 

Ansökan om ändring av villkor i tillstånd för Klippans kraftverk (AD 5/1943) 

 

Avrinningsområde: 96 Rönne å 

 

SWEREF 99 TM N: 6221150 E: 384628 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar villkor 7 i dom av den 12 april 2016 i mål nr M 

2962-14 på så sätt att Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag ska installera fin-

galler, avledningsanordning och flyktväg inom fyra (4) år från det att domen i mål 

nr M 2962-14 vunnit laga kraft.  

 

_____________ 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE BESLUT 

Skånska Energi Rönne Å Kraft Aktiebolag (Skånska Energi) äger och driver  

Stackarps, Klippans och Forsmöllans kraftverk, samtliga belägna i Klippans kom-

mun. För Stackarps kraftverk gäller dåvarande Söderbygdens vattendomstols utslag 

den 14 mars 1946, mål AD 10/1943. För Klippans kraftverk gäller dåvarande Sö-

derbygdens vattendomstols utslag den 14 mars 1946, mål AD 5/1943 och för 

Forsmöllans kraftverk gäller dåvarande Söderbygdens vattendomstols utslag den 14 

mars 1946, mål AD 8/1943. Utöver dessa tillstånd har MMD, på ansökan av Kam-

markollegiet, prövat latenta villkor i de nämnda tillstånden varvid nya villkor före-

skrivits i MMD:s domar av den 12 april 2016 i mål nr M 2960-14, M 2962-14 och 

M 2963-14 om bl.a. installation av fingaller, avledningsanordning och flyktvägar 

vid kraftverken. I villkor 7 i respektive dom har föreskrivits att Skånska Energi ska 

installera fingaller, avledningsanordning och flyktväg inom två (2) år från det att 

domarna avseende Stackarps och Klippans kraftverk vunnit laga kraft och inom ett 

(1) år från det att domen avseende Forsmöllans kraftverk vunnit laga kraft. Domar-

na vann laga kraft den 4 maj 2016. 

 

Därefter, den 2 juni 2016, har Kammarkollegiet underrättat Skånska Energi om att 

Kammarkollegiet kommer låta ta fram underlag för ett eventuellt kommande beslut 

om utredning gällande delvisa återkallelser respektive omprövningar av tillstånden 

för att få till passager för fiskens fria vandring vid kraftverken i Rönne å. Utred-

ningen kommer att utföras under senhösten/vintern 2016. 

 

Länsstyrelsen i Skåne län och Klippans kommun har vidare i kontakter med 

Skånska Energi uttryckt planer på att skapa ett naturreservat för området och att 

kommunen eventuellt avser att förvärva vattenkraftverken och därefter riva des-

amma med hjälp av EU-bidrag. Två inledande möten mellan parterna har förevarit i 

frågan. 

 

ANSÖKAN 

Yrkande 

Skånska Energi yrkar att Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ("MMD") 

ska ändra villkor 7 i MMD:s dom av den 12 april 2016 i mål nr M 2962-14 på så 
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sätt att Skånska Energi ska installera fingaller, avledningsanordning och flyktväg 

inom fem (5) år från det att dom i mål nr M 2962-14 vunnit laga kraft. 

 

Skäl för ändring av villkoren 

Installationen av fingaller, avledningsanordning och flyktväg vid kraftverken i 

Rönne å syftar till att underlätta för ålens passage nedströms förbi de tre kraftver-

ken. Under tiden, innan dessa anläggningar installerats, sker en tillfällig uppsamling 

av ål vid Forsmöllans kraftverk varefter den transporteras och släpps nedströms 

Stackarps kraftverk, en s.k. trap-and-transport-lösning. 

 

Skånska Energi har accepterat att utföra de åtgärder som anges i villkor 7 i domarna 

och har inte överklagat dessa. Anledningen till att åtgärderna ska utföras med ett års 

mellanrum vid Forsmöllans respektive Stackarps och Klippans kraftverk är att 

material från installationerna från Forsmöllans kraftverk ska kunna återanvändas 

vid installationerna vid de båda andra kraftverken. Den bedömda kostnaden för åt-

gärderna enligt villkor 7 uppgår till 8-10 miljoner kronor och innebär en betydande 

kostnad för Skånska Energi. 

 

Beskedet från Kammarkollegiet om att en utredning ska göras gällande delvisa 

återkallelser respektive omprövningar av tillstånden för att få till passager för fis-

kens fria vandring vid kraftverken i Rönne å kan förväntas resultera i ett beslut och 

sannolikt att Kammarkollegiet väcker talan om delvisa återkallelser och ompröv-

ningar avseende kraftverkens tillstånd under våren 2017. Installationerna vid 

Forsmöllans kraftverk ska även vara färdigställda under våren 2017 enligt villkor 7. 

I praktiken måste också installationerna vid de två andra kraftverken påbörjas så 

snart som möjligt därefter för att kunna färdigställas till våren 2018. 

 

Det förut sagda innebär att Skånska Energi måste inleda mycket kostnadskrävande 

arbeten för att installera fingaller m.m. vid respektive kraftverk samtidigt som 

Kammarkollegiet utreder förutsättningarna för att inleda talan om delvisa återkallel-

ser respektive omprövningar som kan leda till att tillstånden förändras på så sätt att 

åtgärderna i villkor 7 inte får avsedd verkan på grund av att omprövningen av till-

stånden leder till att verksamheten måste bedrivas på ett annorlunda sätt än vad som 
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nu är för handen. I värsta fall skulle en talan om delvis återkallelse av tillstånden 

från Kammarkollegiet kunna leda till att åtgärderna blir helt förgäves. De åtgärder 

som Kammarkollegiet vill undersöka för att åstadkomma väg uppströms för fiskar 

via en omprövning bedöms enligt uppgift från Länsstyrelsen i Skåne län kosta 25 

miljoner kronor samt driftskostnader i form av minskade intäkter om 320 000 kro-

nor per år. 

 

Samtidigt finns alltså planer från Länsstyrelsen i Skåne län och Klippans kommun 

på att ta över kraftverken för att skapa ett naturreservat varvid kraftverken ska rivas 

och marken återställas. Dessa åtgärder bedöms av länsstyrelsen kunna finansieras 

genom exempelvis en EU-fond med anledning av Rönne ås betydelse för ål. 

 

Risken är således att Skånska Energi först tvingas utföra åtgärder för att installera 

fingaller, avledningsanordning och flyktväg vid de tre kraftverken för ca 10 miljo-

ner kronor för att sedan tvingas bygga om dessa installationer för att passa den för-

ändrade verksamhet som Kammarkollegiets talan om omprövning kan leda till och 

som dessutom beräknas leda till kostnader för Skånska Energi om 25 miljoner kro-

nor samt förlorade intäkter om 320 000 kr per år. Dessa kostnader inkluderar inte 

heller Skånska Energis kostnader för de juridiska processer som Kammarkollegiet 

planerar att driva mot bolaget. 

 

I värsta fall måste Skånska Energi först genomföra dessa kostnadskrävande åtgärder 

för att sedan tvingas sälja kraftverken billigt för Klippan kommuns planer om riv-

ning av dessa och bildandet av naturreservat i området. 

 

Skånska Energi yrkar därför att bolaget ska få längre tid på sig att genomföra de 

installationer som föreskrivs i villkor 7 i respektive dom, med fyra års tid för ge-

nomförande för Forsmöllans kraftverk och fem års tid för genomförande för 

Stackarps respektive Klippans kraftverk från tiden från domarnas lagakraftvin-

nande. Genom den förlängda tiden för genomförandet av åtgärderna enligt villkoren 

skulle resultatet av Kammarkollegiets utredning hinna redovisas och omfattningen 

av en talan om omprövning och delvisa återkallelser av tillstånden utvisas. Därige-

nom skulle kunna förhindras att Skånska Energi inleder och genomför kostnadskrä-
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vande åtgärder vid kraftverken som sedermera visar sig inte uppfylla åtgärdernas 

syften eller, i värsta fall, blir helt onödiga. Detta är motiverat särskilt med tanke på 

att de åtgärder som Kammarkollegiet föreslår innebär mycket stora kostnader för 

bolaget. 

 

Genom att tiden för genomförandet av åtgärderna i villkor 7 förlängs på av Skånska 

Energi yrkat sätt kommer sannolikt även Klippans kommuns planer på ett naturre-

servat i området att utkristalliseras och Skånska Energi ges tillfälle att ta ställning 

till huruvida en överenskommelse om överlåtelse ska träffas med kommunen, utan 

att de kostnadskrävande åtgärderna i villkor 7 måste genomföras dessförinnan. 

 

Både Kammarkollegiets och Klippans kommun planer som väsentligen kan komma 

att förändra förutsättningarna för Skånska Energis verksamhet i allmänhet och nyt-

tan av genomförandet av åtgärderna i villkor 7 i synnerhet, är sådana omständighet-

er som inte var kända vid tiden för MMD:s domar i målen och inte heller under 

överklagandefristen för dessa domar. Den yrkade ändringen av villkor 7 i respektive 

dom påkallas därmed av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs. 

Under den förlängda tiden för vidtagandet av åtgärderna enligt villkor 7 kommer 

Skånska Energi att upprätthålla den s.k. trap-and-transport-lösningen för ålen och på 

så sätt undvika negativa effekt för ålen under mellanperioden. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Kammarkollegiet finner att ansökan bör avslås utan vidare förberedelse såsom 

uppenbart ogrundad.  

 

Det förhållandet att samtliga småskaliga vattenkraftverk i Sverige ska miljöanpas-

sas, att miljökvalitetsnormen god ekologisk status innebär att upp- och nedströms 

konnektivitet ska åtgärdas och påverkan från vandringshinder därmed ska vara så 

litet som möjligt jämfört med referensförhållandet kan knappast vara möjligt att år 

2016 åberopa som grund som efterkommande omständighet och att detta inte kunde 

förutses vid prövningen. Det saknas grund för att ändra tiderna i mark- och miljö-

domstolens domar på grund av den omständigheten. 
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Eftersom avropsavtalet åberopas av bolaget för att inte behöva miljöanpassa kraft-

verken har Kammarkollegiet idag kommit överens med uppdragstagaren att avvakta 

och utredningens genomförande i tiden är numera inte längre gällande. Tiden kom-

mer att bestämmas först när domstolens mål är avslutat. 

 

Kammarkollegiet kommer heller inte att kunna skicka in någon ansökan under 

2017. Bolagets påstående har skett utan att ens ha frågat kollegiet om ärendets 

handläggning. Mark- och miljödomstolen kan dock i alla fall utgå från Kammarkol-

legiets uppgift nu att det inte kommer att ske. 

 

Vidare är påståendet att omprövningar skulle kunna leda till att åtgärderna med fin-

galler skulle bli ”förgäves” är något som måste ifrågasättas. Vad bolaget har fått 

detta ifrån är oklart. Det är snarare en förutsättning i Rönne å för uppvandringslös-

ningar att nedvandringen redan är löst. Kraftverken orsakar nästan 100 procents 

dödlighet för nedvandrande ål. 

 

I detta mål föreligger sålunda inga omständigheter som inte fanns när tiderna för 

installation av fingaller prövades alldeles nyligen av domstolen. Påståendena om 

Kammarkollegiets avtal och påstådda framtida agerande saknar grund. En framtida 

eventuellet kommande försäljning av verksamheterna och tillstånd utgör aldrig 

grund för omprövning enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. 

 

Som framgår av mark- och miljödomstolens domar är ålen akut hotad och det är 

oacceptabelt att dödandet och lemlästandet av ålarna ska kunna fortsätta i fyra, fem 

år till. 

 

Kammarkollegiet emotser mark- och miljödomstolens dom där handläggningen av 

målet avslutas och ansökan ogillas såsom uppenbart ogrundad. Det finns skäl för 

mycket skyndsam handläggning eftersom bolaget redan nu bör sätta igång med 

samrådet med tillsynsmyndigheten och inte hamna i dröjsmål för att se till att vill-

koret efterlevs. 
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Länsstyrelsen i Skåne län yrkar avslag på sökandens ansökan. Länsstyrelsen till-

styrker dock en ändring av villkor 7 i Mål 2963-14 (aktuellt mål M 3024-16) på så 

vis att sökanden ska genomföra åtgärderna inom två (2) år från det att domen vann 

laga kraft och en ändring av villkor 7 i Mål 2962-14 (aktuellt mål M 3020-16) och 

2960-14 (aktuellt mål M 2775-16) på så vis att sökanden ska genomföra åtgärderna 

inom tre (3) år från det att domen vann laga kraft. Som villkor för detta ska bolaget 

under 2017 ombesörja en fortsatt fångst och nedtransport av ål förbi kraftverken 

från Ringsjön, under perioden 1 april – 15 juni, då ålfiske inte pågår i Ringsjöarna.  

 

Länsstyrelsen anser, med anledning av att investeringen i fiskvägar riskerar att per-

manenta driften för en lång tid, att det finns starka skäl för att innan så sker ge bola-

get och kommunen möjlighet att utröna om det finns möjligheter att avveckla kraft-

verksdriften och återställa ån. Det är därför enligt Länsstyrelsen oskäligt att inte 

medge bolaget ett års respit i genomförandet av åtgärderna.  

 

Kommunstyrelsen, Klippans kommun. Klippans kommun stödjer bolagets yr-

kande om förlängd genomförandetid för installation av fingaller, avledningsanor-

dingar och flyktvägar för fisk, dock endast med 1,5 år, d.v.s. till 2,5 års (Forsmöl-

lans kraftverk) respektive 3,5 års (Klippans och Stackarps kraftverk) genomförande-

tid från det att respektive dom vunnit laga kraft. 

 

Bakgrunden till ställningstagandet är att Klippans kommun har en målsättning att nå 

en överenskommelse med Skånska Energi om inlösen av verken. Syftet med en in-

lösen är att riva ut verken och återställa den ursprungliga åfåran, d.v.s. att återskapa 

en fritt strömmande Rönne å. 

 

Diskussioner med Skånska Energi har nyligen inletts, men kommunen saknar i nu-

läget ett underlag för beslut att inleda konkreta förhandlingar. Både bolaget och 

kommunen bedömer dock att det kan vara möjligt att nå en överenskommelse inom 

1 -1,5 år, vilket bedöms vara en rimlig tid för att ta fram ett välunderbyggt underlag 

för vidare beslut i kommunen. Detta har också tydligt deklarerats i avsiktsförkla-

ringar från både bolaget och kommunen (Au 2016-06-15, § 100). 
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Om en förlängning ej beviljas hinner kommunen inte ta fram ett tillräckligt besluts-

underlag (konsekvensutredningar och värdering) eller säkra finansieringen, vilket i 

praktiken omöjliggör en överenskommelse. Klippans kommun vill i sammanhanget 

framhålla både de ekologiska och samhällsekonomiska fördelarna med en utrivning 

och återställning jämfört med installation av fingaller. 

 

För att närmare utreda och bedöma juridiska, ekonomiska och praktiska förutsätt-

ningar för överlåtelse har kommunen ansökt om och i oktober 2016 blivit beviljade 

medel (500 000 kr) av Naturskyddsföreningens miljöfond. Det är för tidigt att be-

döma om det föreligger förutsättningar för överlåtelse av kraftveken. Det finns en 

viljeinriktning hos parterna enligt vad som redovisats av Skånska Energi. 

 

Rönneåns vattenråd har inget att erinra gällande Skånska Energis ansökan. 

 

BEMÖTANDE AV INKOMNA YTTRANDEN 

Skånska Energi vidhåller sitt yrkande. Skånska Energi vidhåller likaså vad som ti-

digare anförts i sak med härtill följande tillägg och förtydliganden. 

 

I målen M 2962-14, M 2963-14 samt M2960-14 om prövning av de latenta villko-

ren för Kraftverken yrkade Skånska Energi på en genomförandetid om två år för 

införande av åtgärderna, bl.a. installation av fingaller. Enligt domsluten i målen ska 

Skånska Energi enligt villkor 7 genomföra åtgärderna inom om ett (1) år för För-

smöllans kraftverk och två (2) år för Stackarps och Klippans kraftverk efter det att 

domarna vunnit laga kraft. Domarna har inte överklagats av Skånska Energi vilket 

haft för avsikt att rätta sig efter domsluten och genomföra åtgärderna inom förelagd 

tid. 

 

Efter att domarna vann laga kraft den 4 maj 2016 har Klippans kommun ("Kommu-

nen") i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne påbörjat en utredning om möjligheten 

att avveckla och riva ut Kraftverken för att återställa åfåran till naturlig utformning 

och återskapa Rönne å. 
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Förhandlingar pågår mellan Kommunen och Skånska Energi, varvid Skånska 

Energi förklarat sig positiva till en försäljning av Kraftverken. Parterna har efter 

förhandling avgett skriftliga avsiktsförklaringar och Skånska Energi har lämnat ett 

totalpris för Kraftverken. 

 

Kommunens avsiktsförklaring är dock avhängig av att Skånska Energis ansökan om 

ändring av villkoren avseende genomförandetiden vinner bifall i Mark- och miljö-

domstolen. Detta för att Kommunen ska hinna vidta nödvändiga utredningsåtgärder 

för bedömning om det är reell möjligt att avveckla Kraftverken innan Skånska 

Energi gör ytterligare investeringar i Kraftverken. Skånska Energis investeringar i 

Kraftverken kan ur ett ekonomiskt perspektiv påverka ett för Kommunen framtida 

förvärv negativt. 

 

Kommunen har efter parternas förhandlingar och avgivna avsiktsförklaringar ansökt 

om och beviljats medel av Naturskyddsföreningens miljöfond för genomförande av 

utredning om konsekvenserna av en utrivning av Kraftverken. Denna utredning har 

påbörjats. Parallellt med denna utredning har tagits beslut om att upphandla en kon-

sult för genomförande av en objektiv marknadsvärdering av Kraftverken. Även 

detta arbete har påbörjats. Därtill har Kommunen påbörjat arbetet med att bilda ett 

naturreservat på berörda fastigheter. Det pågår en löpande samverkan med Länssty-

relsen i Skåne och de andra berörda kommunerna i området längst med Rönne å, 

bl.a. för att gemensamt finansiera utredningsarbetet. Kommunen har således redan 

påbörjat att omsätta sin avsikt i praktiken. 

 

Med beaktande av ovan har både Rönneåkommittén och Rönneåns vattenråd förkla-

rat sig inte ha någon erinran mot Skånska Energis yrkande på ändring av tiden för 

när åtgärderna ska vara klara. Även Länsstyrelsen i Skåne och Kommunen har till-

styrkt en ändring av villkoren och anser att viss förlängning av genomförandetiden 

är motiverad. 

 

Skäl för ändring 

Av vad som framgått ovan kan det inte råda några som helst tvivel om att en even-
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tuell försäljning av Kraftverken till Kommunen inte avser något annat än en av-

veckling av Kraftverken. Det är således inte som Kammarkollegiet vill göra gäl-

lande fråga om en sedvanlig försäljning med fortsatt drift. Det primära i denna situ-

ation är att Kraftverken ska avvecklas och Rönne å återställas. 

 

Omständigheterna att Kraftverken ska säljas och sedan avvecklas av köparen är nya 

och har inte förelegat i tiden innan domarna vann laga kraft. Detta har vidare varit 

oförutsedda omständigheter för Skånska Energi. Frågan blir då om omständigheter-

na och skälen för en ändring är tillräckligt starka för att anses kunna grunda en 

mildring av villkoren, på så sätt att genomförandetiden förlängs. 

 

Genom att inte bifalla Skånska Energis ansökan medför detta att bolaget inom kort 

kommer göra stora ekonomiska investeringar i Kraftverken. Närmast väntar genom-

förandet av åtgärder i enlighet med domarna i mål M 2962-14, M 2963-14 samt 

M2960-14 för mångmiljonbelopp (8-10 mkr). Detta utan nämnvärd och långsiktig 

nytta för det fall en avyttring till Kommunen sker. Även ytterligare miljöanpassning 

förväntas bli aktuell. Oaktat Kammarkollegiets inställning till att avvakta dess på-

gående utredning om eventuella framtida åtgärder kan konstateras att Skånska 

Energi kommer drabbas av stora framtida kostnader till följd av miljöanpassnings-

behov, så som anpassning av väg uppströms för fisk. Omständigheten rörande 

kommande miljöanpassning är inte så som Kammarkollegiet vill påstå en ny om-

ständighet för ändring av villkoren utan en realistisk följd och konsekvens av fram-

tida fortsatt drift av Kraftverken, tillika en utebliven avyttring till Kommunen. 

 

Genom att inte förlänga genomförandetiden är det högst sannolikt att Skånska 

Energi investeringar permanentar driften av Kraftverken för en lång tid framöver 

och att projektet med att avveckla Kraftverken stoppas. Detta eftersom priset på 

Kraftverken kommer öka, vilket resulterar i att Kommunen med hög grad av sanno-

likhet inte kommer ha ekonomisk möjlighet att köpa Kraftverken. För att Skånska 

Energis investeringar ska löna sig kommer vidare en fortsatt drift av Kraftverken att 

vara nödvändig. 
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En avyttring av Kraftverken för avveckling och utrivning syftar till att främja de 

allmänna intressena så som naturvården, friluftslivet, fiskeintresset och turismen vid 

Rönne å. Det är för området av stort allmänintresse att återställa Rönne å och ur 

miljöhänsyn beaktansvärt. 

 

Länsstyrelsen i Skåne har i yttrande från den 6 oktober 2016 anfört att det är av ett 

mycket starkt allmän intresse att återskapa de idag indämda fors- och strömsträck-

orna. De natur- och fiskevärden som skulle återskapas i Rönne å är av nationellt 

högt värde. Denna möjlighet till återskapning anses inte föreligga inom ramen för 

att bibehålla och miljöanpassa Kraftverken. 

 

Vid bedömningen av en mildring av villkoren måste hänsyn även tas vilken typ av 

villkor som begärs mildrade och effekten av en sådan förmildring. I nu aktuellt fall 

är det endast genomförandetiden som begärs ändrad. Inte själva åtgärderna. Under 

en eventuell förlängning avser Skånska Energi upprätthålla den s.k. trap-and-

transport-lösningen för ålen för att på så sätt undvika negativ effekt för ålen under 

mellanperioden. Skånska Energi begränsar därmed risken för den skada som skulle 

kunna uppstå med en förlängd genomförandetid. 

 

Ovan framlagda omständigheter kan inte lämnas utan avseende, Vid en samman-

vägd bedömning kan det inte anses vara vare sig samhällsekonomiskt motiverat 

eller proportionerligt att avslå ansökan om ändring av genomförandetiden sett till 

fördelarna, både från allmän och enskild synpunkt, med att få till stånd en avveckl-

ing av Kraftverken och möjlighet till återställande av Rönne å. På anförda skäl ska 

ansökan bifallas. 

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen har denna dag även meddelat domar i mål M 2775-16 

(Stackarps kraftverk) och M 3024-16 (Forsmöllans kraftverk). 

 

Mark- och miljödomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 22 

kap. 16 § andra stycket miljöbalken. 
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Enligt 24 kap. 8 § andra stycket miljöbalken får tillståndsmyndigheten på ansökan 

av tillståndshavaren ändra eller upphäva bestämmelser och villkor i en tillstånds-

dom om ändringen bl.a. påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillstånd 

gavs. Samtliga remissinstanser som yttrat sig har avstyrkt yrkandet om tidsförläng-

ning med 4 respektive 5 år av villkor 7. Det är dock endast Kammarkollegiet som 

yrkat avslag på ansökan medan Länsstyrelsen och Klippans kommun yrkat kortare 

tidsförlängning av villkoret.  

 

Av vad som framgår i målet finner mark- och miljödomstolen att omständigheter 

uppstått som inte var givna vid tillfället då tillståndsdomen gavs. Motivet för en 

tidsförlängning är dessutom något som på sikt kommer att gynna miljön och fauna i 

vattendraget. Gällande den yrkade tidsförlängningen instämmer domstolen i kom-

munens yrkande om tidsförlängning men ser också en risk att avtal, upprättande av 

ansökningshandlingar för utrivning samt domstolens handläggningstid av en ansö-

kan med kungörelse etc. kan komma att dra ut på tiden. Då konsekvenserna är stora 

i vattendraget så länge som fiskefrämjande åtgärder inte vidtas ska dock minsta 

möjliga tidsförlängning göras. Mark- och miljödomstolen väljer därför att förlänga 

tiden med 2 år för att skapa något mer rådrum, vilket är mer än vad kommunen 

medgett. Villkoret ska därför ändras på sätt som framgår av domslutet.  

 

Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att ändra den tidigare fastställda avgiften 

för prövning av ansökan. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV425) 

Överklagande senast – med hänsyn till mellankommande helgdagar - den 9 januari 

2017.  

 

Marie Gerrevall  Catharina Hederström 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Marie Gerrevall, ordförande, och 

tekniska rådet Catharina Hederström samt de särskilda ledamöterna Robert Ro-

senqvist och Anders Forserud. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 

Bilaga 1
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Planerings- och utvecklingsenheten

Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner reviderad tidplan för ÖP-arbetet och tackar för 
informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2009 att kommunens översiktsplan skulle 
aktualiseras och kompletteras. Avsikten var att göra en mindre översyn och att reviderad 
översiktsplan skulle antas hösten 2011.

I maj 2012 godkände kommunstyrelsen planförslaget Översiktsplan 2012 för samråd 

Kommunfullmäktige bekräftade uppdraget att ta fram en ny kommunomfattande 
översiktsplan genom beslut 28 oktober 2015 och kommunstyrelsen godkände 
projektplanen 9 november samma år.

Den viktigaste uppgiften för den nya översiktsplanen är att ge en uppdaterad bild av vad 
kommunfullmäktige vill med Höörs utveckling utifrån en aktuell beskrivning av omvärlden, 
pågående trender och människors behov. Dessa framtidsbilder och utvecklingsstrategier 
konkretiseras genom riktlinjer för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. 

Förslag till beslutsmotivering

ÖP-arbetet under det senaste året
Under det senaste året har ÖP-arbetet inneburit dialog om inriktning och utvecklings-
strategi, uppföljning av samrådet 2012, analys och bearbetning av förslag mm. 

I november 2015 genomfördes en inriktningsdialog med den politiska referensgruppen till 
översiktsplanen, bestående av partiernas gruppledare i fullmäktige och ordförandena i 
nämnderna. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för ÖP-arbetet och 
medverkade också i dialogen. För att fånga upp hur invånare och verksamma ser på 
kommunens utveckling bjöds även alla företagare och föreningar in till likadana 
workshopar i februari. Resultatet finns sammanställt och har sedan använts som underlag 
för att formulera utvecklingsstrategin för ny översiktsplan (se underlag).

De synpunkter som inkom under samrådet 2012 har sammanställts och publicerats på 
hemsidan. I samband med detta bjöds invånarna in att även komma med kompletterande 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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synpunkter eftersom det gått så lång tid sedan samrådet. Ett fåtal kompletterande 
skrivelser har inkommit.

Under våren och sommaren genomfördes fyra temaberedningar om:

 Småstaden och byarna

 Infrastruktur och trafik

 Social hållbarhet och kommunal service samt

 Natur, rekreation och besöksnäring

Presidierna i berörda nämnder har varit inbjudna till beredningarna tillsammans med 
nyckelpersoner från sektorerna. Beredningarna har bidragit till att förtydliga 
utvecklingsstrategierna och till att ta diskussioner om konkreta förslag ett steg vidare. 

Under våren 2016 stod det klart att kommunen kunde erhålla statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande förutsatt att frågan om aktualiteten i gällande översiktsplan lyftes upp 
för beslut i kommunfullmäktige. Projektet prioriterade därför att snabb-bereda den frågan 
och kommunfullmäktige beslutade 28 september i ärendet. I slutet av november fick vi 
beskedet att kommunen beviljats 1,6 miljoner i statsbidrag för sitt arbete med att planera 
och genomföra bostadsbyggande.

För närvarande pågår arbetet med att sammanställa resultatet av dialoger, beredningar, 
ÖP-samrådet och nya förutsättningar till ett färdigt planförslag att ställa ut för granskning. 
Det finns ett färdigt utkast av det inledande strategikapitlet (se underlag).

Reviderad tidplan
Enligt projektplanen (antagen i KS 161109) skulle förslag till ny översiktsplan vara färdigt 
att godkänna för granskning i september/oktober 2016. Detta har inte varit möjligt att 
uppfylla. Några av skälen är att:

 Projektresurserna (arbetsgruppen) har inte varit tillgängliga i den omfattning som 
projektplanen förutsatte på grund av bland annat sjukskrivningar, ökad efterfrågan 
på nya detaljplaner samt medverkan i dialoger om höghastighetsbana mm.

 Dialoger och beredningar har tagit mer tid att planera och genomföra än beräknat.

 Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2002 prioriterades

Ny bedömning innebär att ett reviderat förslag till ny översiktsplan för Höörs kommun 
färdigställs i februari så att det kan ställas ut för granskning under senvåren 2017. 
Därefter genomförs de sista justeringarna innan planen presenteras för 
kommunfullmäktige för antagande. Ny tidplan innebär alltså att:

 Granskningsförslag presenteras för godkännande i KS 3 april

 Granskning genomförs från mitten av april till slutet av juni.

 Justeringar genomförs under sommaren

 Färdig översiktsplan presenteras för godkännande i KS i oktober

 KF kan anta planen tidigast i oktober 2017.
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Denna tidplan innehåller inte några marginaler för eventuella svårigheter som kan uppstå, 
men projektgruppen bedömer att det finns så stora vinster med att klara av granskningen 
innan sommaren att det inte är lämpligt att förlänga tidplanen ytterligare. 

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-281 66
karin.kallioniemi@hoor.se

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-12-05
Projektplan 2015-10-26
Lägesrapport januari 2016 (uppföljning av samråd 2012)
Sammanställning av workshop 2016-05-10 om social hållbarhet
Utkast Strategikapitel
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Ny översiktsplan för Höörs 
kommun
Bakgrund
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. 
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (plan- och bygglagen, 
PBL, 3 kap 1-2 §§). Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste dokument när det 
gäller framtidsbilder och utvecklingsstrategier i ett regionalt perspektiv.

Översiktsplan 2002 antogs 28 augusti 2002. En stor del av planberedskapen återstår och 
det finns därför inget tydligt behov av att identifiera nya exploateringsområden. Den 
viktigaste uppgiften för den nya översiktsplanen bör i stället vara att ge en uppdaterad bild 
av vad vi vill med Höörs utveckling. Det förutsätter en aktuell analys av utmaningar och 
möjligheter. Nya strategier behöver formuleras med utgångspunkt i kommunens vision och 
mål och med ett regionalt perspektiv. I vissa delar behövs en omvärdering av hur marken 
bäst bör utnyttjas. I andra delar behövs en mer konkret bild av när och hur en utbyggnad 
kan genomföras och hur hänsyn kan tas till allmänna intressen.

Planuppdrag för ny översiktsplan lämnades 2009. Samråd genomfördes sommaren 2012. 
Därefter har planarbetet vilat till följd av att kommunen har prioriterat arbetet med Västra 
Stationsområdet, Bostadsförsörjningsprogram, plan för Ringsjöbandet samt detaljplaner 
(till exempel Vinterarena, Fjäriln, Badhuset). Denna projektplan beskriver hur arbetet med 
ny översiktsplan ska återupptas och bedrivas fram tills översiktsplanen är färdig att antas 
av kommunfullmäktige. Viktiga aspekter är att bedriva arbetet med styrfart (resurser och 
ledning) samt att nå god förankring i framtagandet av granskningsförslaget.

Effektmål   
Översiktsplanen speglar Vision 2025 och kommunfullmäktiges bild av Höörs framtid.

Målet följs upp genom KFs beslut att anta planen. Därefter årligen genom enkelt PM till 
kommunfullmäktige av hur översiktsplanen har tillämpats under året. Större uppföljning 
sker 2019 då frågan om översiktsplanens aktualitet presenteras för nyvalt fullmäktige.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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Översiktsplanen ger förvaltningen och nämnderna vägledning i frågor om planbesked, 
prioriteringar i planarbetet, köp och försäljning av mark, förhandsbesked och bygglov, 
utveckling av allmän plats, investeringar i kommunala anläggningar, projekt för friluftslivet 
samt befolkningsprognoser och analys av framtidens behov av kommunal service.

Målet följs upp i samband med budget, verksamhetsplanering, redovisning av ärendelogg 
för planer etc. 

Medborgarna känner igen sig i bilden av Höör, och känner sig delaktiga i Höörs utveckling.

Målet följs upp genom Medborgarundersökningen/KKIK

Projektmål  
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i 
kommunen med utgångspunkt i Vision 2025 och inriktningsmålen för mandatperioden.

Översiktsplanen anger avvägningar vid konflikter mellan olika allmänna intressen.

Översiktsplanen har en tydlig konsekvensbeskrivning.

Översiktsplanens markanvändningskarta och hänsynskarta finns tillgänglig via extern 
webb-tjänst.

Alla sektorer och nämnder samt HFAB har haft möjlighet till dialog om behov, 
förväntningar på översiktsplanen och rollen i genomförandet.

Hemsidan är uppdaterad i frågor om gällande översiktsplan och pågående arbete.

Medborgare och näringsidkare har bjudits in att lämna synpunkter på planförslaget

Förutsättningar
Det fortsatta arbetet tar utgångspunkt i de synpunkter som inkommit i samrådet 2012, 
men andra förutsättningar har också tillkommit. Nya kommunala kunskapsunderlag som 
tillkommit efter samrådet är bland annat Naturvårdsprogrammet, Trafikstrategi och 
trafikplaner, Kulturmiljöprogram, VA-utbyggnadsplan samt Bostadsförsörjningsprogram. 
Större kommunala investeringar som skett är bland annat järnvägsstation i Tjörnarp, 
skate-parken och järnvägsgatan. Ny väg 13/23 öster om Höör och järnvägsbanor för 
höghastighetståg är stora infrastruktursatsningar som kommer att påverka planarbetet.

Ytterligare underlag som behövs för översiktsplanen är en analys av risken för 
översvämningar vid skyfall. Eventuellt behöver även erosions-risken utredas. Frågor om 
bredbandsutbyggnad och hushållning med jordbruksmark behöver utvecklas. Ett stort 
ämnesområde där kommunen saknar strategier är frågan om social hållbarhet. Detta 
område behöver studeras närmare i det fortsatta arbetet.

Avgränsningar
Planhorisonten är till år 2035, det vill säga knappt 20 år. 2035 är året då 
höghastighetsbanan beräknas vara klar i hela sin sträckning Malmö-Stockholm och det är 
nödvändigt att Höör funderar över kommunens utveckling i detta tidsperspektiv. År 2025 
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är ett del-mål, eftersom Visionen har 2025 som mål-år. Planhorisonten kan därför delas 
upp i det långsiktig perspektivet som gäller mål och visioner för år 2035, och ett mer 
genomförandeinriktat perspektiv som gäller kommunens utvecklingsstrategier för åren 
fram till 2025. Det går också att tänka sig ett ännu mer detaljerat perspektiv, som gäller 
vad kommunen planerar för åtgärder under denna mandatperiod.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas. Ställningstagandena i planen ska visa vad kommunen aktivt planerar för men 
ska också ge handlingsberedskap för att hantera det oförutsedda.

I det fortsatta arbetet behövs en löpande avstämning i förhållande till andra utvecklings-
projekt som kan bli aktuella, exempelvis miljöprogram och VA-plan. 

Målgrupp och intressenter
En översiktsplan har en bred och spretig målgrupp. Planen ska användas av experter, 
medborgare, förtroendevalda, mäklare och av alla som vill vara med och utveckla Höör. Det 
är därför viktigt att den färdiga planen har ett tilltal som fungerar i olika sammanhang. Lika 
viktigt är det att planprocessen är lyssnande och inkluderande.

Aktörer som genomför planen
Tekniska nämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, VA-GIS-nämnden och HFAB är några av 
de viktigaste aktörerna när det gäller att genomföra översiktsplanens strategier. 
Investeringar i gator och torg, VA-infrastruktur samt utveckling av anläggningar för kultur 
och fritid kommer att vara centrala delar i att förverkliga översiktsplanen. Nybyggnad och 
utveckling av bostäder och lokaler genom HFAB kommer också att vara en viktig motor för 
utvecklingen. Översiktsplanen i sig åstadkommer ingen utveckling, men genom de 
investeringar som sker av kommunala nämnder och bolag har kommunen möjlighet att 
göra verklighet av Visionen om vad Höör ska vara i framtiden. Planprocessen måste 
inkludera förtroendevalda och berörda tjänstemän så att de blir delägare av planen.

Bygg-intressenter, näringsidkare, fastighetsägare och privatpersoner kommer också att 
vara med och genomföra översiktsplanen genom sina investeringar, utvecklingsidéer och 
genom att vara en del av lokalsamhället. I relation till denna målgrupp är det helt centralt 
att översiktsplanen ger förutsägbarhet. Den som har en idé och vill satsa i kommunen ska 
kunna förstå av översiktsplanen vilken plats som är lämplig.  En viktig skillnad jämfört med 
kommunala verksamheter och bolag är att de privata aktörerna styrs av helt egna agendor. 
De är beroende av kommunen för att få igenom detaljplaner och bygglov, men för att de 
ska VILJA bidra till utvecklings-strategierna måste de känna tilltro till översiktsplanens 
målbild och strategierna måste stämma med deras egna intressen. Det är viktigt att föra 
dialog med de privata aktörerna för att stämma av hur inriktningen stämmer överens. 
Byaråd, företagsfrukostar, Företagarrådet och nätverksträffar med fastighetsägare kan 
vara lämpliga forum för dialogen. Det är också viktigt att lämna utrymme för kreativitet och 
flexibilitet.

Trafikverket och Region Skåne är viktiga målgrupper eftersom de ansvarar för utveckling 
av infrastruktur respektive kollektivtrafikförsörjning, två viktiga förutsättningar för 
kommunens utveckling. Översiktsplanen måste därför vara i samklang med de strategier 
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och planer som styr Trafikverket och Region Skåne. Det är ett ömsesidigt beroende där 
kommunens översiktsplan ska påverka statliga och regionala satsningar samtidigt som 
översiktsplanen förhåller sig till redan beslutade regionala och nationella planer.

Aktörer som prövar ny bebyggelse
Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden kommer att använda 
översiktsplanen dagligen vid prövning av ny bebyggelse och andra 
markanvändningsfrågor. Det gäller ärenden om detaljplan, förhandsbesked, bygglov, 
strandskyddsdispenser etc. Både förtroendevalda och berörda tjänstemän måste få stor 
möjlighet att påverka översiktsplanen.

Länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarna är också viktiga aktörer i prövningen. 
Länsstyrelsen ger råd om planfrågor och tillvaratar statens intressen under processen att 
ta fram detaljplaner och översiktsplaner. Länsstyrelsen har också en tillsynsroll och kan 
upphäva detaljplaner på eget initiativ. När detaljplaner eller bygglov överklagas är det 
länsstyrelsen och mark- och miljödomstolarna som hanterar överprövningen. 
Länsstyrelsen bildar också naturreservat, prövar biotopskyddsdispenser, har tillsyn över 
strandskyddsdispenser och ger tillstånd till miljöstörande verksamheter. Dialogen med 
länsstyrelsen utgår från samrådsyttrandet kompletterat med nya förutsättningar när det 
gäller nationella mål och statliga intressen som framgår av, men även nya förutsättningar. 
Mark- och miljödomstolarna deltar inte i planprocesser och det är därför viktigt att 
kommunen själv följer rätts-utvecklingen när det gäller hur översiktsplanens vägledning 
står sig genom överklagande-processerna.

Samhällsutvecklare
Alla kommunala nämnder tillhandahåller samhällsservice av olika slag. Det gäller även 
kommunstyrelsen, som är ansvarig nämnd för bland annat räddningstjänst. I sin planering 
för utveckling av verksamheten behöver nämnderna kunna förhålla sig till en långsiktig 
plan för hur kommunen ska utvecklas när det gäller bland annat bostäder och 
befolkningsutveckling. Översiktsplanen blir då ett viktigt underlag. Samtidigt kan 
nämnderna ha behov av ny mark eller lokaler för att fullgöra sina uppgifter. Då är det 
viktigt att identifiera behoven i god tid så att lämplig plats kan reserveras i översiktsplanen. 
Dialog behöver ske med både förtroendevalda och berörda tjänstemän.

Region Skåne och andra skånska kommuner utvecklar Skåne tillsammans. Region Skåne 
har presenterat sina strategier i Det öppna Skåne (regionala utvecklingsstrategi) och i 
Strategier för det flerkärniga Skåne. Regionen betonar vikten av att varje kommun 
utvecklar det unika på sin plats och hittar sin roll i en flerkärnig utveckling. Kommunerna i 
MalmöLund-regionen hanterar den gemensamma utvecklingen i en strukturplan för 
MalmöLund-regionen. Det finns också mellankommunala frågor av mer lokal karaktär, som 
Höörs kommun behöver hantera i särskilda dialoger med främst Eslöv, Hörby och 
Hässleholm. 

Ideella föreningar, trossamfund och sociala nätverk står för viktiga delar av det vi 
uppfattar som det goda samhället. Civilsamhället bär också mycket kunskap som är viktig 
för förståelsen av kommunens utveckling. Byaråden kan vara ett forum för dialog, men det 
behövs även andra arenor.  
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Ambassadörer  
Näringsidkare och medborgare är kommunens viktigaste ambassadörer. Om de som finns 
och verkar i kommunen talar väl om Höör och kommunens visioner så har vi kommit en bra 
bit på väg. Det är därför helt avgörande att ge denna målgrupp möjlighet att påverka 
planen. Lika viktigt är det att vara tydlig med vilket syftet är vid olika former av 
medborgardialog och hur synpunkterna kommer att hanteras.

Ytterst ansvarig
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att planen är aktuell och relevant. 
Fullmäktiges beslut att anta översiktsplanen blir ett kvitto på att planen stämmer med 
visionen och målen för mandatperioden. 

Projektorganisation
Projektet består av politiska funktioner för styrning och förankring av planen samt 
förvaltningens organisation för att bedriva planarbetet. Frågor om vad kommunen vill med 
planen är i första hand politiska, medan förvaltningen bär ansvaret för att presentera rätt 
underlag och att arbetet följer gällande lagar.

Politisk styrning

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar i frågan om att anta översiktsplanen och har alltså det 
yttersta ansvaret för att planen är aktuell och speglar kommunens inriktning. Varje 
mandatperiod ska fullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. I det fall den 
inte bedöms aktuell beslutar kommunfullmäktige om att lämna planuppdrag för ny 
översiktsplan. Kommunfullmäktiges ansvar är fastställt i plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar den översiktliga planeringen av användning av 
mark och vatten. Kommunstyrelsen har också hand om planering, planläggning och 
utvecklingsfrågor. Det innebär att kommunstyrelsen beslutar om att godkänna förslag till 
ny översiktsplan för samråd samt inför utställning och granskning.  Det är också 
kommunstyrelsen som beslutar om projektplanen för översiktsplanen och som utser 
politisk styrgrupp för arbetet. Kommunstyrelsens ansvar följer av reglementet för 
kommunstyrelsen i Höör.

Styrgrupp
Kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU) ska utgöra den politiska styrgruppen för 
planarbetet. Det innebär bland annat att KSAU ska:

 Besluta om inriktning och utvecklingsstrategier för planarbetet

 Godkänna upplägg för politiska dialoger

 Godkänna underlag för medborgardialog som sker utöver de formella planskedena 
samråd och granskning
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Styrgruppens ansvar fastställs genom kommunstyrelsens beslut om projektplanen för 
översiktsplanen.

Politisk referensgrupp
Den politiska referensgruppen för ny översiktsplan består av nämndernas ordföranden 
samt partiernas gruppledare i fullmäktige. Referensgruppens uppgift är att bidra i 
styrgruppens arbete med att formulera bilden av Höör tillsammans med inriktning och 
utvecklingsstrategier för planarbetet. Denna inledande dialog ska säkerställa att Vision 
2025 och målen för mandatperioden färgar översiktsplanen. Referensgruppen har utsetts 
av kommunfullmäktige (förslag till KF 151028).

Därutöver ges referensgruppen möjlighet att följa arbetet med översiktsplanen.

Politisk ÖP-beredning
Den politiska ÖP-beredningen ska ge möjlighet till avstämning med berörda nämnder och 
fastighetsbolaget i mer konkreta frågor under planarbetet. Beredningsgruppens deltagare 
kommer att anpassas efter behov och variera beroende på vilka frågor som diskuteras. 
Utgångspunkten ska dock vara att bjuda in presidier och ledande tjänstemän för berörda 
nämnder. Samarbetsgruppen avseende samhällsbyggnadsfrågor (SAS-gruppen) består av 
presidierna för KS, MBN och TN. Denna grupp utgör en naturlig bas för den politiska 
beredningen, men det kan också bli aktuellt med beredningsmöten som inte omfattar hela 
SAS-gruppen. Det är viktigt att ge även BUN, KFN, SN, VAGIS-nämnden samt HFAB 
möjlighet att medverka i beredningen.

Förvaltningens arbete

Projektägare
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att arbetet med översiktsplanen fungerar 
och har möjlighet att besluta om resurser.

Projektledare
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt är projektledare vilket innebär:

 Att leda och prioritera projektgruppens arbete

 Ansvar för samordning med stödfunktionerna

 Ansvar för att arbetet sker enligt gällande lagar samt direktiv från styrgruppen.

Projektledaren ska rapportera svårigheter i projektet och större avvikelser till 
projektägaren.

Projektgrupp
Projektgruppen består av:

 Samhällsplanerare/Kommunarkitekt (projektledare)

 Planarkitekt KLK (produktion av planhandlingar, underlag etc)

 Miljöstrateg/ekolog (miljöbedömning, miljöstrategiska frågor, naturvårdsfrågor)
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 2 Planarkitekter Samhällsbyggnad (produktion samt DP-perspektiv)

 Bygglovarkitekt Miljö- och byggmyndigheten (bygglovsperspektiv)

Viktiga stödfunktioner
Utöver projektgruppen finns ett antal stödfunktioner som är centrala för att effektmålen 
ska nås:

 Verksamhetsutvecklare (stöd i frågor om politisk inriktningsdialog samt koppling 
till kommunens mål och uppföljning)

 Information/Kommunikation (stöd i frågor om sociala medier, annonser etc)

 Geoinfo Mittskåne (stöd i frågor om hur planen kan publiceras i extern kart-tjänst, 
både under gransknings-skedet och när den är antagen)

Strategisk beredningsgrupp
Ledningsgruppen för fysisk planering utgör forum för strategisk beredning av processer, 
avvägningar i sakfrågor och andra frågor som kan uppstå under arbetet med 
översiktsplanen. Gruppen har ingen formell beslutsfunktion men ger möjlighet att 
samordna planarbetet med andra, angränsande uppdrag och att skapa samsyn i viktiga 
frågor. Fys Plan-ledningsgruppen består av:

 Kommundirektör

 Utvecklingschef

 Samhällsbyggnadschef

 Miljö- och byggmyndighetschef

 Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

 Miljöstrateg/ekolog

Ledningsgruppen för fysisk planering utgör basen i den strategiska beredningsgruppen för 
översiktsplanen. Det är dock viktigt att knyta även sektors-chefer och HFABs VD till den 
strategiska beredningen. Särskilda möten kan ordnas för detta alternativt kan de bjudas in 
till Fys Plan-ledningsgruppens möten vid behov.

Verksamhetsberedning/expertstöd
Planarbetet kommer under hand att stämmas av med de tjänstemän i förvaltningen som 
har specialkunskap i sakfrågor och/eller kommer att vara nyckelpersoner i genomförandet 
av planen. Detta sker i första hand vid planberedningen (möten varje månad) och som 
består av representanter för bland annat detaljplan, bygglov, exploatering, gata, park, VA, 
miljö och räddningstjänst. Sektorer som inte ingår i den ordinarie planberedningen och 
som behövs i beredningen till översiktsplan är kultur och fritid, barn- och utbildning samt 
social sektor. Särskilda möten kan ordnas för dialog med dessa sektorer alternativt kan de 
bjudas in till planberedningens möten vid behov.
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Tidplan
Arbetet kommer att bestå av flera delvis överlappande faser.

Inriktning och utvecklingsstrategi 
Formulering av inriktning och utvecklingsstrategier för översiktsplanen. Formuleringar från 
samrådet dammas av och anpassas till nya förtroendevalda. Den politiska referensgruppen 
spelar in sitt bidrag. Verksamhetsutvecklarens stöd är centralt.

Pågår november till januari. Avslutas genom styrgruppens (KSAUs) beslut att godkänna 
nya formuleringar = delleverans.

Kompletterande medborgardialog
Utnyttja hemsidan, facebook etc för att medborgarna under enkla former ska ha möjlighet 
att lämna nya inspel om bilden av Höör idag och i morgon. Kanske genom fototävling eller 
liknande. Men inte ”göra om” de samrådsmöten som genomfördes 2012. Arbetet kräver 
löpande beslut i styrgruppen. Information/Kommunikation är central stödfunktion.

Pågår januari till april. Avslutas genom styrgruppens beslut att godkänna 
samrådsredogörelse = delleverans.

Översyn av förutsättningar.
Allmänna intressen och behov av hänsyn uppdateras och anpassas till ny disposition. 
Underlag från samrådet, senare färdiga underlag (Naturvårdsprogram, Kulturmiljöprogram 
etc) samt helt nya underlag (skyfallskartering) inarbetas. Arbetet sker inom 
projektgruppen med stöd av verksamhetsberedningen.

Pågår november till januari. Avslutas genom projektledarens beslut.

Analys och bearbetning av förslag
Samrådsförslaget revideras med utgångspunkt i samrådssynpunkter, politisk inriktning 
samt nya förutsättningar. Arbetet sker huvudsakligen inom projektgruppen men med 
löpande avstämning i politisk beredningsgrupp.

Pågår februari till april. Avslutas genom styrgruppens beslut att godkänna huvuddragen i 
planförslaget = delleverans.

Planhandlingar färdigställs för granskning
Inriktning, förutsättningar och förslag sammanställs i färdig form. Avsikten är att 
planförslaget ska publiceras dels som en traditionell tryckt plan-handling och dels som 
GIS-filer i kommunens externa kart-tjänst, som planeras för driftsättning januari 2016. 
Arbetet sker huvudsakligen inom projketgruppen. Geoinfo Mittskåne är central 
stödfunktion.

Pågår mars till juni. Avslutas genom kommunstyrelsens beslut att godkänna planförslaget 
för granskning = delleverans. Beslutet förväntas kunna ske i september/oktober 2016.

Granskning och utställning genomförs
Formell planhantering. Arbetet sker inom projektgruppen.
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Pågår senhösten 2016.

Antagandehandlingar färdigställs
Granskningssynpunkterna sammanställs i granskningsutlåtande. Mindre revideringar kan 
genomföras, men vid behov av större ändringar måste granskningen göras om.

Pågår vintern 2016/2017. Avslutas genom kommunstyrelsens beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att anta ny översiktsplan för Höörs kommun. Det beräknas kunna ske i 
mars 2017.

En mer detaljerad tidplan kommer att presenteras tillsammans med kommunikationsplanen 
(se nedan).

Resurser
Avsikten är att planarbetet ska bedrivas inom ram-budgeten. Ca 50tkr har avsatts för att 
genomföra en skyfallskartering under hösten 2015. Det är troligt att det kommer att 
behövas ytterligare någon special-studie under 2016, men i dagsläget är det oklart vilket 
utrymme som kommer att finnas för detta. I övrigt består projektet av personalresurser:

 Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, ca 60 % under nov 2015 – feb 2017.

 Planarkitekt KLK, ca 80 % under jan 2016 – feb 2017.

 Miljöstrateg/ekolog, ca 50 % under nov 2015 – jun 2016.

 2 planarkitekter, ca 20 % under nov 2015 – jun 2016.

 Bygglovarkitekt, ca 20 % under nov 2015 – jun 2016.

Risker för projektet
De största riskerna är:

 Att arbetet inte är tillräckligt förankrat hos målgrupp och intressenter. Då tappar 
översiktsplanen sin funktion som samlande kraft för utveckling av Höör. Risken 
minimeras genom tydlig kommunikation kring projektet (utvecklas i särskild 
kommunikationsplan).

 Att projektet inte har tillräckligt med resurser för att hantera de frågor som kan 
dyka upp i det fortsatta arbetet. Risken hanteras genom att lyfta eventuella behov 
av ytterligare resurser till Kommunstyrelsen för beslut om extra medel.

 Att nyckelpersoner lämnar projektet på grund av sjukdom, jobb-byte eller liknande. 
Risken hanteras genom ”överlappning”. Hela arbetsgruppen ska veta hur projektet 
går framåt. Vid viktiga tillfällen ska alltid minst två personer vara inbokade.

Samordning
Översiktsplanering är dialogintensivt och innehåller ett stort mått av information och 
kunskapsöverföring. Det är viktigt att kommunen som helhet (förtroendevalda och 
förvaltning) är medveten om detta och aktivt söker samordning vid eventuella utvecklings- 
och dialog-inriktade projekt som sker samtidigt med översiktsplane-arbetet. Annars 
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riskerar projekten att konkurrera med varandra, både när det gäller internt fokus och 
medborgarnas förståelse för projekten.

Ett konkret projekt som kommer att stödja planarbetet är lanseringen av en extern webb-
karta. Avsikten är att kunna utnyttja detta verktyg som en del av utställningen av 
översiktsplanen.

Kommunikation
En kommunikationsplan ska tas fram med utgångspunkt i beskrivningen av Målgrupp och 
intressenter. Kommunikationsplanen godkänns av styrgruppen (KSAU).

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-28166
Karin.kallioniemi@hoor.se
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Ny översiktsplan för Höörs kommun
Varje kommun ska ha en översiktsplan som visar inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av kommunen. Höörs kommuns översiktsplan är antagen 2002 och behöver 
ersättas med en ny plan som bättre visar kommunens förutsättningar.

Sommaren 2012 presenterade kommunen ett förslag till ny översiktsplan som kallades 
Översiktsplan 2012. Planförslaget ställdes ut i kommunhuset och på biblioteken och fanns 
på kommunens hemsida. Kommunen fick in värdefulla synpunkter både genom de 
samrådsmöten som genomfördes på olika platser i kommunen och genom ca 50 skriftliga 
yttranden. Synpunkterna pekade på att planförslaget behövde omarbetas och att fler 
frågor borde vävas in i planarbetet. Samtidigt har planeringen för bland annat 
Ringsjöbandet, vinterarenan och Västra Stationsområdet prioriterats och arbetet med ny 
översiktsplan har därför varit pausat.

Nu är det dags att starta upp arbetet igen och ta hand om alla synpunkter vi fått in, 
samtidigt som nya förutsättningar arbetas in i planen. Ett bearbetat förslag till 
översiktsplan för Höörs kommun ska presenteras och kommer preliminärt att ställas ut för 
granskning under hösten 2016. Det innebär en ny möjlighet att lämna synpunkter, innan 
kommunfullmäktige kan anta den nya översiktsplanen.

I denna rapport presenterar vi de synpunkter som kom in under sommaren 2012. En del av 
de förslag som lämnades då är redan åtgärdade eller på gång. Då berättar vi i 
lägesrapporten om aktuell status i frågan. De flesta synpunkterna får dock ingen specifik 
kommentar i denna rapport, eftersom svaret kommer att hänga ihop med den nya planen 
som inte är färdig ännu. Däremot innehåller rapporten slutsatser om vilka frågor vi behöver 
titta särskilt på i det fortsatta arbetet med ny översiktsplan.

Innehåll i lägesrapporten

Sammanfattning av samrådsmöten i augusti 2012 s 3
Gudmuntorp
Norra Rörum
Tjörnarp
Höör

Sammanfattning av dialogmöten i Tjörnarp i maj 2012 s 5
Öppet dialog möte med Tjörnarpsbor
Dialog med skolbarn på Tjörnarps skola

20 skriftliga yttranden från privatpersoner och samfälligheter s 6

Yttranden från byalag och intresseföreningar s 18

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Leader Mittskåne
Ringsjöns vattenråd
Ringsjö OK
Tjörnarps Sockengille
Tjörnarpsföretagarna
Norra Rörums sockengille.

Yttranden från stiftelser och bolag s 23
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
E. ON Elnät
MERAB, Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Yttranden från kommunala nämnder, Höörs kommun s 27
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Yttranden från statliga myndigheter s 33
Länsstyrelsen
Trafikverket
Försvarsmakten
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut

Yttranden från Region Skåne och andra kommuner s 47
Region Skåne
Hörby kommun
Hässleholms kommun
Klippans kommun
Malmö stad

Nya förutsättningar efter ÖP-samrådet s 54
Planeringsunderlag för Höörs kommun
Genomförda byggprojekt i kommunen
Regional utveckling och infrastrukturplanering
Länsstyrelsens kunskapsunderlag om natur, miljö och klimat
Nya förutsättningar på bostadsmarknaden

Slutsatser inför fortsatt arbete s 56
Vision och strategi
Markanvändning
Infrastruktur
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Samrådsmöten, augusti 2012
Informations- och samrådsmöten om samrådsförslag Översiktsplan 2012 har genomförts 
på fyra olika platser i kommunen under augusti 2012. Här redovisas en sammanfattning av 
de synpunkter som kom in.

Gudmuntorp
Mötet genomfördes i Gudmundtorps skola. Vid mötet deltog 3 politiker, 4 tjänstemän och 
31 privatpersoner.

Önskemål om utveckling gällde:

 Ringbusstrafik till Rolsberga

 GC-förbindelse till Rolsberga

 Tunnel vid skolan

 Belysning i Fogdarp (i Hörbys kommun finns det belysning, men inte i Höörs del)

 Informationstavla som välkomnar besökare 

 Fler förslag på ”nyheter” i den södra delen av kommunen (Rolsberga-Fogdarp-
Gudmundtorp-Snogeröd)

Dessutom framfördes att:

 En levande byggd fungerar inte när allt slår igen…

 Planområdet i Rolsberga är för litet

Aktuell status:

Höörs kommun och Skånetrafiken planerar för en ny ringbusslinje som ska erbjuda en snabb 
resväg Höör-Rolsberga och som ska anknyta till SkåneExpressen 1 och 2 i Rolsberga. 
Trafikstart planeras till dec 2016. Göran

Cykelväg Ängsbyn-Rolsberga finns med i kommunens cykelplan, antagen 2013. En första 
etapp Ängsbyn-Gamla Bo finns även med i Cykelvägsplan för Skåne med genomförande 
2020-2021. Kommunen verkar för att hela cykelvägen Ängsbyn-Rolsberga ska byggas ut.

Norra Rörum
Mötet genomfördes i församlingshemmet. Vid mötet deltog 3 politiker, 4 tjänstemän och 6 
privatpersoner.

Önskemål om utveckling gällde:

 Byggklara större tomter.

 Utbyggnad av reningsverket så det klarar fler hushåll

 Tomter för småindustrier

 Bättre turtäthet för Ringbussen, gick bara morgon och kväll

 Kommunala satsningar

 Välkommen till Höör-skylt vid norra gränsen mot Klippans kommun



LÄGESRAPPORT NY ÖP

Datum Diarienummer Sida

2016-01-07 KSF 2009/149 4 (57)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

 Vandringsleder, natur och kultur, marknadsföring

Dessutom framfördes att

 det finns intressanta områden för tomter vid skolan

 att Norra Rörum borde vara attraktivt för människor som vill bo i naturen, t.ex. 
ornitologer.

 Turism borde nämnas som en utvecklingsmöjlighet i översiktsplanen

Aktuell status:

Detaljplan för nya tomter antogs 2013 och förbereds för försäljning under 2016.

Reningsverket i Norra Rörum kommer att avvecklas och avloppsvattnet kommer att ledas till 
Ormanäs. Där kommer att finnas kapacitet för att möta utbyggnaden i kommunen.

Tjörnarp
Mötet genomfördes i PRO-lokalen. Vid mötet deltog 4 politiker, 3 tjänstemän och 24 
privatpersoner.

Önskemål om utveckling gällde:

 Utveckla badplats och fritidsområden samt bevara naturen

 Promenadstråk runt Korsarödssjön, inte möjligt idag

 Tunnel under väg 23

 Ingen utbyggnad vid kyrkbyn

 Redovisa 4-spårsutbyggnad av stambanan på kartan

 Redovisa kulturmiljöer/plan i ÖP-kartan

Aktuell status:

Länsstyrelsen har under 2015 beslutat om att skydda Prästbonnaskogen som 
naturreservat. Kommunen har medverkat genom att upplåta kommunal mark. Inom 
naturreservatet har mark avsatts för en badplats vid Kyrkviken. Höörs kommun studerar nu 
förutsättningarna för att anlägga badplatsen.

Höörs kommun förutsätter att en cykeltunnel under väg 23 anläggs i samband med 
ombyggnad av väg 23 till mötesfri landsväg i enlighet med Trafikverkets förstudie (2008), 
där även en parallell cykelbana från Höör till Tjörnarps södra infart ingår. Projektet ska 
enligt regional transportinfrastrukturplan för Skåne genomföras 2020-2025.  Trafikverket 
genomför under 2016 en åtgärdsvalsstudie för projektet.

Kulturmiljöprogrammet för Tjörnarp är färdigt och förväntas antas av kommunfullmäktige 
inom kort. Resultatet kommer att inarbetas i översiktsplanen. 

Höör
Mötet genomfördes i Ringsjöskolans matsal. Vid mötet deltog 4 tjänstemän samt 20 
besökare, inklusive politiker.
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Önskemål om utveckling gällde:

 Cykelväg längs Stanstorpsvägen

 Cykelväg runt Ringsjöarna

 Turistringbuss till Pinedalen och Ringsjö värdshus

 Väderskydd vid stationer och busshållplatser.

Dessutom framfördes att:

 ny östlig väg 13/23 förbi Höör får negativa effekter för bland annat natur, 
rekreation och boende

 tätortsnära natur och rekreation borde redovisas tydligare

Aktuell status:

Behovet av cykelväg längs Stanstorpsvägen har uttryckts i Cykelplan för Höörs kommun och 
bekräftats genom Plan för Ringsjöbandet. Kommunen kommer att verka för att utbyggnaden 
sker så snart som möjligt, men eftersom vägen är statlig är kommunen beroende av att 
Trafikverket medverkar.

Trafikverket kommer under 2016 att studera förutsättningarna för ny väg 13/23 öster om 
Höör i en åtgärdsvalsstudie. Det innebär en förutsättningslös analys av situationen och 
möjliga lösningar. Höörs kommun kommer i detta sammanhang att tydliggöra vilka 
konsekvenser en ny förbifart riskerar att få. 

Dialogmöten i Tjörnarp, maj 2012

Öppet dialogmöte med Tjörnarpsbor
I maj 2012 genomfördes en mer förutsättningslös dialog i Tjörnarp i PRO-lokalen, innan 
samrådsförslaget om ny översiktsplan var publicerat. Avsikten var att höra bybornas 
tankar om hur byn kan utvecklas med ny pågatågsstation. Uppslutningen var god med 
drygt 50 Tjörnarpsbor som deltog i dialogmötet, utöver 11 politiker och 5 tjänstemän från 
kommunen. Vid mötet genomfördes en analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
Kvällen avslutades med en diskussion om visioner för Tjörnarp. Urval av visioner:

 EKO-by
 Bygg norr om Tjörnarpsskolan 
 Seniorboende 
 Nytt äldreboende
 Tunnel under väg 23
 Flytta järnvägen under väg 23
 Rondell vid avfarten och tjusig Välkommen-skylt
 Tåg och buss 2 ggr/timmen
 Cykelbana – utbyggnad genom byn längs landsvägen och framförallt till Höör
 Cykelväg till Höör och Sösdala
 Flyttning av badplats till Kyrkviken 
 Spa på Storön
 Vacker miljö längs Landsvägen



LÄGESRAPPORT NY ÖP

Datum Diarienummer Sida

2016-01-07 KSF 2009/149 6 (57)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

 Belyst strandpromenad
 Hundrastgård
 Vandringsleder och som är markerade 
 Elljusspår och sittplatser i naturen 
 Turism-centrum, Pensionat/vandrarhem – ta vara på historiken som sommarort!

Aktuell status, utöver det som redan nämnts ovan:

Cykelbana längs landsvägen genom byn och längs väg 23 mot Höör finns med i Cykelplan 
för Höörs kommun.

Dialog med skolbarn på Tjörnarps skola
Ett särskilt dialogmöte genomfördes också med skolbarn i åldrarna 10-11 år, med syfte att 
fånga upp deras bild av sin hemby. Barnen fick arbeta i grupper med att peka ut 
favoritplatser, farliga platser, spännande platser, ungdomsplatser, rolig sommarplats och 
rolig vinterplats.

Bland favoritplatser nämndes badplatsen och idrottsplatsen. Bokhällan och trafikmiljön 
nämns som farliga platser, men även skog och sjö. Spänning sökte barnen främst i skogen, 
på flera olika specifika platser. Röda torg och Thaishopen upplevdes som ungdomsplatser. 
Roliga sommarplatser var badplatserna vid Tjörnarpssjön (runt hela sjön) och 
Korsarödssjön, skogen, tennisplanen och idrottsplatsen. Roliga vinterplatser fanns också 
vid sjön, där skridskoåkning och bastuflotten blivit särskilt omnämnda.

Slutligen fick barnen rita och skriva vad de trodde skulle kunna bli bättre eller önskade att 
det fanns i Tjörnarp. Önskemålen gällde främst olika typer av affärer och restauranger, 
men även:

 större bibliotek med fler böcker
 större gympasal
 blomkrukor vid Röda torg
 cykelvägar till badplatsen och skolan
 hopptorn som man får simma ut till
 beachhandbollplan
 båtturer över sjön för turister
 klätterställning på lekplatsen
 renovera fula och gamla hus 

Skriftliga yttranden från privatpersoner

Skrivelse 1
Jag är boende i Stanstorp och ser fram emot en separerad gång och cykelväg längs med 
Stanstorpsvägen. Senaste åren har allt fler boenden omvandlats till permanentboende och 
därmed har även trafikbelastningen ökat. Andelen familjer har också ökat senaste åren 
vilket gör det önskvärt att kunna gå och cykla säkert när barnen besöker varandra. Idag är 
det otänkbart att ha med barn på egen cykel i samband med cykelutflykt eller låta barnen 
själva ta sig mellan kompisar i byn via cykel. För endast ett år sedan invalidiserades en 
äldre man när han gick längs med vägen. När kan vi förvänta att vi har en gång och 
cykelväg mellan Stanstorp och Nyby?



LÄGESRAPPORT NY ÖP

Datum Diarienummer Sida

2016-01-07 KSF 2009/149 7 (57)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Skrivelse 2
Jag är ytterst tveksam till "ny bebyggelse nära sjön" på jordbruks- och betesmark i 
Tjörnarps kyrkby. l länsstyrelsens Kulturmiljöprogram slås fast, att Tjörnarps kyrkby är av 
regionalt intresse för kulturmiljön: "Området visar en utveckling av kulturlandskapet sedan 
förhistorisk tid." (se sid 95, ÖP 2012).

V.g. förslaget "gång- och cykelförbindelse med stationen" så finns redan Alfreda-backen, 
som kan förbättras ytterligare, dock med stor hänsyn till naturen.

Jag vill understryka betydelsen av att Prästbannaskogen med bl.a. nyckelbiotopen Udden, 
biotopskyddsområdet intill Alfredabacken samt flera fornminnen skyddas i sin helhet 
genom reservatsbildning och inte bara i småbitar. Området har naturvärdesklass 2 = 
mycket höga naturvärden.  Även intilliggande massgravar bör omfattas av skyddet.

V.g. förslaget Verksamhetsområde (industriområde) i norra delen av Tjörnarps 
stationssamhälle så förordar jag i stället "Område för småföretag och bostäder" för att på 
så sätt säkra både småskalighet och ev. ytterligare bostäder.

V.g. Ringugnen och naturreservatet Lergravarna vid f.d. Gunnarps tegelbruk lovordar jag 
förslaget om "tillgänglighet och information". Mycket har redan gjorts bl. a. ny 
informationsskärm, men P-platsen vid Lergravarna samt strävslingan måste underhållas 
kontinuerligt. Ytterligare skyltning behövs. Allt måste göras med omdöme – området skall 
bevaras ”orört och ostört".

Skrivelse 3
Jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att ni har som plan att dra en ny väg 13/23 
genom det fina skogs- och ängsparti vi har i Fogdarödsområdet/Klevahillsområdet.

Jag som utnyttjar Fogdarödsslingan ofta kan redan idag tycka att det är synd att där är 
ganska hög ljudnivå från väg 13. Detta kommer ju att bli ännu värre efter er planerade 
vägdragning, då vägen kommer ännu närmre slingan. Väldigt synd när vi har en så bra och 
naturskön slinga nära centrala Höör.

Jag antar att ni vill dra om vägen för att slippa ha så hög och tung trafik genom rondellen 
och sträckan rondellen-citygross. Men vill vi ha den trafiken vid våra friluftsområden 
istället?

En liten kommentar till. Det hade varit bra om ni haft en inbox där man kunnat skicka sina 
kommentarer. Det är trots allt 2012.

Skrivelse 4
Denna skrivelse handlar om fastighet 55:7, bröderna Mike och Sven Svensson 
jordbruksareal som inom en snar framtid kommer att stå inför ett ägarbyte. Det är viktigt 
poängtera att Höörs Kommun i sin stadsplan här har chansen att fortsatt trygga dvs. att 
säkerställa att markområdet i sin helhet förblir klassificerat som jordbruksmark. Detta för 
att förhindra framtida exploatering och byggnation, vilket är direkt kontraproduktivt till 
markarealens och naturmiljöns karaktär.
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Följande premisser är betydelsefulla och viktiga att beakta i detta sammanhang:

 Kommunens förmåga att trygga Höörsåns flöde av tradition och hävd genom 
"också" denna form av landskapstyp; jordbruks, ängs- och våtmark som är starkt 
förknippad med Höörstrakten - dess miljö och geografiskt sammansatta historik.

 Detta innebär för fastighet 55:7 med omgivande markområden, att säkerställa dess 
fågel- och djurliv utifrån markarealens befintliga karaktär med sank- och våtmarker 
samt med tillhörande så kallad "öppen grävd dikning" i anslutning till Höörsån. I 
arbetet med stadsplanen är strandskyddet i sin helhet viktigt att beakta med allt 
vad det innebär. Detta i kombination med miljöbalken som är av riksintresse både 
gällande miljö, natur och djurliv med tillhörande artrikedom, och att säkra 
markområdets hållbara utveckling - i detta fall genom dess bevarande.

 l ovanstående sammanhang ingår fastighet 55:7 i ett markområde med 
regelbundna och årstidsbundna översvämningar och med sin potential som 
näringsrik jordbruksmark. Något som även ligger i linje med den politisk 
sammansatta agendan som innebär att värna om ett samhälles förmåga till 
närproducerad mat och jordbruksråvaror dvs. för vårt samhälles hållbara 
utveckling på ekologisk substantiell nivå. Med andra ord och kortfattat, det handlar 
i sammanhanget om att säkra och bevara fastighet 55:7 fortsatta existens som 
jordbruksklassificerad mark i sin helhet.

Skrivelse 5
Tjörnarp – ett strategiskt viktigt bostadsområde för Höörs kommun

När Köpenhamn-Malmöregionen växer, kommer stråket längs stambanan att utvecklas till 
en rad av satellitsamhällen. Höör har då ett mycket gynnsamt läge, eftersom man där har 
det första tågstoppet sedan man kommit upp i mellanbygden/skogsbygden. Men en stark 
tillväxt av Höörs tätort innebär också nackdelar. Bl a kommer behovet av parkeringsplatser 
nära stationen att bli allt större.

Tjörnarp kommer att bli ett andra tågstopp inom kommunen. För den som söker sig till 
skog, bad och natur bör Tjörnarpstrakten om möjligt te sig ännu attraktivare som 
bostadsort än centralorten Höör. I den mån inflyttningen kan styras över från Höörs tätort 
till Tjörnarp, dämpar man också parkeringsbehoven i Höör.

Enligt min mening är det därför strategiskt gynnsamt för Höör att försöka göra en sådan 
styrning till Tjörnarp.

Detta bör avspegla sig i den kommande översiktplanen, som också bör syfta till att behålla 
och öka Tjörnarps attraktionskraft även på lång sikt, om storstadregionen skulle utveckla 
sig så, att även Tjörnarp skulle bli en stor bostadsort.

Sjön och "Prästabonnaskogen"

Tjörnarpssjön är och kommer att bli viktig för boendekvaliteten. Tyvärr spärras stränderna 
i stor utsträckning av gammal bebyggelse. En tämligen lång sammanhängande fri sträcka 
finns dock norr om sjön från samhället till SE-Bankens fritidsanläggning. Vid Kyrkviken bör 
det vara lämpligt att göra en badplats. En sådan har redan diskuterats under ett par år 
som ett Leaderprojekt med lokala krafter. Det verkar dock svårt att genomföra. Rimligen 
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bör det betraktas som en viktig kommunal angelägenhet om kommunen vill öka 
attraktionskraften av sin andra tågstoppsplats.

Norr om denna strandsträcka sträcker sig "Prästabonnaskogen". Denna är i sin helhet 
redan nu ett omtyckt promenadområde, som är lätt att nå via gångtunneln även för dem 
som bor öster om järnvägen. Betydelsen kommer att öka i takt med att området mellan 
järnvägen och väg 23 får flera bostadshus. Väg 23 begränsar ju rörligheten österut. 
"Prästabonnaskogen" bör därför undantas från bebyggelse. Ju mera Tjörnarp växer, desto 
större betydelse kommer den och sjöstranden intill att få som tätortsnära strövområde.

Kyrkbyn

Jag bor strax norr om den gamla kyrkogården. Inte bara av det skälet utan mera för att 
området utgör ett kulturminne, anser jag att centrala Kyrkbyn ej bör störas av 
nybebyggelse.

Det öppna åker- och betesmarksområdet i övrigt i Kyrkbyn uppvisar en mycket tilltalande 
landskapsbild. Det ingår till största delen i ett jordbruksföretag, som producerar nötkött 
med hjälp av slåttervallar och bete. Detta är f n möjligt med hjälp av stöd från EU. Skulle 
villkoren för detta ändras, kan landskapsbilden dock komma att förändras. Enligt min 
mening bör man därför t v i huvudsak avvakta med att planera bebyggelse innanför de 
skogsridåer, som omger de odlade arealerna kring den centrala delen av Kyrkbyn.

Ett område i skogen i Kyrkbyns västra del, norr om Kyrkvägen och väster om en 
kraftledningsgata lämpar sig däremot väl för bostadsbebyggelse. Området är avskilt från 
sjön, men har ändå nära till stranden kring Kyrkviken. Det ansluter till äldre bebyggelse. 
Gång- eller cykelavståndet till pågatågsstationen är ca 1,5 km.

Ett annat möjligt utbyggnadsområde för bostäder är längs vägen mot Hedensjö, där det 
redan finns en blandad bebyggelse av fritids- och permanenthus. Viss åker- och betesmark 
kan då eventuellt behöva tas i anspråk.

Områdena är markerade på nedanstående karta.

Skrivelse 6 
Kyrkbyn är en fantastisk vacker plats, en kulturmiljö som ligger omgärdat av 
åker/ängsmark. Det står i översiktsplanen 2012 under Kulturmiljö att äldre bebyggelse 
bidrar till att skapa en variationsrik och spännande miljö. De historiska inslagen behövs för 
att ge landsbygd identitet och historisk förankring. Vi ser stor risk att denna unika miljö går 
förlorat om man tillåter ny bebyggelse.

Prästbannaskogen används idag flitigt för promenader och många går runt sjön och 
berättar för oss om den vackra miljön som Kyrkbyn är. Tänk att kunna erbjuda människor 
denna kulturmiljö. Vägen från Karlarp till Kyrkbyn är kantad av en underbar bokskog, låt 
denna vara orörd för kommande generationer.

Gunnar Svenssons gård Tjörnarp 3 överlåts i dagarna till Christian Svensson som till allas 
glädje i Kyrkbyn vill fortsätta att bruka marken med odling och djurhållning. För detta krävs 
den åker/ängsmark som finns.
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Skrivelse 7
Jag vill härmed protestera mot att ni ska dra den ”nya” vägen genom Fogdarödsskogen.

Skrivelse 8
Vi har tagit del av översiktsplanen 2012 och vill med detta brev lämna synpunkter då det 
gäller utbyggnadsområden bostäder och det specifika området Tjörnarps Kyrkby.

I översiktsplanen nämns att "Den tätortsnära naturen har många värden, bland annat för 
boendemiljön, välbefinnande och biologisk mångfald." Vi tycker att detta i hög grad gäller 
Tjörnarps Kyrkby som är en del av Tjörnarps tätortsnära natur. Kyrkbyn och området runt 
Tjörnarpssjön är tätortens rekreationsområde som nyttjas av många inte minst de boende i 
och runtom Kyrkbyn.

I översiktsplanens utvecklingsstrategier står det följande "Utveckla och förbättra 
tillgängligheten till naturen, i syfte att skapa förutsättningar for ett rikt friluftsliv, en god 
folkhälsa och en blomstrande besöksnäring." Vidare står det "Verka för ett långsiktigt 
skydd och en ändamålsenlig skötsel av strategiskt viktiga tätortsnära naturområden." 
Detta gäller enligt oss i högsta grad Tjörnarps kyrkby. Det ska också nämnas att Tjörnarps 
kyrkby är ett område som omnämns som kulturmiljöbygd och det tillsammans med ovan 
nämnda är något som vi tycker att Höörs kommun bör ta stor hänsyn till i samband med en 
utredning av lämpligheten att komplettera kyrkbyn med ny bebyggelse. Vi anser att det 
finns stor risk att områdets unika värden går förlorade vid nybyggnation i Kyrkbyn och vi 
anser att en sådan är synnerligen olämplig.

Skrivelse 9 (ordförande för vägsamfällighet)
Samfällighetens inställning är att rubricerade vägsträckning kommer, som det ser ut i 
planen, att dela Tornbergs fälad i två delar och vilket innebär en olägenhet för oss. Vi 
föreslår därför att vägsträckningen 13/23 läggs längre österut än vad som anges i planen 
alternativt att befintligt vägnät renoveras samt att tung trafik mellan Ringsjöarna styrs till 
det större vägnätet via vägavgifter/vägtullar.

Skrivelse 10
Jag anser att förslaget till översiktsplan är väl genomtänkt och väl utarbetat – på nästan 
alla punkter.

Tjörnarp behöver fler bostäder och fler verksamhetsfastigheter. Mycket av glesheten i den 
tätbebyggda delen av Tjörnarp signalerar förfall och ointresse. Förtätning kommer att 
förbättra intrycket. Fler barnfamiljer kommer att sätta press på infrastruktur och 
förhoppningsvis kommer den "banjovarning" som nu klingar över samhället att övergå i en 
charmfull blandning av orört förgånget och kreativt framtidshopp. MEN det får inte ske på 
bekostnad av de faktorer som faktiskt utgör Tjörnarps attraktionskraft.

Några av dessa är Kyrkbyn och "att gå runt sjön". I förslaget till översiktsplan är Kyrkbyn 
ett av de områden som ringats in som intressanta för nybyggnation. Var gränserna för 
intresset egentligen går är svårt att utläsa, ringarna på kartan är mer visuella än 
geografiskt exakta. Min åsikt är att ALL nybebyggelse i Kyrkbyn, även utanför de av 
kommunen inringade områdena, utgör en fara för denna viktiga attraktion i Tjörnarp. Jag 
syftar på hela den öppna ytan från kyrkans p-plats och bort där skogen tar vid både i 
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riktning mot viadukten och N Rörum. Det är denna öppna yta, omgärdad av skog, som ger 
den starka känslan av by, med överskådlighet från gård till hus, från skog till kyrka, från 
kyrkoruin till sjö.

Värdet av denna miljö har stadfästs i flera äldre dokument och jag ska inte tjata om det. 
Jag vill däremot ta upp en aspekt som ofta förbises i sådana här sammanhang. Man talar 
ofta om kvadratmeter hit och dit, tomter och vägar. Men nybebyggelse handlar inte enbart 
om att avsätta en viss yta till tomter. Markytan till det finns kanske. Men det handlar om 
UPPLEVELSEN att vandra runt sjön eller från stranden och komma till en by som öppnar sig 
med betesdjur och ängar och gamla hus och där ljudnivån är sån att man kan höra hundar 
som skäller, tuppar som gal, kor som bräker. Kattugglans hoande ekar. Svalorna dansar 
över skyn. Ormvråkens jamande. Tystnad och möjlighet för naturljud att fortplanta sig är 
en idag ovärderlig skatt. Artificiella ljud tillåts breda ut sig utan motstånd, men att skapa 
tystnad är svårare.

Nybyggnation av upp till tio villor (som det talats om) skulle förstöra denna byupplevelse. 
Där nu får och kor går och betar och storkar mellanlandar, skulle en villastad breda ut sig? 
Nej!

Lite längre bort längs Karlarpsvägen har det för några år sedan uppförts en strandnära 
fastighet i betong som alla förfasar sig över. Man undrar hur i all världen ett bygglov har 
kunnat utfärdas för ett, i denna placering, stötande bygge. Med detta i minne är det inte 
konstigt om man skyggar vid tanken på ytterligare nybebyggelse ända in i Kyrkbyns öppna 
kärna.

Det finns ett förslag om att bygga utanför Kyrkbyns nuvarande öppna yta, västerut på 
nordvästra sidan av Karlarpsvägen. En mindre bebyggelse där skulle nog kunna smälta in, 
under förutsättning att den inte läggs i anslutning till det nuvarande fältet. Den bör 
omgärdas av ett gott stycke skog och blir en hussamling klart avskild från Kyrkbyn. Den 
gamla byn kommer annars att naggas i kanten och dess öppna yta expandera med en 
modern "förstad".

Med nybyggnation, oavsett var den placeras, följer ökad trafik, krav på moderna 
byggbestämmelser och utökad infrastruktur: trottoarer, cykelbanor, vägbelysning etc. Kan 
man fortfarande ha djur och betesmark inne i byn? Ett tu tre kommer klagomål på lukt eller 
flugor och så är man inne i villatänket. Förvandlingen från by till villaförort går snabbt, när 
man väl börjat leder det ena till det andra.

Ett annat odiskutabelt faktum, som ligger bortanför upplevelsefrågorna, är att trafikfrågan 
kräver en lösning. Den lilla enskilda väg, Karlarpsvägen, som nu förbinder väg 23 med 
kyrkan och Kyrkbyn, är på tok för liten för att kunna svälja ökad trafik. Det är en enskild 
väg som inte tillåter möte mer än på få ställen. Dessutom är detta promenadstråket för alla 
som "går runt sjön". Det finns ingen annan väg; husen ligger vid stranden. Familjer med 
barn och hundar får ofta hoppa åt sidan för bilar och kollisioner är inte ovanliga. Redan i 
dagsläget borde Karlarpsvägen förbjudas för genomfartstrafik och kanske även 
enkelriktas.

Det innebär att den ökade trafikbelastningen, som en nybyggnation skulle medföra, skulle 
belasta den nuvarande vägen bort mot viadukten. Här är det redan ett stort problem med 
tung genomfartstrafik som tar genväg över Norra Rörum mot västra delarna av Skåne. 



LÄGESRAPPORT NY ÖP

Datum Diarienummer Sida

2016-01-07 KSF 2009/149 12 (57)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Tunga långtradare kör ofta i hög hastighet endast ett fåtal meter från några av de gamla 
husen, som skakar i grunderna när långtradarna dånar förbi. Trafiken här behöver minskas 
– inte ökas! Vi hoppas på en hastighetsbegränsning och förbud för genomfart av tung 
trafik.

Vi som bor här har valt att bo på landet och komma bort från det gängse 
villaförortsboendet. Vi vill försvara denna sällsynta idyll inte bara för vårt privata 
egenintresse utan för att Kyrkbyn, bevarad som ett exempel på en gammal by, är en av 
Tjörnarps absoluta pärlor och attraktionsfaktorer. Besökare eller bofasta som "går runt 
sjön" ska uppleva höjdpunkten i att nå fram till en unik gammal kyrkby- inte en nybyggd 
villaförort, och de kommer att glädjas över att kommunen var klok nog att i tid skydda 
miljön.

Skrivelse 11
Vi har följande synpunkter när det gäller ny sträckning av väg 13/23 förbi Höör. När planen 
för den nya sträckningen gjordes rådde helt andra förutsättningar i kommunen än nu, flera 
decennier senare. Med tanke på nuvarande förutsättningar föreslår vi en något annorlunda 
sträckning av vägen.

Höörs kommun har tagit fram en varumärkesstrategi där naturen och dess möjligheter är 
Höörs starkaste kännetecken. Folk väljer att bo i Höör tack vare närheten till naturen.

Den planerade vägsträckningen kommer förstöra motionsspåret i Fogdarödsskogen och 
klyva områden med åretruntboende i två delar. Den kommer för nära nybyggda 
Emiliaskolan, och för nära Scoutgården.

Fogdarödskogen är idag lättillgänglig och används flitigt av många Höörsbor för rekreation 
och vardagsmotion i form av promenader, löpning, ridturer (närheten till Säbytorp) och 
längdskidåkning.

Klevahill, dvs. Bokeslund, Lilla Holma och Bokehall, är inte längre områden för 
fritidsboende utan områden med åretruntboende.

Vägen enligt planen kommer bli en barriär som redan på planeringsstadiet delar tätorten. 
Samma sak hände när nuvarande väg 23 genom tätorten byggdes. Scoutgården har redan 
flyttats en gång från nuvarande Fogdarödsområdet

Vi föreslår en östligare sträckning av vägen. Gör anslutningen till väg 13 längre åt sydost 
och lägg vägen i en vidare båge runt om Fogdarödskogen och åretruntboendena. 
Anslutningen till nuvarande väg 23 norr om Höör kan bli enligt befintlig plan. Se bifogad 
karta. På så sätt kan rekreationsområdet och närnaturen bibehållas, bostadsområden 
hållas ihop och plats finnas för ny bebyggelse åt öster.

Skrivelse 12
Vi tycker att Bokeslund och Bokeshall ska finnas med på översiktskartan sid 43. Dessa två 
områden är bebyggda av fastigheter som till större delen är permanentbostäder. Eftersom 
den nya sträckningen av väg 13/23 är planerad att gå rakt igenom Elisetorpsvägen och 
Bokeslund är det av stor vikt att områdena blir synlig gjorda. Den planerade sträckningen 
är gammal och tar inte hänsyn till den förändring som har skett i de före detta 
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sommarstugeområdena och att Emiliaskolan är byggd strax intill den planerade 
sträckningen.

Scouterna bedriver sina utomhusaktiviteter i Fogdarödskogen. Emiliaskolan har en del av 
sin undervisning i skogen där väg 13/23 är planerad. Sedan så finns det en stor mängd 
Höörsbor som vistas i Fogdarödsskogen flera ggr i veckan. När det finns skidspår i skogen 
så är de mycket välbesökta.

Vårt förslag är att dra den nya vägen öster om Fogdarödsslingan 5 km spåret och sedan 
öster om Bokeshall Då förstör man inte boendemiljön så mycket för de människor som har 
valt att bo i detta område för naturens skull.

I översiktsplanen står det att läsa: "Naturen och våra gröna miljöer ska ges stor betydelse i 
boendemiljön, för välbefinnande och folkhälsa".

På sidan 23 läser vi: "Ge möjlighet att omvandla, förnya och komplettera fritidshusområden 
i tätorternas närhet så att de blir attraktiva för året runt boende".

Skrivelse 13
Vi flyttade till Höörs kommun och Tjörnarp för snart tio år sedan. Det som lockade hit oss 
var naturen och Tjörnarpssjön. En annan viktig faktor var möjligheten att resa kollektivt 
med ringbuss, och möjligheterna till ett framtida tågstopp.

Det är därför glädjande att Höörs kommun tar fasta på de värdefulla områden för 
närrekreation som finns i anslutning till Tjörnarp och som beskrivs på s. 60 i planförslaget. 
Prästbannaskogen är en verklig pärla och dess värde för friluftslivet manifesteras dagligen 
av hundägare, joggare, skolklasser mm. När Tjörnarp genom tågstoppet får möjlighet att 
växa bör Prästbannaskogen och Tjörnarpssjön lyftas fram som en central del av Tjörnarps 
attraktionskraft. Området kan med små medel bli mer tillgängligt, exempelvis genom att 
skylta stigarna och sätta upp en karta som visar möjliga slingor. Attraktionskraften kan 
höjas markant om kommunen också ställer iordning den tidigare badplatsen vid Kyrkviken 
och på det viset erbjuder en badplats som är mer naturskön och inte störs av tåget.

Vi ställer oss alltså bakom kommunens förslag till utvecklingsmöjligheter vid Tjörnarpssjön 
och Prästbonnaskogen. Det förvånar oss dock att kommunen samtidigt presenterar ett 
utredningsområde för bostäder vid Tjörnarps kyrkby. Utredningsområdet omfattar både 
den värdefulla kulturmiljön vid kyrkbyn och en stor del av Prästbannaskogen där delar är 
skyddade genom strandskydd och biotopskydd. Vi motsätter oss en utbyggnad av bostäder 
i området, eftersom en sådan utbyggnad skulle skada de finaste områden vi har runt 
Tjörnarp – och minska attraktionskraften både för oss som redan bor här och för dem som 
kan tänkas vilja flytta hit. Med tanke på de mycket höga värden för naturvård, friluftsliv och 
kulturmiljövård som har konstaterats i området verkar det inte meningsfullt att lägga 
resurser på att närmare utreda området för bostäder.

Vi föreslår i stället att Prästbannaskogen med nyckelbiotopen udden och mycket höga 
naturvärden i övrigt skyddas genom reservatsbildning, så att områdets naturvärden och 
värden för friluftslivet säkerställs långsiktigt.

När det gäller föreslagen bostadsutbyggnad är det glädjande att se att det finns så stor 
potential till förtätning inom den nuvarande tätorten. Det betyder att nya bostäder kan 
erbjudas nära stationen, samtidigt som underlaget för service i tätorten förstärks. Det 
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betyder också att det inte finns något behov av att exploatera de värdefulla naturområdena 
vid sjön under översiktsplanens tidshorisont. Vi menar att kommunen bör koncentrera 
resurserna – i form av planarbete, investeringar, tillsyn av eftersatt underhåll mm – till den 
befintliga tätorten så att möjligheterna till förtätning utnyttjas och så att tätortens 
kvaliteter kommer bättre till sin rätt. Innan dessa möjligheter utnyttjats fullt ut bör inte nya 
områden exploateras!

Planförslaget innehåller också mark för verksamheter i Tjörnarps norra del. Den ena av de 
två ytor som redovisas är detaljplanerad för verksamheter men består idag av åkermark. 
Med tanke på att denna detaljplan antogs för flera decennier sedan och fortfarande inte är 
genomförd kan behovet av mark för verksamheter ifrågasättas. Det förefaller inte heller 
särskilt troligt att en ny tågstation skulle medföra en markant ökad efterfrågan på mark för 
verksamheter i en by som Tjörnarp. Om kommunen gör en annan bedömning och menar att 
det finns anledning att erbjuda mark för verksamheter i Tjörnarp vill vi ändå ifrågasätta att 
detta är rätt plats. De stora nivåskillnaderna inom området i kombination med att marken 
ligger inom skyddsområde för vattentäkt bör göra det svårt att etablera verksamheter här. 
Detaljplanen bör därför upphävas och alternativt läge för verksamheter bör sökas efter en 
analys av vilken typ av verksamheter som kan vara aktuella, exempelvis öster om väg 23.

Planförslaget innehåller också ett utredningsområde för verksamheter i anslutning till det 
detaljplanerade verksamhetsområdet. Speditions- och åkeriverksamhet nämns som möjliga 
exploatörer för detta område, med hänvisning till närheten till väg 23. Vi ifrågasätter 
nyttan med att etablera en sådan verksamhet precis i utkanten av Tjörnarp, eftersom vi 
inte kan se att det varken gagnar byn eller en speditionsverksamhet att bli grannar. Det 
förefaller inte som att det skulle finnas någon naturlig koppling mellan byn och en sådan 
verksamhet och läget i utkanten av byn bör på längre sikt kunna vara intressant för annan 
markanvändning med tydligare koppling till byn. Det framgår inte heller av 
samrådshandlingen i övrigt hur kommunen har kommit fram till att det finns efterfrågan på 
mark för sådana verksamheter eller att den här platsen i utkanten av Tjörnarp skulle vara 
den bästa platsen i kommunen. Vi tror att det finns mer lämpliga platser utmed väg 23.

Skrivelse 14
Ringsbussen ska inte ha Snogeröd som "sista utpost", utan fortsätta till Rolsberga 
busshållplats – tänk på pendlartider – Skånetrafiken 1:an & 2:an – (både Lund, Malmö och 
Hörby, Kristianstad). Flera turer som gör det möjligt med transport till/från aktiviteter (t ex 
fritidsaktiviteter barn/ungdomar) kombinerade med tider för pendlarna till/från 
busshållplatsen.

Cykelväg från Rolsberga via Gudmuntorps skola förbinds med den befintliga i Ängsbyn & 
skapar direktkontakt mellan södra delen av kommunen och själva tätorten.

"Banvallen" röjs till skick att rida, cykla o promenera på. Handikappvänligt. Funkar jättebra 
ihop med förslaget att få fler boende vid Fogdarps station.

Buss – cykel –  rollator & häst. Hållbart & bra för miljön!

Skrivelse 15 (ett 50-tal boende i Rolsberga/Lillarp/Snogeröd/Fogdarp)
Översiktsplanen är lättläst och innehåller många goda principiella planer. Samtidigt ska 
den vara så substantiell att man kan identifiera faktiska förslag att ta ställning till. Det får 
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inte bli för många vackra ord utan egentligt innehåll. Vi hoppas att följande synpunkter 
avseende den sydligaste delen av kommunen är tillräckligt konkreta och att de kan 
verkställas inom en snar framtid.

1.  Underfart till 23.an. Vi har tidigare påpekat möjligheten att göra en underfart till 23.an i 
backen upp mot Gudmuntorps kyrka, men inte hört mer från kommunen än positivt 
samtycke från Fritidsförvaltningen. Det är oansvarigt att ha förskola, lågstadium och 
mellanstadium samt kyrka utan möjlighet att riskfritt ta sig till dessa över väg 23. Den 
eventuella omläggningen av trafiken på denna väg lär dröja minst 10 år till. Under tiden 
ökar trafiken och olycksrisken. En "öglepåfart" vid Lillarpsvägen minskar inte riskerna för 
cyklande ungdomar om inte hastigheten på 23an sänks drastiskt. Vi kräver att man seriöst 
beaktar vårt förslag till planskild korsning för gående och cyklande, vilket skulle underlätta 
transporterna i bägge riktningarna. Vägverket är positivt men anser sig inte ha råd i 
dagsläget. Detta går förmodligen att påverka genom förhandling.

2.   Cykel- och gångväg från Rolsberga till Höör resp. Hörby. Detta förslag kan ses som en 
påbyggnad av föregående punkt (1). Det finns flera möjligheter till utbyggnad av dessa 
gång- och cykelvägar, ev. i kombination med ridleder. En är att följa 23.an, en bättre att 
från Rolsberga via underfarten (1) följa Pinedalen där den gamla riksvägen en gång gick 
fram. Då kommer man via Jönstorp-Solberga Finnhult till sydligaste änden av Ringsjön 
med den gamla järnvägsbanken. Härifrån kan man ta antingen till vänster mot Höör eller 
höger mot Hörby Ringsjöstrand och vidare.  Samråd bör i det senare fallet givetvis ske med 
Hörby kommun.

3.   Bussförbindelse till Höör. Sedan årtionden tillbaka har detta önskemål framförts utan 
gehör.  Ringbussen stannar nu i Snogeröd.  Sedan i maj i år har vi också tvingats ha Höör 
som poststation, vilket innebär ytterligare bilkörning för oss och ökad biltrafik. Ska man 
mena något med vackra ord om minskad miljöpåverkan, hållbar utveckling och sänkt 
klimatpåverkan så måste man vara konkret. Vi behöver busskontakt med Höör, inte bara 
med Hörby och Lund.

4.   Etablering av bostäder och företag sker alltid lättast där det finns kommunikationer.  
E22 är i detta hänseende oslagbart inom kommunen och då ligger Rolsberga och Fogdarp 
som de strategiskt viktigaste punkterna. Det bör göras väsentligt större markering av 
dessa orters potential i Översiktsplanen. Som jämförelse kan nämnas Hurva inom Eslövs 
kommun, där man framgångsrikt etablerar boende även för studenter från Lund. Antalet 
resande med den utmärkta bussförbindelsen till Lund/Malmö av såväl studerande som 
yrkesarbetande har ökat rekordartat de senaste åren.  På morgnar och kvällar går buss 
nästan var 10e minut från Rolsberga/Fogdarp till Lund/Malmö eller till Hörby/Kristianstad.

Skrivelse 16
Jag ställer mig mycket kritisk till förslaget att utöka bebyggelse i Kyrkbyn. Enl. 
Bebyggelseinventeringen 1985 och Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram 1984 står det att 
Tjörnarps kyrkby är av regionalt intresse för kulturmiljön. Området visar en utveckling av 
kulturlandskapet sedan förhistorisk tid. Detta bör bevaras. Skulle nybebyggelse komma 
tillstånd skulle värdet av området, som det ser ut i dag med sin kulturmiljö, gå helt 
förlorad.
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Prästbannaskogen bör, i stället för föreslagen utbyggnad, i sin helhet bevaras genom 
bildande av reservat för området, med anledning av de höga naturvärden som finns för 
området (Naturvärdesklass 2). De befintliga stigarna och övriga leder bör kunna förbättras 
utan att göra större intrång på den befintliga miljön.

Vad gäller badplatsen bör den flyttas snarast, då den är olämplig för besökande pga. 
tågens hastighet och antal.

Ovan nämnda rekreationsområde och kulturmiljö uppskattas av många och människan 
behöver dem. Dessa områden kommer att behövas även av kommande generationer. Jag 
anser att vi har ett ansvar att bevara kulturmiljöer och naturområden för kommande 
generation. De kommer, tror jag, att bli än mer livsviktiga för generationer framledes.

Förslag om förtätning av bebyggelse i Karlarp bör utredas ytterligare och då också ta 
hänsyn till nya tillfartsvägar inom området.

Betr. komplettering av bebyggelse inom Tjörnarps tätort bör det ske snarast eftersom 
dessa tomter kommer att ligga i närheten av stambanan och förmodligen bli attraktiva 
tomter.

Betr. I-område norr. Anser jag att det bör ändras så att tomter i olika storlekar möjliggör 
att tomten kan bebyggas med såväl bostad som mindre rörelse. Detta tror jag kan bidraga 
till etablering av småföretag.

En utredning om möjligheter att utvidga Tjörnarp åt andra sidan av 23:an bör göras. Som 
det är nu så är ju samhället begränsat mellan stambana och riksväg.

Skrivelse 17
Vi har tagit del av förslag till översiktsplan för Höörs Kommun 2012 och vill gärna påpeka 
formellt fel i texten på sidan 119 i avsnittet beträffande strandskydd.

I Kap 7 § 15 punkt 2, Miljöbalken, står att inom strandskyddsområde får inte "Byggnader 
eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, 
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt."

Medan det i översiktplanen står: "Inom strandskyddsområde är det bland annat förbjudet 
att uppföra nya byggnader, gräva, ändra användning av befintliga byggnader eller vidta 
andra åtgärder om det hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i 
strandskyddsområdet." Det är stor betydelseskillnad mellan att beträda (Lagen) och vistas 
(Översiktplanen). Det är ännu mer anmärkningsvärt att sista delen av lagparagrafen 
utesluts helt.

Skrivelse 18
Kyrkbyn är en vacker och attraktiv fristad i Tjörnarp. Denna plats och de promenadstråk 
som sträcker sig runt och kring Tjörnarpssjön är något som lockar människor, och får dem 
att kunna njuta av landsbygden utan att behöva ta sig speciellt långt ifrån tätare 
bebyggelse. Tänk att kunna erbjuda nya invånare den möjligheten. Om de öppna åkrarna 
och ängarna bebyggs och vacker gammal bokskog huggs ner för byggnationer, försvinner 
hela charmen med byn och den kulturmiljö som generationer har strävat efter att bevara 
tar skada. Det vi är mest rädda för är som sagt att den lantliga idyll som Kyrkbyn är 
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kommer att försvinna, då det inte längre kommer att handla om ängar, åkermark, orörd 
bokskog och några få hus här och var.

Vi ska i dagarna ta över gården (Tjörnarp nr. 3) som Sven Gunnar Svensson i dagsläget 
har, och vi arrenderar mark av kyrkan och Hans Ivar Svensson för att kunna bedriva vårt 
lantbruk. Skulle husbyggen inkräkta på åker- och betesmark så har det påverkan på vår 
djurhållning. Vill vi inte bevara de få små lantbruk som finns kvar?

Skrivelse 19
Fogdarödsslingan snart borta

Att dra en väg där är katastrof och jag tror att jag talar för HELA Frosta Multisport också. 
Vi lägger mycket träning där uppe och har bjudit in allmänheten till våra träningar med 
gott resultat.

Känslan man får när man springer, kör skidor eller cyklar MTB är, att man har kommit hem 
och man känner sig trygg där.

Så en stor väg rakt igenom skogarna där uppe för att spara ett par minuter i bil är ett 
skämt. Förstöra fin natur med en väg, som jag tycker är helt onödig, är inte speciellt 
miljövänligt heller.

Så NEJ TACK till väg 13 rakt igenom Fogdarödslingan!!!!

Skrivelse 20
Samrådsförslaget är en utförlig beskrivning av Höörs kommun och de utvecklingsstrategier 
som ska vara kommunens långsiktiga mål i *Vision för Höörs kommun 2025*.

Förslaget redovisar ett stort antal möjligheter hur kommunen ska utveckla sin roll i 
regionen för ett attraktivt boende, eftersom Översiktsplanens syfte är att ge vägledning 
inför beslut som gäller mark, vatten och bebyggelse.

I översiktsplanen står på sida 119, 3:e stycket att; Strandskyddslagstiftningen är en 
förbudslagstiftning. Därmed är det av stor betydelse att lagtexten återges korrekt. I 
översiktsplanens förslag står att; Inom strandskyddsområde är det bland annat förbjudet 
att uppföra nya byggnader, gräva, ändra användning av befintliga byggnader eller vidta 
andra åtgärder om det hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i 
strandskyddsområdet.

Den korrekta lagtexten är, Miljöbalken (1998:808) 7 kap. 15 § pkt 2 är; Inom ett 
strandskyddsområde får inte 1) nya byggnader uppföras, 2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordning utföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i l och 2, eller 4)åtgärder vidtas som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter. (2009:532).

Nuvarande lydelse i förslag till översiktsplan ger en felaktig information till läsaren. Mot 
den bakgrunden ska lagtexten återges korrekt, eftersom sista delen av lagtexten i pkt 2 
"där den annars skulle ha fått färdas fritt" begränsar allmänhetens rätt att beträda ett 
område eller mark som utgör ianspråktagna bebyggda tomter.
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Yttranden från byalag och intresseföreningar

Leader Mittskåne
Leader Mittskåne har fått möjlighet att yttra sig angående ny översiktsplan för Höörs 
kommun. Vid genomläsningen av översiktsplanen har fokus legat på landsbygden runt 
Höör, alltså har våra synpunkter främst att göra med de frågor som är viktiga för en 
levande landsbygd så att människor även i framtiden kan leva, bo och verka på 
landsbygden. Här kan bland annat nämnas vikten av fungerande bredband, kollektivtrafik, 
service i form av bland annat skolor, förskolor, närbutiker med mera, cykelbanor och 
vandringsleder samt att möjliggöra för framtida företagande för att nämna några exempel.

Leader Mittskånes bedömning är att ovan nämnda finns med i översiktsplanen på ett 
godtagbart sätt. Dock vill vi skicka med frågan om fossilfria bränslen, det finns i 
översiktsplanen inte nämnt något om möjligheten att i Höör med omnejd kunna tanka med 
fossilfria bränslen.

Ringsjöns vattenråd
Sidan 18 Projekt Ringsjön

Här bör man lägga fram att projekt Ringsjön numera lyder under EU-projektet Algae Be 
Gone! och att dess övergripande syfte är att utveckla kostnadseffektiva metoder för att 
återställa övergödda sjöar i regionen, vilket bland annat behövs för att uppfylla de 
ekologiska kraven enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Utvecklingen av kostnadseffektiva metoder uppnås dels genom att effektivisera 
biomanipulation (borttagande av karpfiskar) i kombination med tekniker för att minska den 
interna belastningen av fosfor från sjösediment, och dels genom åtgärder runt sjöarna. När 
det här även beskrivs hur bättre vattenkvalite skulle påverka rekreationsmöjligheterna i 
området, bör man även ta med övergödningen som är ett av de huvudsakliga problemen.

Sidan 27 Vatten och vattenvård

Det beskrivs här att vattenvården drivs i huvudsak av kommunen via vattenrådet. Detta bör 
omformuleras då vattenrådet står under vattenmyndigheten och utefter vattendirektivet 
lyfter förslag till åtgärder för kommunen. Skulle man införa vattenrådets övergripande 
synpunkter i översiktsplanen, att i planeringsskedet ta med återställandet av eventuella 
vattenförekomster inom utvecklingsområdena, kan kommunen alltid rådfråga vattenrådet 
om eventuella åtgärder inom vattenfrågorna. Detta skulle stärka samarbetet mellan 
kommunen och vattenrådet ytterligare.

Under natur och frilufsliv (s 109) beskrivs samtidigt att återskapandet av våtmarker främst 
sker via vattenrådet och inte genom kommunen.

Sidan 40

Under "planförslag" läggs vikten på den tätortsnära naturen och dess positiva påverkan. 
Här borde även vattnet, så som det gröna, lyftas fram. Därmed planeras idag för 
morgondagens behov.
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Sidan 51 Holma

Kartan som beskriver området saknar utmarkering av Höörsån.

Sidan 60 Tätortsnära natur och närrekreation

Även denna karta saknar utmarkering av ån.

Sidan 67 Ringsjön och Ringsjöns stränder

Här bör ytterligare en punkt läggas till under utvecklingsmöjligheter, nämligen att arbetet 
med restaurering av Ringsjön skall fortsätta. Arbetet utförs för att lösa ett av de primära 
problemen för att återskapa Ringsjöns ekologiska balans.

Sidan 11O Vatten

Här bör det även tilläggas att ett av Ringsjöns vattenråds huvuduppgift är att på olika sätt 
sprida information.

Sidan 111 Nationellt särskilt värdefulla vatten

Under rödlistade/hotade arter är det antagligen ishavsrelikten toppig hattsnäcka Ancylus 
fluviatilis som skall beskrivas.

Sidan 114 Fiske

Ullstorps dammar erbjuder sportfiske och bör därför läggas till.

Sidan 117 Skyddad natur

Legendens områdesbeskrivning återges ej på kartan.

Sidan 128 Miljökvalitetsnormer

Kartan saknar legend som beskriver färgerna. Även namnen på de olika vattendragen är att 
föredra.

Sidan 141 Riksintressen

Här bör man låta den löpande texten under "Naturvården" bli sammanhängande och 
placera den förklarande legenden under kartan.

Övergripande synpunkter

Under förslagets samtliga stycken om " utvecklingsmöjligheter" skulle vi vilja ha in 
ytterligare en åtgärd. Nämligen att man i områdets planeringsskede har med en tanke 
kring återställande av eventuella vattenförekomster till ett mer naturligt utseende. Detta 
skulle vara en åtgärd i vattendirektivets anda, som följer vattenmyndighetens riktlinjer för 
att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt EU :s Ramdirektiv för vatten.

Vattenrådet önskar även att översiktsplanen skulle innehålla någon form av "vattenplan" 
som är kommunalt gränsöverskridande och hanterar vattendrag, våtmarker, sjöar, dammar 
mm. Översiktsplanen nämner skogen och det "gröna" som viktiga rekreationsmöjligheter. 
Detta borde hanteras på samma sätt gällande vattnet. En sådan form av " vattenplan" 
skulle kunna vara starten till åtgärder som kommunen varje år är rapporteringsskyldiga till 
jämtemot vattenmyndigheten, samt ett bidrag till uppfyllandet av Ramdirektivet för vatten.
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När det gäller bildernas kvalité verkar de väldigt komprimerade vilket ger ett sämre intryck. 
Även text som beskriver bilderna skulle vara att rekommendera.

Ringsjö OK
Ringsjö OK är en orienteringsklubb i Höörs kommun med cirka 120 aktiva medlemmar. Vi 
bedriver orienteringsverksamhet året om och har framställt samt reviderar kontinuerligt 
orienteringskartor över större delen av Höörs kommun norr om Ringsjöarna (söder om 
finns ingen skog ...). Detaljerade kartor över stigsystem m.m. i naturområden som 
diskuteras i stycket "Tillgänglighet" på sida 26 kan därigenom erbjudas. Vi anser det också 
något märkligt att orientering inte omnämns i nästa stycke "Fritidsaktiviteter och 
friluftsliv", alternativt på s 114.

Skolan är ansvarig för orienteringsundervisning, och kommunen har därigenom ett ansvar 
att säkerställa att denna undervisning kan bedrivas i nära anslutning till befintliga skolor. 
Detta anser vi skall omnämnas i översiktsplanen.

Tjörnarps Sockengille
Tjörnarps Sockengille har gemensamt med deltagare från företagare och invånare i 
Tjörnarp taget del av översiktplanen och får härmed lämna våra synpunkter:

 Beträffande Tjörnarp centralt bör snarast dessa områden göras klara för 
bebyggelse då deras belägenhet i närheten av blivande stationen är så bra.

 Beträffande Tjörnarp söder är förtätningen där också viktig.

 Skogsklädd kulle mitt i samhället kan bebyggas i utkanten invid Brännestadsvägen 
och sedan bevaras som rekreationsområde i övrigt.

 Beträffande Kyrkbyn avråder vi från all nybebyggelse inom det markerade området.  
I stället finns en plats på delar av 3:10 och 2:1som vi förordar. (Se kartskiss).

 Även bortåt Hedensjö finns i framtiden möjlighet för utbyggnad.

 Beträffande Prästabonnaskogen vill vi framföra dess oerhörda värde i 
rekreationssyfte även i dagsläget men kan med utökade vandringsleder bli ännu 
bättre.

 Badplats i Kyrkviken är verkligen ett angeläget projekt som bör vara kommunens 
ansvar. Det är viktigt i en nära framtid att flytta badet från nuvarande plats då 
tågen kommer att gå med allt högre hastighet.

 Beträffande Ringugnen och Lergravarna framhåller vi vikten av att dessa hålls i 
ordning. Ringugnen underhålles av Sockengillet medan Lergravarna skall 
underhållas av kommunen. Tyvärr är slingan i skogen och parkeringsplatsen där ej 
skötta under året som gått. En skylt som visar att Ringugnen finns 100 meter bort 
är planerad att sättas upp men tyvärr har detta ej skett.

 Beträffande verksamhetsområdet norr om Justinas vill vi se det som ett område 
där småföretagare kan etablera sig och då bygga både bostad och verkstad på 
samma tomt. Detta område kan då snarast göras byggklart med större tomter. Det 
finns fina sådana områden i andra kommuner. Tomterna bör vara av varierande 
storlekar och vi har identifierat att det just nu är brist på stora tomter.
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 Som rent verksamhetsområde bör kommunen i fortsättningen se över om det finns 
mark andra sidan 23:an för större verksamheter.

 Beträffande Karlarp ser vi det som en förtätning av redan befintlig bebyggelse. 
Upprättade planer från 40-talet och framåt finns. Strandskyddet skrevs in på en av 
planerna 1991.

 Beträffande Spångahus/Korsaröd ser vi möjligheter för en utökad bebyggelse dock 
först när en gångtunnel under 23:an är färdig.

 I och med att 2+1vägen är klar kommer en naturlig plats för bebyggelse att finnas 
utmed den tillslutande vägen andra sidan om väg 23.

Tjörnarps Sockengille och Tjörnarpssjöns Fiskevårdsområde har gjort en omfattande 
redogörelse över vandringsleder och grillplats vid sjön för en ansökan till Leader Mittskåne. 
Detta har tyvärr ej gått att genomföra då kostnaderna blev för stora för föreningarna. Däri 
ingår också vandringsled till kyrkan över Alfredan som redan idag är belyst.

Det är viktigt att redan i dagsläget marknadsföra Tjörnarp inför tågstoppet och det 
kommer att bildas en grupp som kan ta sig an denna utmaning. Här ser vi vikten av en ny 
badplats som det absolut första steget mot en plats för rekreation i vår fina natur.

Naturligtvis hoppas vi att fastigheterna i Tjörnarp kommer att rustas upp. De K-märkta 
husen bör kommunen se till så de blir bevarade.

En förhoppning av allt detta är ju att servicen i byn kommer att utökas.

Tjörnarpsföretagarna
Tjörnarpsföretagarna, som är en företagarförening för det lokala näringslivet i Tjörnarp 
med omnejd, önskar framföra nedanstående synpunkter på det aktuella planförslaget:

Planförslagets utformning, generellt

Planförslaget förtjänar att berömmas för sitt pedagogiska upplägg, lättlästa text och 
smakfulla utformning.

Allmänna målsättningar

Tjörnarpsföretagarna delar planförslagets övergripande målsättning vad avser kommunens 
framtida utveckling och funktionella roll i Skåne och Öresundsregionen. Den valda 
expansionsvolymen, l 000 - 1500 bostäder för hela planperioden, känns väl avvägd i 
dagsläget. Skulle utbyggnadsbehovet visa sig bli större, är det relativt enkelt att justera 
uppåt i kommande planrevideringar. Däremot kan det vara olyckligt att nu 
"överdimensionera" planförslaget, då det därmed riskerar att förlora i kraft som styrmedel.

Järnvägsutbyggnad

Tjörnarpsföretagarna finner det märkligt att den troliga utbyggnaden av Södra Stambanan 
från 2 till 4 spår inte har behandlats mer ingående i planförslaget Inte i någon av de många 
kartskisserna finns denna antydd. Det faktum att ett eventuellt utbyggnadsbeslut kommer 
fattas av riksdagen, innebär inte att kommunen kan vara passiv. För kommunen gäller det 
att genom framsynt planering minska de lokala olägenheterna och ta till vara de 
möjligheter, som spårutbyggnaden kan ge. I sammanhanget måste påtalas att en 
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bibehållen 2-spårig bana i kombination med ständigt ökande person- och godstrafik, kan 
för små samhällen som Höör och Tjörnarp innebära risk för neddragen turtäthet som följd 
av kapacitetsbrist.

Vägutbyggnad

Tjörnarpsföretagarna stödjer helt planens synpunkt att ny Väg 23 snarast måste byggas 
öster om Höörs tätort och med anknytning till motorvägen Rolsberga - Hörby sydöst om 
Ringsjön.

Tjörnarpsföretagarna ser med oro att den planerade ombyggnaden av Väg 23 förbi 
Tjörnarp har senarelagts till 2020 i Trafikverkets planering. Kommunen bör agera för att 
ett delprojekt bryts ut och realiseras snarast; gång- och cykeltunneln under Väg 23 i 
Tjörnarp. Denna tunnel behövs oberoende av om Väg 23 byggs om till 2+ l-väg eller ej. Den 
bör byggas snarast, så att boende öster om Väg 23 på ett säkert sätt kan gå och cykla till 
tätorten och dess skola och tågstation. Den täta trafiken, som sällan respekterar 
hastighetsgränsen på 70 km/tim, gör det i praktiken omöjligt för barn och personer med 
nedsatt rörelseförmåga att korsa vägen.

Tjörnarpsföretagarna efterlyser en utredning av ny vägförbindelse norr om Tjörnarpssjön. 
Den befintliga vägen Karlarp - Kyrkbyn är smal, kurvig, backig och synnerligen trafikfarlig. 
En ny väg bör anläggas i ett något nordligare läge, med nerfarter till den befintliga vägen, 
som då nedklassas till lokala bilgator och med endast genomgående cykel-gångtrafik. 
Denna nya väg är en förutsättning för möjligheten att ha en cykel-gångväg runt sjön, öka 
allmänhetens tillträde till strandzonen och att anlägga ny bebyggelse i området.

Riktlinjer for Tjörnarps utveckling

Tjörnarpsföretagarna stödjer planens målsättning vad avser Tjörnarps utveckling i stort 
och dess funktionella roll inom kommunen. Den angivna exploateringsvolymen, ca l 00 - 
150 bostäder, känns rimlig i dagsläget. Skulle efterfrågan på bostäder visa sig bli större, 
kan volymen ökas i kommande planrevideringar.

Tjörnarpsföretagarna stödjer förslaget att i första hand styra bostadsproduktionen till 
obebyggda områden inom Tjörnarps tätort. Därigenom kan man få korta avstånd bostad 
station samt ökar underlaget för lokal service.

Tjörnarpsföretagarna stödjer förslaget att utreda förutsättningarna för mindre 
utbyggnader i Karlarp och Spångahus/Korsaröd. En framtida utbyggnad i 
"utredningsområde Karlarp" kan ses som en naturlig förtätning enligt samma målsättning 
som planen föreslår för Tjörnarps tätort. En framtida utbyggnad i "utredningsområde 
Spångahus/ Korsaröd" kan ses som en naturlig utvidgning österut av den detaljplan, som 
redan finns för området.

Tjörnarpsföretagarna avvisar en utbyggnad i "utredningsområdet Kyrkbyn". Ny bebyggelse 
är olämplig då den skulle fördärva de natur-och kulturvårdsvärden, som finns i områdets 
obebyggda ängs- och skogspartier. Däremot kan eventuellt kan någon komplettering vara 
möjlig utanför det illustrerade "utredningsområdet Kyrkbyn"; dels norrut längs vägen mot 
Hedenskog, dels västerut i skogen nordväst om vägen till Karlarp (fastighet 3: l 0). En 
förutsättning för dessa utbyggnader är dock att en ny vägförbindelse anläggs norr om 
dagens väg mellan Karlarp och Kyrkbyn (se även kommentaren ovan ang. Vägutbyggnad).
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Tjörnarpsföretagarna stödjer förslaget att bejaka integration av bostäder och mindre 
verksamheter inom Tjörnarps tätort. Däremot bör vissa verksamheter förläggas utanför 
samhället; detta gäller verksamheter som är störande, ytkrävande eller alstrar tung trafik.

I Tjörnarps norra del har föreslagits ett nytt verksamhetsområde och som anges lämpligt 
för bland annat åkeri/speditionsrörelse. Tjörnarpsföretagarna tillstyrker att ett nytt 
verksamhetsområde planeras, men föreslår att ett alternativt läge utreds. Det utpekade 
markområdet kan eventuellt komma till bättre nytta som bostadsområde, då det ligger 
relativt centralt. Av samma anledning tillstyrker vi planens förslag att omklassa centralt 
belägen, oexploaterad industrimark till mark för bostäder. Tjörnarp är en liten tätort och 
dess befolkningsunderlag för service och tågtrafik måste förstärkas.

Tjörnarps-företagarna stödjer förslagen att utveckla områden för rekreation nära Tjörnarp. 
En ny badplats bör anläggas i Tjörnarpssjön, då den befintliga är så bullerstörd. 
Tillgängligheten till Korsarödssjön bör förbättras med en gångväg runt sjön.

Avslutningsvis

Tjörnarp har under många år utvecklats negativt pga. bristande investeringar i bostäder 
och service. Den nya tågstationen blir positiv för samhället, men kommer inte i ett slag 
bryta den negativa trenden. Tjörnarp måste göras mer attraktivt, men också aktivt 
marknadsföras bland tänkbara inflyttare och investerare. En plan för långsiktig marknads 
föring av Tjörnarp som bostads-och arbetsort bör utarbetas snarast och lanseras 2014. 
Det är naturligt att kommunen tar på sig en samordnande roll i ett sådant arbete, men 
samarbetar med föreningsliv och privata intressenter. Tjörnarpsföretagarna är beredda att 
delta aktivt i ett sådant arbete.

Norra Rörums Sockengille
I översiktsplanen finns ett antal utvecklingsmöjligheter angivna, som inte är relevanta i 
dagsläget. Tomtmark saknas, område som pekas ut äger inte kommunen. Handlingsplan 
och info om reningsverket saknas, det är ett måste att en utbyggnad sker. 
Kommunikationerna är för dåliga, sett ur N. Rörums-bornas synpunkt. Nedläggningen av 
skolan i N. Rörum har inte ökat intresset att flytta till byn. En bättre marknadsföring av N. 
Rörums by från kommunens tjänstemän vore önskvärt efter år av svikna löften.

Yttranden från stiftelser och bolag

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Regionmuseet Kristianstad har fått översiksplanen för Höörs kommun på remiss och vill 
framföra följande yttranden ang. de från ett regionalt och nationellt perspektiv intressanta 
kulturmiljöerna i planen.

Inom Höörs kommungränser ligger ett riksintresse för kulturmiljövården med namnet 
BosjöklosterStockamöllan. I kapitlet om Riksintressen under rubriken Kulturmiljö nämns 
dock även Fulltofta som inte ligger inom kommunens gränser vilket därför bör tas bort.

I kapitlet Kulturmiljö framgår att kommunen tänker ta fram ett kulturmiljöprogram. 
Regionmuseet anser att det är mycket positivt eftersom det på många sätt kan vara ett 
stöd för handläggningen av plan- och bygglovsärenden samt ett sätt att lyfta fram 



LÄGESRAPPORT NY ÖP

Datum Diarienummer Sida

2016-01-07 KSF 2009/149 24 (57)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

kulturmiljöerna som en del av kommunens profil. Ställningstaganden för kulturmiljön i 
översiktsplanen går också helt i linje med vad kulturmiljövården förespråkar.

Under kapitlet Kulturmiljö finns ett stycke om Vägar och järnvägar. Till vägarna hör ibland 
även alléer som även de har inventerats och är värda att uppmärksammas. Stycket med 
rubriken Skogen handlar mer om kulturlandskapet än skogen, det är även mycket förenklat 
och stundtals svårbegripligt. Vad det gäller återgivningen av de Regionala intressen som 
finns i kommunen har de ibland förenklats i beskrivningen så att man inte förstår 
motiveringen för bevarandet. Att riksintresset även är ett regionalt intresse borde framgå 
av texten. Under rubriken Lokala intressen redovisas bara en lista över områden, det ger 
inte läsaren eller tolkaren av översiktsplanen tillräcklig information. Kortfattade 
beskrivningar eller en sammanfattning om vilken typ av miljöer det handlar om skulle 
därför vara ett bra tillägg. Kartan som redovisar kulturmiljöområden i kommunen har ljust 
aprikosfärgade områden som i teckenförklaringen sägs vara regionala intressen men dessa 
får ingen förklaring eller beskrivning i texten. De som tas upp är de särskilt värdefulla enligt 
länsstyrelsens kulturmiljöprogram, vilka även de är regionala.

I planförslaget under rubriken Höör finns två utvecklingsområden där kulturmiljön är 
regionalt intressant, dels Höör Väster och dels Stenskogen. Även om Åkersberg, som varit 
både säteri, lanthushållningsskola och stiftsgård, är skyddade i detaljplan bör dess värde 
omnämnas i sammanhanget. Likaså gäller för utvecklingsområdet Stenskogen, som ligger 
mycket nära det regionalt intressanta området med samma namn, vilket har fått sitt värde 
genom att där finns lämningar efter stenbrytning. Utredningsområdet Ringsjöbandet berör 
också Stenskogen, det regionalt utpekade Orups sjukhus men även riksintresset för 
kulturmiljövården Bosjökloster-Stockamöllan. 

I texten omnämns naturmiljöer av hög kvalitet men inte kulturmiljöerna. Det mesta av de 
marker vi har omkring oss är kulturlandskap vilka präglats av människor och som bär spår 
av deras arbete.  Naturen är en viktig del av människors välbefinnande men naturen finns i 
kulturlandskapet. Många djur och arter trivs i de miljöer som människan skapat, t ex 
stenmurar. I planförslaget bör därför framgå att området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården med lämningar både från forntiden och från historisk tid. Vi ser det som 
mycket positivt att vägarnas speciella karaktär ska bevaras eftersom flera av dem har hög 
klass i Vägverkets inventering. Hur vägarnas karaktär bevaras finner man också i denna 
inventering. 

I beskrivningen av den regionalt intressanta kulturmiljön Orups sjukhus nämns tallskogen 
som en av förutsättningarna för anläggningen, det är därför viktigt att denna bevaras så 
att miljön behåller sitt sammanhang. För utredningsområdet Orup gäller detta i högsta 
grad. Även om kommunen redan har upprättat en detaljplan och vill anpassa byggnaderna 
till den äldre bebyggelsen och de kulturhistoriska värdena är frågan om det verkligen är 
lämpligt att lägga ny bebyggelse just här, en zon kring sanatoriet skulle både kunna vara 
ett bevarande av miljön och ett fortsatt rekreationsområde. En kulturhistorisk analys skulle 
kunna ge svar på frågan om kulturmiljön tål en exploatering så nära inpå.

I texten om utredningsområdet Tjörnarps kyrkby står att kommunen ska utreda 
möjligheterna och lämpligheten att komplettera kyrkbyn med ny bebyggelse med hänsyn 
till kulturmiljön.  Regionmuseet anser det är ett mycket bra tillvägagångssätt för den här 
sortens miljöer och förslår att likadant görs för Tjörnarps kyrkbyn i Norra Rörum. Frågan 
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om hur bebyggelsen ska placeras är här central eftersom den tidigare ligger längs med 
byvägen och de öppna markerna kringgärdar byn. Att förlägga ett bostadsområde innanför 
gatehusen på åkrarna är kanske inte är den mest lämpliga placeringen men något en 
miljökonsekvensutredning kan ge svar på.

E. ON Elnät 
Elförsörjning 

Elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion. Knappast någon samhällsverksamhet 
kan fungera utan tillgång till el. Ett omfattande och långvarigt elavbrott kan lamslå 
samhället som få andra händelser. Tillgången till el är också av stor betydelse för den 
fredstida krishanteringen. Dels kan långvariga och omfattande elavbrott i sig leda till svåra 
påfrestningar för samhället, dels kan elavbrott försvåra samhällets krishanteringsinsatser.

För näringsidkare kan ett avbrott leda till att verksamheten avstannar vilket orsakar 
ekonomiska förluster. För enskilda personer kan strömavbrott leda till påverkan på 
säkerhet och välbefinnande genom att det blir problem med värme, matlagning, 
trygghetslarm, vatten och avlopp mm. Utöver de rent fysiska konsekvenserna finns det 
idag också en syn på eltillgången som en självklarhet och det är en låg acceptens mot 
avbrott.

Samhällets syn på elförsörjning innebär höga krav på leveranssäkerhet. Riksdagen har 
tydligt markerat leveranssäkerhetens stora vikt för samhället, genom att lagstifta att 
elkunder har rätt till ersättning efter längre än tolv timmars sammanhängande avbrottstid, 
samt att nätkoncessionsinnehavare ska se till att avbrott vid överföring av el till en 
elanvändare aldrig överstiger 24 timmar. En viktig förutsättning för att E. ON Elnät ska 
kunna efterleva lagstiftarens krav på leveranssäkerhet är att snabbt kunna lokalisera var 
eventuella skador skett för att sedan åtgärda avbrottet, vilket ofta sker med helikopter. 
Helikopter används också för att kontinuerligt besiktiga kraftledningar med en spänning på 
10 kV och uppåt.

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar enligt ovan anser 
Transportstyrelsen ur flygsäkerhetssynpunkt att vindkraftverk placeras minst 100 meter 
från kraftledning vid en totalhöjd under 50 meter, och minst 200 meter från kraftledning 
vid en totalhöjd över 50 meter och vindkraftverk med stag. Avståndet beräknas med 
utgångspunkt från kraftverksrotorns yttersta spets.

När vindkraftverk uppförs anläggs också tillfartsvägar. Om en väg anläggs under en 
kraftledning gäller särskilda regler, varför det är viktigt att kontakta nätägaren i god tid. Då 
vindkraftverk planeras i närheten av E. ON Elnäts anläggningar är det på grund av de skäl 
som angivits ovan viktigt att E. ON Elnät underrättas och får möjlighet att framföra 
synpunkter i ärendet.

Förändringarna av plan- och bygglagen och miljöbalken med syfte att undanröja 
dubbelprövningen vid vindkraftsetablering innebär bland annat att vindkraftsverk som 
prövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken inte omfattas av bygglovsplikt. Regeringen framför 
med anledning av detta i prop. 2008/09:146 att en aktuell och väl underbyggd 
översiktsplan eller motsvarande underlag bör ges stor betydelse vid en tillståndsprövning 
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enligt miljöbalken om att uppföra och driva vindkraftverk. Med anledning därav yrkar E. ON 
Elnät på att ovan nämnda avstånd och försiktighetsmått förs in i översiktsplanen.

Elnätets uppbyggnad

Det svenska elnätet kan delas in i tre olika typer: stamnät, regionnät och lokalnät. 
Stamnätet ägs av staten genom Svenska Kraftnät. Det består av ledningar med spänning 
på 220 eller 400 kV som är de kraftigaste ledningarna. Region- och lokalnäten ägs av 
elbolagen.

Regionnätet består av mellanstora ledningar som har en spänning mellan 40 och 130 kV, 
och varje ledning förser stora områden med el. Frågan om huruvida en specifik ledning ska 
utföras som luftledning eller jordkabel måste avgöras från fall till fall. Med tanke på 
samhällets och lagstiftarens syn på strömavbrott, är det av avgörande betydelse att 
avbrottstid på denna typ av ledningar minimeras. Trädsäkra luftledningar skadas sällan, är 
lätta att inspektera och är möjliga att reparera inom lagstadgade 24 timmar. Jordkablar är 
skyddade mot vind, snö och is men riskerar att skadas vid exempelvis åska. Om fel uppstår 
på en jordkabel tar det lång tid att lokalisera och åtgärda felet jämfört med en luftledning. 
Hur nätstrukturen ser ut i området där den aktuella ledningen är belägen är också 
betydelsefullt, samt vilken roll och betydelse ledningen har inom området. Då 
regionnätledningarna har stor betydelse för regionen yrkar E. ON Elnät på att dessa ska 
finnas med i till översiktsplanen tillhörande kartmaterial.

Lokalnätet består av mellanspänningsnätet som har en spänning mellan 10 och 20 kV och 
lågspänningsnätet som har en spänning på 0,4 kV. Lokalnätet är den yttersta delen av 
nätet och förser kunderna med el. En skada på lokalnätet får inte samma konsekvenser på 
samhället som en skada på regionnätet, och man bör därför kunna utforma detta som 
jordkabel om det inte föreligger särskilda skäl.

Magnetiska fält

Alla elektriska apparater och ledningar omges av magnetiska fält. Det innebär att 
magnetiska fält inte bara förekommer kring kraftledningar och ställverk utan finns nästan 
överallt i vår miljö och i hemmen. Oklarhet beträffande dessa frågor kan orsaka oro och 
rädsla. I denna typ av frågor där det kan vara svårt för den enskilde att bevaka 
forskningsläget är det extra viktigt att myndigheter och innehavare av elektriska 
anläggningar agerar sakligt, balanserat och ansvarsfullt.

E. ON Elnät vill vidare påtala myndigheternas försiktighetsprincip, som är avsedd att vara 
ett underlag for beslutsfattare som i varje enskilt fall måste göra en skälighetsbedömning 
där eventuella risker från magnetiska fält vägs mot tekniska och ekonomiska 
förutsättningar. Ur försiktighetsprincipen framgår bland annat följande: "De 
forskningsresultat som hittills presenterats ger inte underlag för och kan inte heller sägas 
motivera några gränsvärden eller andra tvingande begränsningar för lågfrekventa 
elektriska och magnetiska fält" samt vidare "Om åtgärder, som generellt minskar 
exponeringen, kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva 
efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella 
miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid planeringen 
sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas." Mot bakgrund 
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av detta rekommenderar E. ON Elnät Höör kommun att beakta försiktighetsprincipen inom 
den fysiska planeringen.

Elnätets utveckling

Där E. ON Elnät har nätkoncession enligt ellagen är bolaget skyldigt att ansluta nya 
elektriska anläggningar. Elnätet byggs alltså ut i samverkan mellan de privata och 
allmänna exploatörerna och Nätbolaget. Det innebär att E. ON Elnät ensamt inte kan styra 
eller förutse utvecklingen framåt i tiden, utan att utvecklingen av elnätet sker i takt med 
samhällets utveckling.

E. ON Elnät har nätkoncession för delar av Höör kommun.  De ledningar som omfattas av 
denna typ av nätkoncession är de som under rubriken elnätets uppbyggnad kallas för 
lokalnät. Lokalnätet berörs i regel när ett område detaljplaneras och för att elnätet ska få 
en lämplig utformning i området, är det viktigt att E. ON Elnät involveras i ett tidigt skede 
av detaljplaneprocessen.

E. ON Elnät har även en 130 kV kraftledning (S Sandby- Hörby) som passerar i södra delen 
av det berörda planområdet samt en 130 kV kraftledning (Maglasäte-Hörby) med 
tillhörande fördelningsstation inom berört planområde. E. ON Elnäts utgångspunkt är att 
bibehålla fördelningsstationen och ledningarna i befintligt utförande och läge.

Byggnation nära kraftledning: Det är viktigt att byggnader lokaliseras på ett betryggande 
avstånd från kraftledningar. Byggnation eller annan exploatering nära en kraftledning 
medför att vissa restriktioner kan komma att införas i markanvändningen i det aktuella 
området. Dessutom skall arbete i närheten av starkströmsledning utföras i enlighet med 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de 
avelbranschen framtagna Elsäkerhetsanvisningarna. Det är därför viktigt att en dialog 
mellan byggherren och ledningsägaren kan komma till stånd på ett så tidigt stadium som 
möjligt. Mot bakgrund av detta önskar E. ON Elnät att få möjlighet att framföra yttrande i 
ärenden utanför detaljplanerat område, där byggnad avses att uppföras inom 50 meter 
från E. ON Elnäts högspänningsledningar(> 1 kV).

MERAB, Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
Saknar koppling till Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör, samt Sveriges 
avfallsplan 2012 - 2017 "Från avfallshantering till resurshushållning", (rapport 6502 maj 
2012, Naturvårdsverket).

Yttranden från kommunala nämnder, Höörs kommun
Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, 
Socialnämnden samt Barn och utbildningsnämnden.

Tekniska nämnden
Allmänt

 Avsaknad av bildtexter till samtliga bilder. Planen innehåller ett flertal bilder på 
olika miljöer i Höörs kommun. Det bör vara av allmänintresse att kunna utröna var 
bilderna är tagna.
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 s. 24: Höör omges av natur och det är en viktig del av Höörs identitet. Ofta 
underskattas dock vikten av närhet till grönområden och parker för att de skall 
nyttjas regelbundet. Det kanske bör lyftas fram här?! Forskning visar att gränsen 
för hur långt människor är beredda att gå till ett grönområde för att det skall 
användas regelbundet är 300 m utan att man på vägen behöver passera 
trafikerade vägar eller barriärer. Det visar att vikten av parker och grönområden 
inom tätorterna är extremt viktiga även om Höör omges av natur åt nästan alla 
håll. För övrigt rekommenderar Boverket en lokalpark inom 200m från bostaden.

 s. 25: Begreppet "sociotoper" används, innebörden bör förklaras tydligare.

 s. 33: Andra stycket; "stationsområdena bör ses över med utgångspunkt att stärka 
funktioner för resande och service. Infartsvägar och parkeringsytor ska också få en 
översyn med fokus på gestaltning." Användning av ömsom bör och ömsom skall 
väcker frågan om det finns beslut på de åtgärder som har en skall formulering; 
infartsvägarna och parkeringsytorna är ett exempel.

 s. 43-52: för varje delområde finns en liten kartbild. Det som nämns i texterna 
såsom t ex naturvärden enligt Grönstrukturprogrammet, områden med biotop 
skydd, godkända utbyggnadsplaner m m bör även redovisas i respektive kartbild.

 s. 38: För att ständigt kunna erbjuda ett brett utbud av bostadsalternativ planläggs 
bostadsområden parallellt i olika typer av områden; stationsnära, sjönära, park 
och skogsnära och boende i mindre samhällen. FRÅGA: Vad styr vilka områden som 
skall exploateras först? Efterfrågan? Kommunens viljeyttringar?

 s. 40: Tredje stycket rad 5-7; i texten talas om en karta där bristområden har 
markerats, men hänvisning till var kartan återfinns saknas. ÖP:n läses sällan från 
pärm till pärm, man måste hitta informationen direkt för att den skall kunna 
fungera på samma sätt som en uppslagsbok.

 s. 44: FRÅGA: Är det klart att tunneln under väg 13 kommer att byggas 2012-
2013?

 s. 99: FRÅGA: Andra spalten, första stycket; Är det klart att tätortsåtgärderna 
planeras att påbörjas år 2015? Gäller det även kommunens del?

 s. l 07: Övre kartbild saknar teckenförklaring.

Vatten och avlopp

 s. 7: Bland befintliga kommunala planer, program och underlag som särskilt bör 
beaktas bör skyddsföreskrifterna för befintliga vattenskyddsområden ingå.

 s. 42 & 45: skyddsområde för vattentäkter är ej förenligt att kombinera med nya 
bostadsområden som visat på översiktskarta. Områdena bör i så stor utsträckning 
som möjligt skyddas från exploatering och de risker som en sådan innebär mot 
vattenförsörjningen i enlighet med skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdena 
och intentionerna i miljöbalken.

Strax söder om Nybykorset finns kommunens största pumpstation för stillvatten, 
där allt vatten från Höörs tätort passerar i en öppen pumpsump. Skyddsavstånd till 
anläggningen bör beaktas i planeringen av framtida bostadsområde. Området kring 
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Ormanäs reningsverk kan inte vara markerat som bostadsområde då dessa två 
intressen inte är förenliga med varandra. Om området kring reningsverket planeras 
för bostadsbebyggelse kommer VA-verket att ha svårt att få fortsatt tillstånd att 
bedriva verksamhet på Ormanäs reningsverk. En omlokalisering kan då krävas 
vilket innebär en mångmiljoninvestering. Samrådsförslaget har redan vållat frågor i 
vår tillståndsprocess hos länsstyrelsen.

 s. 56: Skyddsområde för vattentäkter är ej förenligt att kombinera med nya 
bebyggelsesområden som visat på översiktskarta. Områdena bör i så stor 
utsträckning som möjligt skyddas från exploatering och de risker som en sådan 
innebär mot vattenförsörjningen i enlighet med skyddsföreskrifterna för 
vattenskydds områdena och intentionerna i miljöbalken. Skyddsavstånd till 
reningsverket bör beaktas i planeringen.

 s 60: Inom naturområde 2 är Tjörnarps reningsverk lokaliserat och befintliga 
dammar är en del av reningsverket. Reningsverk klassas som miljöfarlig verk 
samhet och området lämpar sig därför inte som rekreationsområde för 
allmänheten.

 s. 62: Flera av kommunens vattentäkter är placerade inom bebyggelseområde 
respektive utredningsområde för bostäder. Skyddet av dessa bör fastställas till 
dess att vattenskyddsområde är fastställt.

 s. 124: Korrekt benämning på vattenskyddsområdena är sekundär skyddszon och 
inte yttre vattenskyddsområde.

 s. 126: Tryckstegringsstationer kommer att behövas för flertalet av utbyggnads 
områdena och inte bara områdena i norra delen av Höör. Vatten för 
brandsläckningsändamål kommer inte kunna erhållas ur ledningssystemet i 
utbyggnadsområden. Ökat uttag av dricksvatten för att försö1ja ytterligare 
områden inte kan klaras enbart genom en optimerad drift. Även nya vattentäkter 
och/eller vattentäktsområden behöver säkras.

 s. 127: Utbyggnaden utreds just nu och efter att den är färdigställd kommer en 
prioritering göras tillsammans med miljö- och byggmyndigheten för beslut i 
tekniska nämnden. Området Tjuvaröd är utbyggt och bör ändras till 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

 s. 128: Det finns även risk för påverkade/sjunkande grundvattennivåer vid 
traditionell bortledning av dagvatten i rörsystem. Angående tillskottsvatten: 
Mängden tillskottsvatten bör minska. Från all bebyggelse ska dag- och 
dräneringsvatten respektive spillvatten avledas i separata system.

 s. 129: I första stycket bör det stå spillvatten och inte avlopp. Samt enskilda 
spillvattenavlopp i andra stycket.

 s. 134: Fel benämning på sekundär skyddszon för vattentäkt gällande Ormanäs och 
Orup. Sekundär skyddszon saknas helt gällande Tjörnarp.

 s. 135: Även vattenverk, tryckstegringsstationer, reservoarer, pumpstationer och 
ledningsnät är känsliga vid olycka eller sabotage.
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Trafik

s. 32. I trafikstrategin nämns en fjärde utmaning för trafiksystemet. Utbyggnad av gång- 
och cykelvägar utmed statligt vägnät. Denna saknas i ÖP.

I nuvarande arbete med att ta fram en trafikplan som beräknas vara klar första delen av 
2013 kan komma fram uppgifter som kan föranleda behov av komplettering i ÖP.

Miljö- och byggnadsnämnden
Stationsområdena

Dessa torde kunna ge utrymme för mer stadsmässig bebyggelse och med en täthet och en 
detaljplaneläggning som uppmuntarar handel och möten. Här finns det stora möjligheter 
att skapa moderna och mycket attraktiva bostadsområden som lätt kan smitta av sin 
attraktivitet till omgivningen.  Att få handelsetableringar i dessa centrala lägen är viktigt 
för att få ett levande och attraktivt centrum. Ett levande centrum ökar i sin tur tryggheten 
för både boende och besökare, och får dessa att vilja stanna kvar och mötas i centrum. 
Dessa mötesplatser är viktiga och saknas till stor del i Höör som det ser ut idag. För att 
uppnå detta är det viktigt att ha en tydlig vision. Här finns en del att göra.

Cykel

Att cykla bidrar förutom bättre hälsa och minskat bilberoende även till ökat attraktivitet för 
de områden som knyts samman.  Översiktsplanen är ett bra dokument för att belysa vikten 
av att planera för cykling i ett långt perspektiv, som en viktig hörnpelare i kommunens 
trafikstrategi.  Avsnittet om cykeltrafik är för kort och saknar en ordentlig beskrivning av 
de behov som följer av en ökad cykeltrafik. Detta gäller inte minst hur ett logiskt och säkert 
cykelvägsnät kan byggas ut och vilka prioriteringar som då krävs. Behovet av 
cykelparkeringar bör också belysas, speciellt i stationsnära lägen.

Biogas

Trots många diskussioner i kommunen om biogas saknas text och ställningstagande runt 
denna form av energiförsörjning. När det gäller utvecklingen av biogas är det av största 
vikt att kommunen är engagerad för att kunna skapa den infrastruktur som krävs. Ett 
avsnitt om biogas underlättar mycket för framtida investerare och kan även fungera som 
en vägvisare för delar av den kommunala förvaltningen.

Vatten

Ett avsnitt om vatten och många ställningstagande till trots så saknas text och 
ställningstagande runt kvaliteten på grundvattnet.  Det finns mycket som hotar 
grundvattnet idag och dessa hot bör uppmärksammas i en översiktsplan.  Hoten finns i 
form av överuttag, bekämpningsmedelsrester, andra föroreningar samt avlopp som saknar 
tillfredställande rening. Ett avsnitt som berör dessa områden bör tillfogas, framförallt är 
detta viktigt i en kommun med så många enskilda vattentäkter och en i övrigt helt egen 
vattenförsörjning.

Väg 23/13

En diskussion bör tas med Trafikverket angående sträckningen av ny väg 23/13. De 
områden som tidigare bestod av fritidsboende är numera åretruntboende. Det är därför 
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inte bra att dra vägen där den nu är planerad. Det kommer att hämma kommunens 
expansionsmöjligheter i dessa områden.  Även ett av kommunens närrekreationsområden, 
Fogdarödsskogen, kommer att klyvas. Den planerade vägsträckningen stämmer inte 
överens med kommunens varumärke.

Ridvägar

Ridvägar/ridleder är en viktig del som bör tas upp i översiktsplanen, av hänsyn till 
säkerheten för både ryttare och häst.

Kultur- och fritidsnämnden
I den nya planen vill man från politiskt håll särskilt lägga vikt vid natur och friluftsliv. Detta 
gör att kultur- och fritidsnämnden måste se över den gamla planen och lägga till de 
områden som man vill prioritera i kommande plan.

Nämnden tillstyrker förslaget till översiktsplan för Höörs kommun.

Socialnämnden
Ett samrådsförslag till översiktsplan 2012 har lämnats för synpunkter till bland andra 
socialnämnden. Socialnämndens ansvarsområde berörs, och är beroende av, 
samhällsplaneringen i stort och så även den fysiska planeringen.  Översiktsplanen 
behandlar främst, som framgår av namnet, den översiktliga markanvändningen. De sociala 
aspekterna ges sedan ofta sin utformning i den fysiska detaljplaneringen.

Socialnämnden finner planen i de allra flesta avseenden som tydlig och väl genomarbetad.  
Kartorna kan i några fall vara för små och svåra att läsa. Frågor om tillgänglighet och även 
säkerhet och trygghet ges utrymme i planförslaget Det gäller både avseende strukturer 
såsom tillgång till service, naturområden och boende och mer näraliggande för enskilda 
personer, t ex med funktionshinder. Ett bra exempel är utformning av parker med funktion 
ur ett socialt perspektiv (sid 25).

Behovet av olika boendeformer behandlas bland annat under rubriken "vård och omsorg" 
på sidan 78. Förslaget pekar där på behov av bland annat särskilda boenden och att 
andelen personer över 75 ökar enligt prognoser. Däremot saknas hur och var behovet av 
olika bondeformer ska kunna tillgodoses. En bra bostad är en värdefull grund för social och 
personlig trygghet. Höörs utveckling, och då även befolkningsutveckling är, som påtalas i 
förslaget, beroende av tillgången på bostäder som innefattar samhällets behov i avseenden 
som kostnader, funktion, storlek och läge.

Vad är översiktsplanens roll i detta? Välfärdssystemen är viktiga för samhället och ska 
därför ges utrymme i samhällsplaneringen och då även den fysiska. I den övergripande 
processen är det en stor fördel om det framgår hur olika typer av boendeformer ska ges 
utrymme så att dessa inte kommer bort när områden detaljplaneras.  En process där små 
områden behandlas och där helheten ofta inte framträder klart. Det är viktigt att belysa de 
olika boendeformerna.

Socialnämnden vill därför i översiktsplanen lyfta fram hur seniorboenden och 
trygghetsboenden ska kunna tryggas.  Belysningar att ta hänsyn till i dessa avseenden, 
förutom tillgänglig plats, är tillgänglighet till service, naturområden, personal och en 
infrastruktur som kan begränsa kostnader för de aktörer som behövs för vissa funktioner.
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I flera avseenden är inte barnperspektivet tydligt framhävt i planförslaget. Skolor och 
daghem, inklusive vägar till och från, tillgodoses i planen. I övriga delar är det däremot inte 
är lika tydligt. Socialnämnden vill på ett tydligare sätt belysa planen ur barnens synvinkel 
hur barnens behov tas till vara genom att beskriva planens olika ställningstaganden i det 
avseendet.

Kommunernas bostadsförsörjning ska redovisas i kriterier för bostadsförsörjningen. 
Socialnämnden skulle gärna se att sådana kriterier införlivas i översiktsplanen och då med 
bland annat Socialnämndens synpunkter inkluderade. Det skulle till exempel kunna ske 
genom att utveckla avsnittet om utveckling och strategier för bostäder.

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt översänt samrådsförslag är Översiktsplanen ett av kommunens viktigaste 
strategiska dokument, när det gäller att tydliggöra/visa kommunens syn på bl a den 
framtida bebyggelseutvecklingen, infrastruktursatsningar samt skydd av värdefulla 
områden.

Det framgår av förslaget att följande kommunala dokument etc har beaktats:

 Vision för Höörs kommun 2025

 Lokala miljömål

 Naturvårdsprogram

 Grönstrukturprogram

 Fritidsplan

 Kulturmiljövården i översiktsplaneringen

 Bevaringsplan

 Befolkningsprognos

 Trafikstrategin.

Översiktsplanens främsta roll är att göra avvägningar mellan olika intressen.

Såsom framgår av ovanstående redovisning så har varken kommunstyrelsens 
arbetsutskott i egenskap av styrgrupp eller den särskilda arbetsgruppen ansett att det 
omfattande utvecklingsarbete som barn- och utbildningssektorn genomfört, som 
exempelvis Skola 2011, BUS-projektet eller barn- och utbildningsnämndens olika beslut 
under åren vad gäller den framtida förskole- och skolorganisationen, vara av den 
digniteten att de skulle särskilt beaktas vid utformandet att detta strategiska planförslag. 
Sektorn har inte heller haft någon representant i den särskilda arbetsgruppen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omnämns med ett undantag i mer allmänna 
ordalag, exempelvis:

"Målet med det hållbara samhället är att ge förutsättningar för dagens och framtidens 
medbotgare att skapa sig ett gott liv när det gäller arbete, försörjning, bostad, utbildning, 
trygghet och tillgång till bra vård" (s 9)

eller
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”att kommunen måste ha strategiskt placerade och lämpliga fastigheter när det gäller att 
möta kommuninvånarnas behov av skolor, förskolor och fritidsaktiviteter.” (s 20)

På sidan 78 i samrådsförslaget hänvisar man till aktuellt lokalförsörjningsförslag, utan att 
omnämna vems lokalprogram man åsyftar, att inriktningen är att bygga förskolor med sex 
avdelningar på Höör Väster och i Sätofta.

Kapitel 4 – Planförslag – innehåller på områdesnivå förslag till nya bostads- och 
verksamhetsområde. Man har beräknat hur många lägenheter som resp område kan bära 
dock utan att analysera eller kommentera vilka konsekvenser dessa förslag mer konkret får 
för den framtida förskole- och skolorganisationen.

Att man vid planeringen av nya bostadsområden har att ta i beaktande bl a möjligheterna 
att kunna utnyttja redan befintliga kommunala faciliteter som exempelvis befintliga skolor 
och förskolor får anses vara en självklarhet. Att man i det fortsatta planarbetet måste 
beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna och konsekvenserna vid lokalisering av nya 
bostäder eller bostadsområden och då särskilt analysera det beräknade behovet av 
förskoleplatser utifrån det fria valet och den fria etableringsrätten men också utifrån ett 
miljö- och kommunikationsperspektiv, torde vara nödvändigt.

Barn- och utbildningsnämnden bör, utifrån vad som nu framfört, fortsättningsvis ges en 
mer framträdande roll i arbetet med att utveckla Höör till "en mötesplats som tar vara på 
och utvecklar individens kreativitet, där iden om en hållbar utveckling drivits långt och där 
naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande”.

Yttranden från statliga myndigheter

Länsstyrelsen
Sammanfattning

Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingarna ger bra överblick över kommunens 
förutsättningar och läge i regionen, samt mål och syfte med översiktsplanen. Planen 
redovisar på ett tydligt sätt kommunens utvecklingsambitioner. Planen beskriver ett flertal 
välformulerade visioner och utvecklingsstrategier för flera stora områden som: den 
regionala rollen, boendemiljöer, naturens möjligheter, osv. I varje utvecklingsstrategi listas 
ut möjligheter samtidigt som det anges en lista med flera punkter som ska vara Vägledning 
vid vidare planering.

De allmänna intressena är väldefinierade och noggrant redovisade i handlingarna. För varje 
allmänt intresse visas en rad ställningstaganden som ska vara stöd till kommunen i vidare 
planeringen.

Frågorna kring social hållbarhet är framförda på ett bra och pedagogiskt sätt i 
samrådsförslaget vilket är bra ur medborgar- och delaktighetsperspektiv. Utgångspunkten 
för samrådsförslaget är kommunens vision och tanken om ett socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart samhälle. Dessa tankar har också kunnat omsättas konkret i planen 
på en rad områden: folkhälsoperspektivet, tillgänglighetsperspektivet samt barnperspektiv 
och jämställdhet.
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Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver bearbetas och utvecklas för att det ska 
bli möjligt för Länsstyrelsen att uttala sig om respektive exploateringsområdes lämplighet 
för bebyggelse samt för att planhandlingarna ska bli en riktigt bra bedömningsbakgrund 
inför kommande planering och efterföljande prövningar.

Planhandlingarna behöver utvecklas avseende:

 Planhandlingarnas omfattning. Samma information återfinns på flera ställen i 
handlingarna, kopplingen mellan dem är samtidigt oklart kopplade.

 Beskrivningen till planförslaget behöver utvecklas och tydligare beskriva vad 
förslaget innebär och hur efterföljande prövningar ska ta hänsyn de berörda 
allmänna intressen som finns inom respektive område.

 Förutsättningar som är kopplade till MKB kan med fördel redovisas i denna eller att 
MKB kopplas till förutsättningarna.

 Miljökonsekvensbeskrivningen behöver utvecklas avseende redovisning av gjorda 
avvägningar och val på ortsnivå. Den analys som finns i beskrivningen är för 
flertalet exploateringsområdena är inte tillfredsställande eller saknas helt.  Det är 
därmed svårt att i planen utläsa var motstående intressen finns, till exempel mellan 
naturvård och exploatering. Särskilt gäller detta Ringsjöbandet och Tjörnarps 
kyrkby.

 Riksintressebeskrivningarna behöver i några fall kompletteras, men framförallt 
saknas beskrivning av hur riksintressena tillgodoses och vilka konsekvenser 
planförslaget har på riksintressen.

 Komplettera kartmaterialet. För att kartmaterialet ska vara användbart inför 
kommande lovgivning och planprövningar måste det visa kommunens intentioner 
för alla områden, således även befintlig bebyggelse.

 En tydligare koppling mellan ställningstagande och Vägledning krävs vad gäller 
nya expolateringsområden.  Påståenden som är listade som Vägledning och 
ställningstaganden bör ställas mot varandra och även miljökonsekvensbeskrivas 
för att sedan kunna införas i planförslaget som konkreta mål. Därmed kan de 
genomtänkta målen bli ett stöd vid efterföljande prövningar, både detaljplanering 
och bygglovsprövning.

 De delarna av utbyggnadsområden som ligger inom strandskydd bör utgå. 
Strandskyddet är en förbudslagstiftning som bland annat förbjuder nybyggnation, 
ändring av byggnader eller byggnaders användning, samt utförande av 
anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt.

 De områden som på markanvändningskartan är markerade som utredningsområde 
för bostäder bör utgå. De ingår inte i det estimerade bebyggelsebehovet och borde 
inte bli aktuella under planperioden. Eventuellt kan utredningsområde planeras 
som områden som ska analyseras i framtida fördjupningar av översiktsplanen.
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 Frågor kring väg 13 och väg 23, behöver ytterligare beskrivas. En förstudie som är 
gjord 1998 är enligt Länsstyrelsen inte ett tillräckligt bra underlag för att kunna 
bygga upp utvecklingen av Höör på.

 Vatten- och avloppsplaneringen. Planhandlingarna saknar en VA-plan som är 
anpassad till de föreslagna utbyggnadsområdena. En fungerande vatten och 
avloppsförsörjning är en viktig förutsättning för att marken ska kunna prövas som 
lämplig för ny bebyggelse.

 Naturvårdsfrågorna. Planhandlingarna bör kompletteras med slutsatserna från 
Naturvårdsprogrammet som ett underlag till ställningstaganden och val av 
utbyggnadsområden.

Social hållbarhet

Länsstyrelsen ser mycket positivt på att Folkhälsoperspektivet genomsyrar planen. Det 
synliggörs särskilt genom att kommunen i översiktsplanen planerar bebyggelsen utifrån 
tågtrafik och närhet till kollektivtrafikstråk. Därmed blir bilberoendet mindre vilket leder till 
att fler kommuninvånarna får möjlighet att nå ett geografiskt större 
arbetsmarknadsområde, tillgång till utbildning på flera högskoler och kultur och andra 
fritidsaktiviteter, inte bara i kommunen utan även i Skåne och på Själland. Detta gynnar 
möjligheter till trygg ekonomi/försörjning, ökad delaktighet och större jämlikhet mellan 
olika befolkningsgrupper. Folkhälsoperspektivet synliggörs även genom att naturen som en 
viktig källa för rekreation och upplevelser är en grundpelare i planen. Det gäller alltifrån 
från grönområden i bostadsområdet, tätortnära natur till friluftsliv i den "vilda" naturen 
och som det gröna som pedagogisk resurs för barnen på ex förskola. Länsstyrelsen ser 
mycket positivt på att kommunen i planen har lyft fram trygghetsaspekten, t ex vid 
planering av gångstråk i centrum, parker. Planförslaget poängterar att planeringen av 
bostadsområden måste genomföras med olika boendeformer och upplåtelseformer, vilket 
är positivt då det ökar möjligheten för hushåll med olika förutsättningar att få tillgång till 
en god bostad. Det är mycket positivt att ungdomars och äldres behov av bostäder särskilt 
har uppmärksammats, liksom bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning.

En välfungerande kollektivtrafik underlättar för många grupper att både ta sig till arbetet, 
utbildning och fritid utanför kommunen men också för att ta sig ut i t ex naturen, för bad i 
någon av sjöarna. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen beaktat 
tillgänglighetsperspektivet i planhandlingarna. Förhoppningsvis så kommer även 
tillgänglighetsfrågorna att beaktas vid fortsatta prövningar.

Länsstyrelsen noterar att barnperspektiv och jämställdhetsperspektivet inte nämns uttalat 
i planhandlingarna. Dock konstaterar Länsstyrelsen att kommunens tankar kring byggande, 
maximalt utnyttjade av kollektivtrafikens möjligheter både inom kommunen och för att nå 
arbete och utbildning i andra kommuner, planering för cykel- och gångstråk och deras 
utformning, mark för förskola och dess placering i området ger en känsla av att man 
försökt beakta olika kommuninvånares behov och då oberoende av om man är barn eller 
vuxen, man eller kvinna.
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God bebyggd miljö

Höörs kommun är rik avseende natur- och kulturmiljöer. Handlingarna förmedlar en 
stolthet över bebyggelsen, naturvärden och kulturmiljövärden. Kommunen beskriver sin 
ambition att utveckla den regionala rollen och därmed utveckla friluftsliv, rekreation och 
boende. Handlingarna betonar särskilt det varierande landskapet med olika naturmiljöer 
och ett omväxlande odlingslandskap som tillsammans med den rika ”skatt” av 
kulturlämningar erbjuder höga upplevelsevärden.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om de värden som finns i kommunen, som 
representeras i ett antal riksintressanta områden. Länsstyrelsen anser dock att 
planförslaget inte till alla delar har tagit tillräcklig hänsyn till de värden som finns och inte 
heller tydliggjort hur värdena skall tillvaratas och utvecklas. Planförslaget behöver 
utvecklas för att nå målet God bebyggd miljö och tydliggöra hur de värden som finns skall 
säkerställas i efterföljande prövningar.

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
Länsstyrelsen saknar i handlingarna uppgifter om hur mycket åkermark som kommunen 
planerar att exploatera. Vidare saknas också en utredning om vad denna exploatering får 
för konsekvenser. Dels bör konsekvenserna och behoven sättas in i både ett regionalt och 
ett globalt perspektiv.

Hållbara transporter

Länsstyrelsen anser att det är positivt med kommunens intentioner att satsa på utbyggnad 
i Höör, basorterna och i lägen som redan har service, teknisk infrastruktur och 
kollektivtrafik för att på så sätt minska bilberoendet och främja ökad kollektiv- samt gång- 
och cykeltrafik. I de mindre orterna som saknar kollektivtrafik och service bör 
bostadsutbyggnaden endast ske som mindre komplettering till befintlig bebyggelse. 
Annars riskerar man att det skapas orter där behovet att ta sig till andra städer blir stor för 
att nå arbetsplatser, service och kultur vilket motverkar målet om att människors dagliga 
transporter ska minskas.

Planhandlingarna behöver förtydligas med vad som menas med kollektivtrafiklägen. På 
bilderna Kollektivtrafiklägen/Bebyggelse (s. 23 och 80) redovisas som om det inte finns 
någon kollektivtrafik alls i den nordvästra delen av kommunen. Cirklar "kollektivtrafikläge" 
på 2 km runt Höörs och Tjörnarps tätort redovisade på kartan Kommunikationer (sidan 
80), är inte relevanta ur kollektivtrafiksynpunkt.

En undersökning genomförd av Skånetrafiken visar att människor generellt sett är villiga 
att åka kollektivt om de bor inom 1500 m till stationer, 100m till regionbuss och 500 m till 
stadsbuss. Planhandlingarna behöver förtydliga hur kopplingen är mellan föreslagen 
utbyggnad av bostäder och verksamheter.

Länsstyrelsen anser att frågor kring väg 13 och väg 23, behöver ytterligare beskrivas i 
utställningshandlingarna. En förstudie som är gjord 1998 är inte ett tillräckligt bra 
underlag för att kunna bygga upp utvecklingen av Höör på. För närvarande finns inte 
projektet med i regionens åtgärdsplan. En ny lagstiftning börjar gälla l jan 2013. Därmed 
kommer eventuella vägomläggningar föregås av en åtgärdsvalsstudie enligt den nya 
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lagstiftningen. Om planhandlingarna även i utställningsskedet skall redovisa förändringar 
av väg 13 och väg 34 behöver planhandlingarna kompletteras med en åtgärdsvalsanalys 
där det framgår vilka behov som finns och vilka åtgärder enligt 4 stegsprincipen som kan 
komma ifråga för alla trafikslag och för att tillgodose behoven. Länsstyrelsen anser att den 
föreslagna förändringen av väg 23 och väg 13 inte är en rimlig lösning för att komma 
tillrätta med de problemen såsom de beskrivs i planhandlingarna. Det är inte tillräckligt 
klarlagt varför en omdragning av vägen krävs eller var en eventuell omdragning lämpligast 
skall placeras. För att det skall vara möjligt att ta ställning tillämpligheten av 
förändringarna behövs en djupare analys och konsekvensbeskrivning redovisas. En 
redovisning där kommunen beskriver brister, alternativa möjliga åtgärder samt lämplig 
åtgärd utifrån vad som är rimligt för att åtgärda identifierande brister.

Länsstyrelsen anser att det finns en rad frågor som behöver belysas i planhandlingarna 
som är kopplade till Hållbara transporter, till exempel vilka andra åtgärder, förutom att 
planera ny bebyggelse i stationsnära lägen som kommunen kan vidta för att verka för 
minskad miljö/klimatpåverkan? Ett exempel på det är bland annat vikten av att bygga i 
lägen med befintlig service (offentlig och privat) samt att stärka befintliga 
bebyggelsestrukturer.

Miljökonsekvensbeskrivning med miljöbedömning

Länsstyrelsen bedömer att konsekvensbeskrivningen är alltför generell och behöver 
utökade beskrivningar och bedömningar. MKB saknar alternativredovisning. Det kan finnas 
fler utvecklingsmöjligheter som inte redovisas.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 
utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen är det dokument i vilket bland annat den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra ska 
identifieras, beskrivas och bedömas. Konsekvensbeskrivningen, enligt Plan- och bygglagen 
(20 l 0:900), bör vara bred och omfatta hela hållbarhetsbegreppet, det vill säga de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga dimensionerna, men även andra aspekter såsom relevanta 
juridiska och tekniska aspekter. Utöver kravet på en beskrivning av översiktsplanens 
konsekvenser ställs det krav på en miljöbedömning enligt miljöbalken (1998:808).

I översiktsplaneprocessen är det viktigt att ha en ständig återkoppling mellan arbetet med 
planförslaget och bedömningen av förslagets konsekvenser. Detta kan underlätta 
avvägningen mellan olika intressen. Det är viktigt att både positiva och negativa 
konsekvenser av olika ställningstaganden belyses i översiktsplanens av vägningar vilket 
Länsstyrelsen anser saknas och därmed behöver bättre förklaras.

Planhandlingarna saknar en redogörelse av de olika förutsättningarna och en djupare 
analys för att underlätta bedömningen mellan olika intressen som ska ligga till grund vid 
ianspråktagandet av t.ex. åkermark för ett annat ändamål (se även: Hushållning med mark 
och vatten). Samma frågeställning gäller vid placering av ny bostadsbebyggelse inom 
områden med strandskydd.

Planhandlingarna behöver utvecklas hur markanspråken avvägs mot statliga intressen och 
allmänna intressen. Länsstyrelsen anser att det, inom olika planeringsområden, föreslås 
ianspråktagande av nya ytor utan redovisning av analys t ex i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  Det innebär att det är svårt för Länsstyrelsen att bedöma 
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om föreslagen bebyggelse kan komma att negativt påverka berörda riksintressen. 
Planhandlingarna är i sin nuvarande utformning dubbeltydiga. De redovisar ett flertal 
utbyggnadsområden inom områden med strandskydd och riksintresse för naturvård 
samtidigt handlingarna redovisar: "inom områden av riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård och rörligt friluftsliv ska kommunen ha en restriktiv hållning till ny 
bebyggelse". Länsstyrelsen finner att handlingarna kräver en utökning av bedömningar 
och konsekvensanalyser avseende påverkan på riksintressen. Kommunen bör förtydliga 
konsekvenserna av planerade utbyggnadsområden, relaterade till riksintressen för att visa 
på om det kan påtagligt skada riksintressena. Detta gäller speciellt föreslagen 
bostadsbebyggelse i Snogeröd som ligger inom riksintresset för naturvård Pinedalen (N 
56).

Riksintressen, 3 kap MB.

En viktig uppgift som en översiktsplan har, är att redovisa områden av riksintresse och hur 
dessa värden långsiktigt ska säkerställas. Detta gäller också Natura 2000-områden. Det är 
kommunen som ska bedöma påverkan på riksintressets värden och redovisa hur dessa 
värden tillgodoses.

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresset Ageröd – Bosjökloster – Mölleriket M37 ligger till sin huvuddel inom Höörs 
kommun, delarna i Bosjöklosters och Munkarps socknar. I planhandlingarna är 
riksintresset angivet och beskrivet men med egna ord och inte RAÄ värdetext. Det bör 
finnas en hänvisning till RAÄ text. Kommunen redovisar att riksintressets värden kommer 
att säkerställas genom planläggning. Länsstyrelsen anser att planförslaget bör 
kompletteras med en beskrivning av hur kommunen avser att tillgodose riksintresset. I 
övrigt finns både regionala kulturmiljöer och kommunala redovisade samt kommunens 
påbörjade arbete med att ta fram ett kommunalt kulturmiljöprogram.

Riksintresse för naturvård och friluftsliv samt riksintresset Natura 2000

Länsstyrelsen finner att kommunen i huvudsak respekterar och tillvaratar riksintressena 
för naturvård och friluftsliv såtillvida att ingen större exploatering planeras inom 
riksintressena.  Detsamma gäller kommunens Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen ställer sig dock tveksam till föreslagen bostadsbebyggelse i Snogeröd inom 
riksintresset för naturvård Pinedalen (N 56). Kommunen måste i kommande skeden 
motivera varför man anser att utbyggnaden är möjlig samt göra en beskrivning av 
konsekvenserna på riksintresset.

Kommunen hänvisar till att man håller på att uppdatera sitt naturvårdsprogram och att 
flera av programmets förslag förstärker skyddet av riksintressenas naturvärden avsevärt. 
Länsstyrelsen ser positivt på ett sådant arbete, men kan, av förklarliga skäl, inte ta 
ställning till förslagen. Länsstyrelsen rekommenderar att programmet färdigställs och 
arbetas in i översiktsplanen.

Den beskrivningen som finns för riksintresset för friluftsliv är gammal och omodern. 
Formerna för hur friluftsliv utövas har förändrats. Kommunen har möjlighet att i samband 
med översiktsplanearbetet ge sin syn på riksintresset och komplettera beskrivningen med 
egna underlag och ställningstaganden.
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Skydd av områden, 7 kap. Miljöbalken

Det är kommunen som ska bedöma förslagets konsekvenser på skyddade miljöer och 
skyddade områden samt redovisa hur denna påverkan ska kompenseras för.

Strandskydd

Kommunen föreslår flera utbyggnadsområden som delvis ligger inom strandskyddat 
område. Det gäller:

 Höör Väster

 Ringsjöbandet

 Holma

 Yxnaholma-Västernäs

 Tjömarps kyrkby

 Karlarp

 Spångahus

 Norra Rörum; utredningsområde bostäder

 Rolsberga, båda utredningsområdena

 Fogdarps station

Inom Verksamhetsområde Syd kan strandskyddet återinträda om befintliga detaljplaner 
ersätts eller upphör att gälla.

Strandskyddet är en förbudslagstiftning som bland annat förbjuder nybyggnation, ändring 
av byggnader eller byggnaders användning, samt utförande av anläggningar som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt. Länsstyrelsen vill erinra om att strandskyddet får upphävas endast om det finns 
särskilda skäl och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med en 
detaljplan väger tyngre än strandskyddsintresset. De sex giltiga särskilda skälen för 
hävande av strandskydd finns i 7 kap 18 c § miljöbalken.

Möjligheten till nyexploatering, särskilt för bostadsändamål, inom strandskyddsområdena 
är således ytterst begränsad. Även detaljplaner som ger utökad byggrätt för befintliga hus 
eller medger fö1iätningar behöver prövas mot strandskyddslagstiftningen. Länsstyrelsen 
anser därför att det är missvisande att kommunen pekar ut områden för utbyggnad inom 
strandskydd, och rekommenderar att utbyggnadsområdesgränserna anpassas till gällande 
strandskyddsgränser.  Om inte detta görs bör det framgå tydligt vilka restriktioner som 
gäller inom respektive område.

Genom den lagändring i miljöbalkens 7 kap 18 § vilken trädde i kraft den 1 juli 2009 är det 
möjligt för kommuner att i sin översiktsplanering peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Höörs kommun har inte 
pekat ut några sådana områden i sin översiktsplan. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning i att det saknas förutsättningar för LIS-områden i kommunen.
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Biotopskydd

Länsstyrelsen vill påminna om att biotopskydd inte bara avser utpekade biotop 
skyddsområden utan även det generella biotopskyddet i 7 kap 11 § miljöbalken. Hänsyn till 
skyddade småbiotoper måste tas om man avser detaljplanelägga där sådana finns. Ofta 
kan detta göras så att den skyddsvärda biotopen får särskild planbestämmelse. 
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen i översiktsplanen ta ställning för hur de 
generellt skyddade biotoperna enligt miljöbalken ska tillgodoses vid efterföljande 
planläggning och bygglovgivning utanför detaljplanelagda områden.

Artskyddsförordningen

Länsstyrelsen vill påminna om Artskyddsförordningen. Kommunekologen har en viktig roll 
när det gäller artskyddet då kommuners markanvändning i form av t ex detaljplaner och 
bygglov kan ha stor inverkan på skyddade arter. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen 
att ha uppsikt på vilka områden som är berörda av artskyddet och förslagsvis redovisa 
eller på något sätt hantera dessa i sin översiktsplan eftersom det kan komma att påverka 
efterföljande prövningar.

Naturreservat

Länsstyrelsen vill informera om att det under år 2010-2012 har bildats två nya 
naturreservat i kommunen, Västra Bosjöklosterhalvön och Östra Bosjöklosterhalvön.  
Dessa saknas på kartan över naturreservat (sid 118). Planhandlingarna behöver 
kompletteras avseende dessa områden.

En del av det utpekade bostadsområdet Ringsjöbandet ligger inom naturreservatet Östra 
Bosjöklosterhalvön. Bostadsexploatering inom naturreservat är inte lämpligt och det går 
inte utifrån planhandlingarna att utläsa vilken bedömning eller vilka skäl som ligger bakom 
förslaget. Länsstyrelsen anser att det området bör utgå ur planhandlingarna.

Allemansrätt

Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att kommunen redovisar tillgången på 
allemansrättslig mark i sin översiktsplan och hur kommunen avser att bibehålla och 
eventuellt öka den tillgången. Skåne har generellt brist på allemansrättslig mark, dock är 
inte Höörs kommun den kommun där det råder stor brist.

Vattenskyddsområde

Det framgår av planhandlingarna att det finns en vattentäkt i Norra Rörum som saknar 
vattenskyddsområde. Länsstyrelsen uppmanar därför kommunen att påskynda processen 
med att inrätta vattenskyddsområde med föreskrifter. Detta är en viktig åtgärd för arbetet 
för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt ramdirektivet för vatten och för att 
uppnå de svenska miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och 
vattendrag. Planhandlingarna bör föreslå vilket område i Norra Rörum som behöver 
omfattas av vattenskydd samt därefter ta hänsyn till eventuella konsekvenser som kan 
uppstå utav detta.
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Fornlämningar och arkeologiska undersökningar

Höörs kommun är rik på fornminnesområden. I planhandlingarna saknas hänvisning till det 
kända fornlämningsbeståndet och det saknas en redovisning av fornminnesområden i 
kartform.

Länsstyrelsens bedömer att det kan komma att uppstå konflikter med 
fornlämningsbeståndet i utbyggnadsområdena framför allt inom det s.k. Ringsjöbandet, 
kring Tjörnarpssjön och i områdena nordväst om Höörs tätort. Detta behöver beskrivas i 
handlingarna.

När det gäller fornlämningar vid planläggning erinrar Länsstyrelsen om vikten av tidigt 
samråd med Länsstyrelsen för att klargöra fornlämningssituationen. De kända 
fornlämningarna utgör endast en mindre del av det totala fornlämningsantalet 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen när det gäller större utbyggnadsområden att 
den låter genomföra ett första steg av en arkeologisk utredning före den egentliga 
planläggningen. Detta för att lokalisera de områden där det kan finnas risk för idag ej 
kända fornlämningar. Genom att genomföra en sådan utredning tidigt skapas bättre 
förutsättningar att bevara fornlämningarna med skyddsbestämmelser i plan och därmed 
undvika borttagande av fornlämningar.

Till en fornlämning hör enligt 2 kap 2 § KML "ett så stort område på marken eller sjöbotten 
som behövs för att bevara den och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. Detta område kallas fornlämningsområde. "Syftet med ett fastställa ett sådant 
område är bl.a. att en fornlämning ska kunna bevaras i så vitt möjligt ursprunglig miljö. 
Framför allt när det gäller ovan mark synliga fornlämningar är det viktigt att man på ett 
tidigt stadium definierar detta skyddsområde. Det är Länsstyrelsen som definierar sådana 
områden.

Risk för översvämning

Planhandlingarna saknar en redovisning över översvämningsriskerna. Enligt plan 
handlingarna skall dessa kompletteras med en översvämningskartering inför utställningen. 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om lämpligheten av att göra detta innan 
översiktsplanen antas. Utan ett sådant underlag är det svårt att avgöra om de föreslagna 
utbyggnadsområdena i sin helhet är lämpliga för bebyggelse med hänsyn till risken för 
översvämning.

Dricksvattenförsörjning

Översiktsplanen redovisar att Ringsjön är reservvattentäkt Dock saknar handling ar en 
redovisning av att Ringsjön är reservvattentäkt för Ringsjöverket (Sydvatten) i händelse av 
avbrott i leverans från Bolmentunneln. Sydvatten levererar vatten till ca 450 000 
skåningar. Planhandlingarna måste kompletteras med vilka konsekvenser de föreslagna 
exploateringarna kan komma att få på reservvattentäkten för att Länsstyrelsen skall kunna 
bedöma exploateringarnas lämplighet.

Miljöskydd

Det finns inte många tillståndspliktiga verksamheter i kommunen. Planhandlingarnas 
resonemang kring miljöstörande verksamheter är tillfredsställande. Länsstyrelsen anser 
dock att kopplingen mellan Plan- och Bygglagen och Miljöbalken bör redovisas tydligare i 



LÄGESRAPPORT NY ÖP

Datum Diarienummer Sida

2016-01-07 KSF 2009/149 42 (57)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

materialet. Av översiktsplanen bör framgå hur man planerar för bevarande, utveckling och 
etablering av verksamheter utan att detta kommer i konflikt med andra allmänna intressen. 
Planhandlingar behöver kompletteras med en konsekvensbedömning av föreslagna 
områden för verksamheter i relation till andra intressen.

Riskhantering

Planhandlingarna är inte konsekventa i sin beskrivning av vägar som är rekommenderade 
för transport av farligt gods. Rätt benämning på dessa är: rekommenderade transportvägar 
för farligt gods. Planhandlingarna måste beskriva eventuella konsekvenser som uppstår 
kring dessa vägar och vilka hänsyn som behöver tas vid efterföljande prövningar med 
hänsyn till riskerna.

Det finns gällande lokal trafikföreskrift som reglerar vilka vägar som får trafikeras med 
farligt gods. Planhandlingarna behöver stämmas av gentemot dessa. Det gäller t ex 
förbudet på väg 23 mellan Ringsjöarna mellan korsningen väg 17 och korsningen väg 13.

Hushållning med mark och vatten

Vid bedömning av lämplig markanvändning enligt 2 kap plan- och bygglagen skall 
bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas. Åkermark är enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken av nationell betydelse. "Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodo se väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk."

Länsstyrelsen saknar uppgifter om hur mycket åkermark som kommunen planerar att 
exploatera. Vidare saknas också en utredning om vad denna exploatering får för 
konsekvenser.  Dels bör konsekvenserna och behoven sättas in i både ett regionalt och ett 
globalt perspektiv, dels bör olika alternativa lokaliseringar utredas grundligt. Detta görs 
lämpligen inom ramen för en miljöbedömning. Enligt 6 kap3 § MB är syftet med 
miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd att identifiera och beskriva de 
direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra 
på dels hushållningen med mark, dels hushållningen med material, råvaror och energi. 
Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på miljön.

Miljökvalitetsnormer för luft

Höör har i dagsläget inga överskridanden av miljökvalitetsnormerna för luft. Det är viktigt 
att kommunen aktivt arbetar med att minska bilberoendet och på så sätt förhindrar ett 
framtida överskridande.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Planhandlingarna redovisar ett flertal utbyggnadsområden som inte omfattas av 
kommunalt verksamhetsområde för VA eller där befintliga ledningsnät och reningsverk har 
en begränsad kapacitet. Länsstyrelsen anser därför att det är lämpligt att kommunen 
genomför en VA- plan som anpassas till de föreslagna utbyggnadsområdena. Några av de 
föreslagna utbyggnadsområdena kan komma att bli att genomföra utan en fungerande 
vatten- och avloppsförsö1jning. De kan komma att bli olämpliga för bebyggelse med 
hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten och med hänsyn till människors hälsa. 
Exempel på sådana områden är Ringsjöbandet, Stenskogen, Tjörnarps kyrkby, Karlarp, 
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Norra Rörum, Rolsberga och Fogdarp.  De samlade effekterna av hur föreslagna 
utbyggnadsområden påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten behöver beskrivas 
ytterligare i planhandlingarna.

Stora opåverkade markområden

Bestämmelsen om skyddet av stora opåverkade områden i 3 kap. 2 § MB anger inte något 
riksintresse, men innebär att sådana områden ska skyddas så lång det är möjligt mot 
åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Avsikten är att ny exploatering 
ska ske i anslutning till områden som redan är utsatta för ingrepp, så att större 
sammanhängande områden kan bevaras opåverkade när det framstår som genomförbart 
och lämpligt vid en avvägning och bedömning av motstående intressen.

Höörs kommun har på en separat karta (s.107) pekat ut flera stora opåverkade områden 
men de finns inte beskrivna i ÖP. Det gör att en avvägning mot andra allmänna intressen är 
omöjlig att göra. Länsstyrelsen anser att handlingarna bör kompletteras med en djupare 
redovisning av de områdena, vad kommunens intentioner är med dessa områden samt hur 
detta ska tillgodoses och om det av planförslaget uppstår eventuella konsekvenser för 
dessa områden.

Mellankommunala frågor

Höör har grannkommunerna: Klippan, Hässleholm, Hörby och Eslöv. Då flera aktuella 
planfrågor berör mellankommunalt samarbete förutsätter Länsstyrelsen att kommunen 
samarbetar med sina grannkommuner. Viktiga mellankommunala frågor gäller 
infrastruktur, vindkraft, utbyggnadsområden nära kommungränsen, samt 
riksintresseområden för natur- och kulturmiljövård.

Järnvägsdragningen Diagonalen

Planhandlingarna saknar bland annat en redovisning av järnvägsdragning Diagonalen. 
Banverket har arbetat fram en idéstudie för Diagonalens sträckning. Höörs kommun som 
kommer att beröras av dessa dragningar bör därmed ha en redovisning av hur kommunen 
ser på projektet samt säkerställa att det sker en dialog mellan berörda kommuner.

Infrastruktur-/IT

Tillgången till IT-infrastruktur har blivit en allt viktigare förutsättning för att människor ska 
kunna delta och verka i samhället oavsett var de bor. Frågan är så viktig att den numera 
finns med i Plan- och bygglagen som något kommunen ska ta hänsyn till vid lokalisering av 
ny bebyggelse/nya byggnadsverk. IT infrastruktur bör således hanteras av kommunerna 
på liknande sätt som tillgången till vägar, el och vatten, både i översiktsplaner och vid 
detaljplanläggning. Höörs kommun har i samrådshandlingen beskrivit mål och pågående 
IT-projekt i kommunen. Även riktlinjer för kommande planering och byggande presenteras. 
Däremot finns inget om IT-infrastruktur angivet som ställningstaganden i rutan där dessa 
presenteras. För att poängtera vikten av IT-infrastrukturen jämte annan infrastruktur 
anser Länsstyrelsen att de riktlinjer som anges också bör lyftas fram i rutan 
ställningstagande.

Flera av de punkter som anges under rubrikerna ställningstagande är snarare 
konstateranden än politiskt fattade beslut. Exempelvis på s. 107 "Bredband och 
mobiltäckning är viktiga faktorer för en positiv utveckling av landsbygden." Frågan som 
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återstår är vad kommunen planerar att åstadkomma för att bidra till en positiv utveckling 
av landsbygden genom att förbättra IT-infrastrukturen.

Försvarsmakten

Länsstyrelsen vill påminna om att Intresse för totalförsvarets militära del inte är något 
riksintresse utan ett allmänt intresse. Försvarsmaktens generella text behöver därmed 
bearbetas innan den införs i planhandlingarna. Texten kan lämpligen se ut som följande:

”Allmänt intresse för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ första stycket miljöbalken) kan i 
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av 
övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 
omfattning berörda av totalförsvarets intressen.

I Höörs kommun har Försvarsmakten inga intressen som kan redovisas öppet. Inom 
kommunerna kan försvarsmaktens intressen framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för 
objekt högre än 20m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det 
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till 
Försvarsmakten. Informationen används också som förberedelse för införandet av höga 
objekt i landets flyghinderdatabas.”

Markanvändningskartan

På markanvändningskartan redovisas inte planförslaget tillsammans med de övriga 
intressena. Det är därmed svårt att se om planförslaget innehåller konflikter mellan 
allmänna samt statliga intressen. Länsstyrelsen anser att markanvändnings kartan bör 
kompletteras med följande:

 All bebyggelse bör redovisas på områdesnivå, t ex kan pågående markanvändning 
särredovisas enligt följande indelning; Befintlig bebyggelse utan behov av 
ytterligare detaljplanering, Befintlig bebyggelse med förtätningsområden och 
behov av detaljplanering, Befintlig bostadsbebyggelse utanför detaljplan, Områden 
med ej genomförd detaljplan, Föreslagen ny detaljplaneläggning för bostäder, 
Föreslagen bostadsutbyggnad utanför detaljplan.

 Särredovisning är också lämplig av pågående markanvändning för 
jordbruksmarken; åker, bete, skog m m.

 Redovisning av områden där riskhänsyn behöver tas; buller, radon, risk för 
sättningar, markföroreningar, skyddsavstånd till verksamheter.

 De områden som på markanvändningskartan är markerade som ”föreslaget 
utredningsområde för bostäde” bör utgå ur planförslaget

Redaktionella synpunkter

I avsnittet om riksintressen anges att riksintresse för yrkesfisket utpekas av 
Fiskeristyrelsen. Numera är det Havs- och vattenmyndigheten som har ansvar för områden 
av riksintresse för yrkesfisket.



LÄGESRAPPORT NY ÖP

Datum Diarienummer Sida

2016-01-07 KSF 2009/149 45 (57)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

På kartan över hälsa, säkerhet och risker på sidan 134 finns skjutbanor utsatta. Banan 
söder om Snogeröd nämns inte i texten på sida 136 där de andra banorna nämns.

På kartan med vatten, teknik och energi på sid 124 finns inte allt som finns med i 
teckenförklaringen med på kartan (t ex täkter och reningsverk).

Trafikverket
Trafikverket har fått rubricerat ärende på remiss och vill lämna följande synpunkter. 
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning inför beslut som gäller mark, vatten och 
bebyggelse.

Vision och inriktning

Kommunens vision och inriktning (mötesplatser, kreativiteter, hållbar utveckling och 
tillvara naturens möjligheter) är väl inarbetade i planen. Det är mycket positivt att 
kommunen vill utveckla sin roll i regionen, och att planering bygger på de 
transportpolitiska målen samt miljökvalitetsmålen.

Markanvändning

Enligt planen ska bebyggelsestrukturen utvecklas genom att bostäder, arbetsplatser och 
service lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen samt genom utveckling och permanentning av 
befintliga fritidshusområden. Vägarna till och från kommunen behöver generellt sett 
förbättras. Genom utveckling av kollektivtrafiken samt tågstopp i Tjörnarp förbättras 
möjligheten att bosätta sig i orten och åka kollektivt. Målsättningen är att öka 
kollektivtrafikens andel av persontransporterna.

Trafikverkets har inga synpunkter på de område som är utpekade i planen, men vill dock 
framföra att de område som ligger nära järnvägen eller E22, väg 23 och väg 13 kan 
utsättas för trafikbuller och vibrationer. För att främja en god bebyggelsemiljö kräver vi att 
kommunen gör en buller- och vibrationsanalys och föreslår lämpliga åtgärder. Kommunen 
svarar för att gällande bullerriktvärden följs, och att eventuella bullerplank/bullervall till 
nya exploateringsområden bekostas av kommunen eller exploatören.

Det är också viktigt att de säkerhetsavstånden (enligt nedan) mellan bebyggelser och våra 
vägar och järnvägar följs:

 För E22 gäller 50 meters byggnadsfritt avstånd.

 För väg 23 och väg 13 gäller 30 meters byggnadsfritt avstånd.

 För järnvägen gäller 30 meter avstånd från spårmitt. 

Slutligen vill Trafikverket framföra att vissa föreslagna etableringar i planen (t ex Norra 
Rörum, Snogeröd, Rolsberga, Fogdarp) inte ligger nära ett kollektivtrafikstråk, det finns 
obefintliga/ inga bussar eller cykelvägar i området. Och detta medför att andel som kör bil 
kan öka, vilket i sin tur har negativa effekter på miljömålen som kommunen har satt upp.

Riksintressen och kommunikationer

E22 och Södra stambanan är av riksintresse för kommunikation. Det är då extra viktigt att 
all bebyggelseplanering inte hindrar eventuella framtida utbyggnader av vägen eller 
järnvägen. Trafikverket konstaterar i planen att kommunen har tagit höjd för framtida två 
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nya spår på stambanan, vilket är positivt även om projektet inte finns med i gällande 
transportplan 2010-2021.

Väg 23, 13 och 17 är viktiga regionala vägar. Det finns ett avtalsförslag mellan Trafikverket 
och kommunen, genomförandeavtal angående åtgärder på väg 23 genom Höör – delen 
mellan tätortsporten i söder och fram till cirkulationsplats med väg 13.

I övrigt har Trafikverket inga synpunkter.

Försvarsmakten
I Höörs kommun finns inga öppet redovisade riksintressen for totalförsvarets militära del. I 
Höörs kommun är det framfor allt höga objekt som vindkraftverk som kan påverka 
riksintresset negativt. En generell text om riksintresset bör införas i plandokumentet. Ett 
förslag följer nedan:

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i 
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andrafall inte. Dels finns områden i form av 
övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika 
omfattning berörda av riksintresset.

I Höörs kommun finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. Inom kommunerna kan 
riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och 
vindkraftverk.  Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och 
bygglovärenden.  Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20m utanför och 
högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse.  Det innebär att alla ärenden avseende 
höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.  Informationen används också 
som förberedelse för införandet av höga objekt i landets flyghinder-databas."

Skogsstyrelsen
Sammanfattning

Skogsstyrelsen ser det som positivt att det i förslaget läggs stor vikt på den betydelse både 
tätortsnära som icke tätortsnära naturmiljöer har för sitt egenvärde och ur ett socialt 
perspektiv.

Vi ser det också som positivt att man tänker tillämpa balanseringsprincipen där det första 
steget utgår från att man ska undvika negativ påverkan på naturmiljöer.

Detta behöver dock tydliggöras för ett antal trädbärande miljöer. Enligt den redovisning 
som görs i förslaget så överlagrar kategorin bostadsområde ett antal nyckelbiotoper i 
skogsmark samt kategorin exploatering bostäder en nyckelbiotop. Delar av de tilltänkta 
bostadsområdena överlagrar också ädellövs skogstyper för vilket Sverige har både 
regionalt och internationellt ansvar att skydda. En omföring från skogsmark till 
detaljplanerad mark innebär ett försvagat skydd som det idag har enligt § 25 i 
skogsvårdsslagen.
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Nyckelbiotoper

Det är i anslutning till Höörs tätort som det i det föreslagna bostadsområdet Ringsjöbandet 
finns nyckelbiotoper. Riskerar nyckelbiotoper exploateras som parkmark eller för 
bebyggelse kommer skogsstyrelsen starkt överväga att nyckelbiotopen skyddas. Området 
ifråga blir då skyddat som ett skogligt biotopskyddsområde enligt miljöbalken 7 kap. Il §. 
Skyddet omfattar mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- 
eller växtarter eller som av annan orsak är särskilt skyddsvärda. Inom områdena får inte 
verksamhet bedrivas som kan skada naturmiljön. I allmänhet används denna skyddsform 
för att bevara områden med nyckelbiotopskvalitéer. Biotopskydds områden i skogsmark 
(SBO) hanteras av skogsstyrelsen och skyddas av paragraf 6 i 
områdesskyddsförordningen.

Tätortsnära skog

I Tjörnarps samhälle finns enligt förslaget en trädklädd kulle mitt i samhället som har vissa 
naturvärden och utgör verkligt tätortsnära natur. Med tanke på barriäreffekterna från väg 
23 och stambanan bör området inte bebyggas. Området har möjligt att vara ett viktigt 
naturområde får barn.

Statens geotekniska institut (SGI)
SGI:s kompetensområde

SGI är en myndighet med ansvar får det geotekniska området dvs. jords och bergs 
tekniska egenskaper och tillämpningen i markanvändning och byggande. Institutets 
yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor med inriktning på risker får naturolyckor i form 
av ras och skred, erosion och översvämning.

SGI:s synpunkter

SGI konstaterar att det saknas redovisning av markförhållanden och eventuella 
geotekniska riskfaktorer som ras, skred och erosion. SGI anser att geotekniska 
förutsättningar och eventuella geotekniska risker bör klargöras och redovisas får 
planerade etableringsområden eftersom de kan vara avgörande får lämpligheten utifrån ett 
geotekniskt perspektiv. Med utgångspunkt från jordartskartor bedöms inom stora delar av 
kommunen förekomma jordlager som normalt inte innebär geotekniska säkerhetsrisker. 
Inom vissa områden förekommer emellertid sväm-sediment och organisk jord som kan 
medföra geotekniska risker. SGI föreslår att geotekniska fårhållanden och eventuella risker 
översiktligt klargörs.

SGI anser vidare att det skulle vara värdefullt att inkludera en strategi får hur geoteknisk 
lämplighet ska hanteras vid framtida detaljplanering.

Yttranden från Region Skåne och andra kommuner

Region Skåne
Inledningsvis vill Region Skåne framhålla att samrådsförslaget visar på en hög 
ambitionsnivå och ger en bred bild av utvecklingsmöjligheterna för Höörs kommun. Dock 
skulle Region Skåne önska att markanvändningskartan hade en större tydlighet gällande 
områden som exempelvis förtätning eller utveckling av kollektivtrafiknära områden.
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Höörs kommun har en vision för utvecklingen fram till år 2025, vilken är att: ”Höör är en 
mötesplats som tar till vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar 
utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och 
företagande.” Utifrån visionen har kommunen tagit fram övergripande mål som är 
kopplade till fem utvecklingsstrategier: Utveckla den regionala rollen, Skapa attraktiva 
boendemiljöer, Tillvarata naturens möjligheter, Främja ett mångsidigt näringsliv samt att 
Arbeta för hållbara och goda kommunikationer. Utifrån en regional synvinkel finns det i 
visionen många intressanta perspektiv.

Översiktsplanen placerar på ett bra sätt in Höörs kommun i ett regionalt sammanhang och 
ur olika infallsvinklar förs resonemang kring hur kommunen både kan ta del av och bidra 
till den regionala utvecklingen.

Skåne är flerkärnigt och består av flera tätorter som interagerar med och kompletterar 
varandra. I regionen finns inte en kärna som ensamt dominerar, utan flera med olika 
funktioner, som tillsammans driver den regionala utvecklingen. Att Höörs kommun lyfter 
vikten av att se sin roll i Skånes flerkärniga struktur och de utvecklingsmöjligheter som 
finns ser Region Skåne som positivt. I planen betonas bland annat vikten av att i olika 
konstellationer samverka med andra aktörer i Skåne kring mellankommunala och regionala 
intressen. Även Höörs kommuns roll i ett Öresundsperspektiv diskuteras och bland annat 
konstateras att Höör utgör ”första vildmarken” för Köpenhamnarna. Natur, friluftsliv och 
goda boendemiljöer kombinerat med god tillgänglighet till Köpenhamn och Kastrup kan ge 
stora utvecklingsmöjligheter för kommunen såväl när det gäller boende som för utveckling 
av besöksnäring.

Region Skåne uppskattar att Höörs kommun i stor utsträckning tar del av och använder de 
olika kunskapsunderlag som Region Skåne tagit fram för arbetet med den kommunala 
översiktliga planeringen. Som två viktiga regionala underlag nämns dels det Regionala 
utvecklingsprogrammet samt arbetet med Strukturbild för Skåne. Region Skåne vill i detta 
sammanhang uppmärksamma Höörs kommun på de ”Skånesamtal” som Regionstyrelsen 
tillsammans med den Regionala tillväxtnämnden planerar att genomföra under hösten 
2012 och våren 2013. Vid dessa samtal kommer bland annat arbetet med en ny Regional 
utvecklingsstrategi för Skåne (vilken kommer att ersätta det Regionala 
utvecklingsprogrammet) samt arbetet med gemensamma strategier för Skånes fysiska 
strukturer, även kallat Strukturbild 2.0 att diskuteras.

Tillgänglighet och infrastruktur

Höörs kommuns vilja är att i första hand satsa på kollektivtrafik, men samtidigt förbättra 
förutsättningarna för de invånare som är bilburna. En utbyggnad i bra kollektivtrafiklägen 
pekas ut som en central strategi och är något som återkommer flera gånger i 
översiktsplanen, vilket enligt Region Skåne är en önskvärd utveckling. För att tydligare följa 
de utpekade utvecklingsstrategierna menar Region Skåne att denna strategi bör kunna få 
större genomslag i planförslaget. Detta innebär att Höör Väster, Stationsområdet, Centrum 
och Tjörnarp bör prioriteras tydligare. Dessa områden har absolut bäst förutsättningar i 
kommunen avseende hållbara resor. Uppskattningsvis hälften av planförslagets 
bostadsutbyggnader är placerade i något av dessa områden, men för att än mer stärka 
visionen bör andelen kunna vara ännu högre. Ringsjöbandet har väsentligt sämre 
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förutsättningar i detta avseende, varför utbyggnaden där bör minskas i förhållande till 
planförslaget.

I planförslag beskrivs att vägstandarden behöver höjas på väg 13/109 på sträckan Ystad-
Höör-Helsingborg. En utbyggnad av väg 109 finns inte med de långsiktiga 
infrastrukturplanerna, men en bättre koppling Höör- Helsingborg behöver fortsatt utredas. 
Enligt regionala analyser som har gjorts för godsflöden till och från skånska hamnar utgör 
flödet på väg 13 enbart en marginell andel.

Ombyggnaden av väg 23/13 är planerad till att starta 2021. Utbyggnaden är delvis 
finansierad i den gällande Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2010-2021. 
Tjörnarpsvägen och nuvarande riksväg 23 avlastas då från trafik och får en mer lokal 
funktion som infartsväg till Höör. Region Skåne ser positivt på Höörs kommuns ambitioner 
och syn på hur omdaningen av nuvarande väg 23 genom Höör kan förändras från väg till 
gata. Ett sätt att stärka denna utveckling är att bebyggelsen i större utsträckning också 
vänder sig mot den omvandlade miljön utmed nuvarande väg 23.

I Tjörnarp är det positivt att utbyggnaderna i huvudsak planeras i områdena Tjörnarp 
Söder och Tjörnarp Centralt. Det är också bra att förbättrade gång- och cykelförbindelser 
till stationen tas upp för Tjörnarps kyrkby och för Spångahus. Förutsättningar för att ta sig 
till stationen från övriga områden i och kring Tjörnarp kan lyftas fram tydligare.

Utökad handel i verksamhetsområde Nord bidrar inte till ökat resande med kollektivtrafik. 
Området är klart bilorienterat, något som ytterligare förstärks med ny sträckning för väg 
23/13. I praktiken innebär handel i detta läge att man utesluter de grupper i samhället 
som inte har tillgång till bil.

Utbyggnad av Södra Stambanan till fyra spår är en förutsättning för att kunna utveckla 
tågtrafiken i Höör, vilket också nämns i översiktsplanen som ett ställningstagande under 
Allmänna intressen. Ytterligare förbigångsspår behövs och på längre sikt fyra spår på hela 
sträckan Lund-Hässleholm. Detta kan ske antingen genom ytterligare två spår i befintligt 
läge eller i ett nytt parallellt läge. Frågan kommer att behöva belysas ytterligare och är 
något som Höörs kommun behöver hantera i sin översiktliga planering.

Region Skåne uppskattar att Höörs kommun i översiktsplanen ger stort utrymme för att 
öka möjligheterna att cykla i kommunen. Målsättningen att bygga ut cykelvägnätet med 
Höörs centrum och stationsområdet som nav och inriktningen att det var man än bor och 
arbetar ska vara enkelt att kunna ta sig fram med kollektivtrafik och cykel visar på en 
hållbar stadsplanering.

Boende och markanvändning

I översiktsplanen beskrivs Höör som en kommun med växande befolkning och är en av de 
skånska kommuner som ökat sin folkmängd, procentuellt sett, mest under de senaste 25 
åren. Vid årsskiftet 2011/12 var antalet invånare 15 492 personer och år 2020 beräknas 
befolkningen uppgå till cirka 16 500 invånare. Höör är med sina drygt 8 000 invånare den 
dominerande tätorten i kommunen följt av Sätofta och Tjörnarp. Översiktsplanen ger 
förutsättningar till en befolkningstillväxt och reserverar utrymme att bygga 1 000 
lägenheter under en 20 årsperiod. En del av denna tillväxt kan komma som en följd av 
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lokalisering av ESS och MAX IV i Lund samt övrig expansion av näringsliv och forskning 
inom MalmöLund-regionen.

I Höörs kommun består en stor andel av bostadsbeståndet av småhus, 79 %, jämfört med 
21 % lägenheter. Bebyggelsen i kommunen är uppdelad i tydligt avgränsande områden för 
bostäder och verksamheter, vilket i översiktsplanen beskrivs som något som delvis fått 
negativa konsekvenser för en hållbar stadsutveckling. Kommunen lyfter speciellt 
grupperna äldre och ungdomar som viktiga att se när det gäller bostadsbyggandet. En 
viktig uppgift för den översiktliga planeringen beskrivs som att ge förutsättningar för 
framväxten av tätorter som utgår ifrån effektiv markanvändning, utbyggnad längs 
kollektivtrafikstråk, utveckling av tätortscentrum, integrering av funktioner, tillvaratagande 
av grönstruktur samt skapande av mötesplatser och offentliga rum dit alla har tillträde. 
Dessa resonemang ser Region Skåne som viktiga. Ambitionen att tågstationen ska bli en 
mötesplats oavsett tid på dygnet är viktig för att utveckla ett attraktivt centrum i 
kommunen.

Kopplat till detta lyfts i översiktsplanen vikten av att förtäta i strategiska lägen, i 
stationslägen och vid starka kollektivtrafikstråk och att en stor del av kommunens framtida 
bostadsbyggande bör kunna ske i form av förtätning och omvandling. Att arbeta för en 
förtätning är enligt Region Skåne en viktig del för att skapa en resurseffektiv 
markanvändning och det ger möjlighet att öka underlaget för service och kollektivtrafik. 
Det bidrar även till att göra orter mer attraktiva.

Översiktsplanen är utformade med förhållandevis väl tilltagna utbyggnadsreserver i 
tätorterna, något som motiveras med att det behöver finnas en flexibilitet i den översiktliga 
planeringen och att det bör finnas en tydlig strategi för hur och i vilken ordning de olika 
områdena ska tas i anspråk. Region Skåne hade önskat att dessa prioriteringar tydliggjorts 
i översiktsplanen.

Näringsliv

Höörs kommun har genom sitt läge goda förutsättningar för nya företagsetableringar. Den 
strategi för en god plan- och markberedskap kommunen har ger en långsiktighet och 
helhetssyn gällande företagsetableringar samt vilken typ av etableringar som kommunen 
vill satsa på att attrahera. I översiktsplanen betonas vikten av att i stor utsträckning 
integrera verksamheter med andra funktioner och att det främst är verksamheter som 
kräver skyddsavstånd eller generar stora mängder gods som bör ligga i renodlade 
verksamhetsområden. Här hade Region Skåne uppskattat om kommunen tydliggjort dessa 
resonemang i markanvändningskartan.

Region Skåne ser det som positivt att Höörs kommun vill vidareutveckla den potential som 
finns i besöksnäringen samt att kommunen tydligt identifierat den planering som krävs för 
en hållbar utveckling av besöksnäringen. Vidare är det positivt att kommunen framhåller 
samarbetet med andra skånska kommuner och att de möjligheter som de kommande 
etableringarna av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV medför lyfts.

Grönstruktur och kulturmiljö

Gröna strukturer, friluftsliv och rekreation får stort utrymme i översiktsplanen och är en del 
av den bild som förmedlas av Höör och såväl tätortsnära natur som landsbygdens 
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utveckling betonas. Kommunens beskrivning av natur- och rekreationsvärden och 
redovisningen av inventeringar, planer och andra dokument som berör kommunen är 
omfattande och välgjord.

Region Skåne välkomnar att Höörs kommun identifierar naturen som en tillgång för både 
hälsa, rekreation och turism. Det är viktigt att kommunen ser betydelsen av att både 
bevara, men även utveckla de värden som finns och använda dessa resurser för att 
marknadsföra och utveckla Höör. Ställningstagandena kring natur och friluftsliv, som till 
exempel ”På kommunägd mark ska skötseln i första hand styras av markernas värde för 
naturvård, närrekreation och friluftsliv. Produktionsintressena ska vara underordnade.” 
samt ”Naturen är en viktig strategisk resurs för Höör, som boendemiljö, för närrekreation, 
folkhälsa, friluftsliv och besöksnäring” visar på ett genuint intresse för naturvärdenas 
bevarande i kombination med utveckling av näringsliv, invånarnas väl samt kommunens 
attraktionskraft. Höör har med denna inriktning alla möjligheter att nå målet att utveckla 
sin roll som centrum för friluftsliv i Skåne. Region Skåne ser också positivt på planerna på 
en revidering och komplettering av kommunens naturvårdsprogram.

Kommunen för resonemang om att tillgängligheten till de gröna områdena och man verkar 
för att det ska vara möjligt att nå rekreations- och friluftsanläggningar via gång- 
cykelvägar och kollektivtrafik. Planförslagets strategi avseende vandringsleder är bra. 
Förbättrade anslutningar till tätorter och kollektivtrafik gör vandringslederna tillgängliga 
utan bil och underlättar också för vandringar med olika start- och målpunkt. Region Skåne 
vill i detta sammanhang förtydliga att för de delar av Skåneleden som går genom Höörs 
kommun, är det kommunen som är ansvarig för den direkta skötseln och driften i fält enligt 
avtal med Region Skåne.

Även kulturresurserna och den betydelse dessa har för Höörs kommun och dess invånare 
behandlas i planarbetet på ett föredömligt sätt. Ambitionen att upprätta ett 
kulturmiljöprogram för hela kommunen ser Region Skåne som positivt.

Sammanfattning

Översiktsplanen för Höörs kommun är har en strategisk karaktär med ett brett 
utvecklingsperspektiv för hela kommunen. Planförslaget sträcker sig fram till år 2025 och 
utgår från kommunens vision för utveckling, vilken är att "Höör är en mötesplats som tar 
till vara på och utvecklar individens kreativitet, där iden om en hållbar utveckling drivits 
långt och där naturens möjligheter tas tillvara for boende, fritid och företagande." Utifrån 
visionen har kommunen tagit fram övergripande mål som är kopplade till fem 
utvecklingsstrategier: Utveckla den regionala rollen, Skapa attraktiva boendemiljöer, 
Tillvarata naturens möjligheter, Främja ett mångsidigt näringsliv samt att Arbeta for 
hållbara och goda kommunikationer.

Hörby kommun 
Hörby kommun ställer sig positiv till en utveckling av Höörs kommun samt 
översiktsplanens ambitioner om ett tydligare samarbete i mellankommunala frågor.

Hörby ställer sig positiva till en utbyggnad av Fogdarp. Även Hörby kommun har arbetat 
fram utbyggnadsområden kring Ringsjöstrand samt planerat för bostäder vid Elisefarm. 
Detta tillsammans med en utbyggnation av Fogdarp skulle kunna ge ökat underlag för 
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bland annat service och kommunikationer. Hörby kommun önskar därför en dialog med 
Höörs kommun vid planering av de olika områdena.

Hörby kommun studerar möjligheten att bygga ut Häggenäsområdet, i gräns mot Höörs 
kommun. För detta område har en fördjupad översiktsplan av området genomförts, som 
befinner sig i samrådsstadiet Hörby anser att de båda kommunernas utbyggnadsplaner bör 
samordnas föra att bland annat kunna skapa en helhet för kommunikationer och 
infrastruktur.

Hörby ställer sig även bakom arbetet angående kopplingar ut till närliggande 
naturområden och att kopplingen över kommungränsen, mot Häggenäs, bör förbättras. 
Hörby kommun arbetar även för att skapa en vandringsled längs Ringsjöstrands östra sida. 
För denna vandringsled kommer delar av Skåneledens att utnyttjas.

Hörby kommun ställer sig positiv till att Höörs kommun arbetar för att förbättra tillgången 
till Ringsjön. Likaså ställer sig kommunen positiv till att Höörs kommun arbetar för att 
anlägga våtmarker i Ringsjöns närhet för att förbättra vattenkvaliteten i sjön.

Hörby kommun finner att Höörs kommun inte har belyst frågan om Diagonalens dragning i 
sin översiktsplan. Banverket har arbetet fram en idéstudie för Diagonalens sträckning. I 
denna studie presenteras en sträckning Hörby-Eslöv via Fogdarp alternativt Hörby-Örtofta 
via Rolsberga. Hörby kommun menar att frågan bör diskuteras mellan kommunerna så att 
även Höörs kommun ger förutsättningar för en järnvägsdragning i dessa lägen. Hörby 
kommun har även studerat en alternativ sträckning mellan Hörby-Örtofta.

I detta förslag går sträckan norr om E22 förbi Fogdarp och ansluter i det läge Höörs 
kommun föreslår ett utredningsområde för verksamheter i Rolsberga. Vid Rolsberga 
ansluter sedan sträckan till tidigare föreslagna korridor, UA3, mot Örtofta.

Hörby kommun ställer sig bakom projektet för en ringled runt Ringsjön. Hörby vill däremot 
informera om att det finns en befintlig gång- och cykelväg mellan Hörby och Ringsjöstrand 
via Osbyholm. Detta anser kommunen bör framkomma i kartan "vandringsleder” på sidan 
68. Likaså anser kommunen att det bör framkomma att sträckan mellan Höör och Hörby 
finns med i den nationella investeringsplanen för 2010-2021. Hörby anser att detta projekt 
bör komma till stånd tidigt i perioden. 

Likaså ställer sig kommunen bakom förslaget om en rid-slinga längs Ringsjön och vidare in 
till Hörby kommun. Hörby kommun önskar en fortsatt dialog inom detta projekt.

Hörby kommun ställer sig även bakom Trafikverkets förslag på omläggning av väg 23 via 
Hörby.  I Hörby kommuns kommande översiktsplan kommer mark att reserveras för en om 
byggnation av väg 13.

Hässleholms kommun 
Det finns en stor samsyn kring de mellankommunala frågorna som till exempel 
landsbygdsutveckling och kommunikationer. En standardhöjning på Södra Stambanan till 
fyra spår mellan Malmö och Hässleholm är angeläget för att kunna öka kapaciteten på 
banan.  En ny sträckning av väg 23 öster om Ringsjöarna till Hörby bedöms ge en högre 
standard på vägen vad avser hastighet och framkomlighet även om en ny genare 
sträckning väster om Ringsjöarna via Eslöv varit att föredra ur Hässleholms perspektiv.  En 
separat gång- och cykelväg utmed väg 23 är positivt.
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I stort ett hela Höörs kommuns yta beskrivs som olämplig för vindkraft utom ett litet 
område (del av riksintresseområde för vindkraft) kring Pugerup i gränsen mot Eslövs 
kommun. Hässleholms kommun har ett utpekat område för vindkraft, Matterödsåsen, i 
anslutning till Höörs kommun.

Vid framtagandet av Hässleholms kommuns tematiska tillägg för vindkraft yttrade sig 
Höörs kommun och framförde att det inte fanns några motstående intressen i direkt 
anslutning till gränsen. I vindkraftsfrågan har Höörs kommun ändrat uppfattning från 2009 
då Hässleholms kommuns tematiska tillägg för vindkraft antogs.

Höörs kommun pekar ut gränstrakterna till Hässleholms kommun som större opåverkade 
områden. Dessa ska då så långt som möjligt ska skyddas från exploatering. Områdena ska 
skyddas från buller och anläggningar för rekreation och turism ska ges möjlighet att växa. 
När det gäller eventuella vindkraftsprojekt på Matterödsåsen i gränsen mellan 
kommunerna kan det därför uppstå skiljaktigheter mellan kommunerna.  Hässleholms 
kommun har dock ännu inte ställt sig positivt till att pröva vindkraftsprojekt på 
Matterödsåsen. Eftersom Hässleholms kommuns vindkraftstillägg inte används som stöd 
för prövning, bör tillägget omprövas. Då kan inställningen till området vid Matterödsåsen 
komma att ändras, så att kommunernas inställning till vindkraft i gränstrakterna närmar 
sig varandra. 

Båda kommunerna skriver i sina översiktsplaner att vindkraft i gränstrakterna avses prövas 
med hjälp av detaljplanering. Då har man goda möjligheter att yttra sig i de enskilda 
ärendena. Hässleholms kommun har ingen erinran mot Höörs kommuns samrådsförslag till 
översiktsplan.

Klippans kommun 
Väg 13/108

Klippans kommun instämmer i vikten av att vägsträckningen får en får höjd standard får 
både trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Rönneå

En gemensam syn på strandskydd och natur/friluftsliv bör gälla. Cykelleder: Förslag på en 
sammanhängande cykelförbindelse mellan kommunerna bör utredas.

Vindkraft

En mellankommunal dialog bör hållas vid ev. vindkraftplanering i gränstrakterna mellan 
Höörs och Klippans kommuner, där bl.a. det utpekade "tysta området" och 
Syrkhultsmossen vägs in.

Lunds kommun 
Efterfrågan på bostäder i regionen är stort och Lunds kommun ser positivt på Höörs 
kommuns ambitioner att profileras som ett attraktivt boende- och verksamhetsalternativ i 
regionen och på så sätt bidra till att öka den regionala balansen. Kommunen planerar drygt 
l 800 nya bostäder under planperioden 2012-2032 (inkl. utredningsområden), vilket är ett 
välkommet tillskott på bostadsmarknaden.
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Lunds kommun ser också mycket positivt på Höörs ambitioner att utveckla sin roll i 
regionen, och att utveckla samverkan med andra skånska kommuner för att tillvarata 
framtida utvecklingsmöjligheter.

Exempelvis innebär etableringen av forskningsanläggningarna i Lund krav på ökad regional 
samverkan, vilket bl. a TITA-projektet har visat. Alla aktörer måste dra åt samma håll för 
att uppnå de stora effekterna. Risken är annars att de tillväxtmöjligheter som kommande 
etableringar kan ge regionen delvis går förlorade. Bland annat goda kollektiv 
trafikförbindelser lyfts i olika sammanhang fram som en avgörande faktor för regionens 
framtid.  Redan idag sker cirka 60 % av alla resor som görs till och från Lunds stad med 
bil. För att klara kapacitetsökningar och tillväxtsatsningar i Lund är det nödvändigt att det 
regionala resandet förs över till kollektivtrafik och att de korta bilresorna minskar.

I detta perspektiv vill Lunds kommun betona vikten av samordning mellan 
transportplanering och övrig samhällsplanering, liksom vikten av att verkligen prioritera 
kollektivtrafiksatsningar och utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen.

Stambanan Lund-Hässleholm har enligt flera studier, bl a i Skånetrafikens tågstrategi 
(2007) och Trafikverkets kapacitetsutredning (2012) alltför låg kapacitet for att klara 
framtida behov. I den regionala rapporten Höghastighetståg genom Skåne (2012) föreslås 
att två nya spår för minst 250 km/h snarast byggs ut mellan Lund och Hässleholm, och att 
fördjupade studier för markreservat påbörjas. Det vore värdefullt om översiktsplanen 
tydligare kunde redovisa kommunens inriktning för fler spår och vilka markreservat som 
kan krävas för detta.

Avslutningsvis anser Lunds kommun att Höörs kommande översiktsplan utgör en god 
grund for fortsatt dialog och regional samverkan.

Malmö stad
Det råder stor efterfrågan på bostäder i regionen. 1000 nya bostäder i Höörs kommun 
fram till 2032, som föreslås i planen, är därför ett välkommet tillskott för att förstärka 
regionens attraktivitet.

En av utgångspunktema i planförslaget är att bebyggelsestrukturen ska utvecklas genom 
att bostäder, arbetsplatser och service lokaliseras i bra kollektivtrafiklägen. Detta ligger 
helt i linje med de utbyggnadsplaner som finns i Malmö stad.

Höör har ett attraktivt läge i Skåne, med naturskön miljö i nära anslutning till Södra 
stambanan. Detta kan locka inflyttare med arbetsplats i Malmö/Lund, som enkelt kan 
arbetspendla utan att vara bilberoende. Nya bostäder bör därför, enligt Malmö stads 
mening, i första hand uppföras i anslutning till den befintliga stationen i Höör samt vid 
busshållplatslägen längs E22. Byggandet i Tjörnarp bör vänta tills den nya stationen är 
klar.

Nya förutsättningar efter ÖP-samrådet

Planeringsunderlag för Höörs kommun
Höörs kommun har antagit flera viktiga planeringsunderlag efter ÖP-samrådet 2012 och 
som kommer att inarbetas i den nya översiktsplanen:
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 Naturvårdsprogrammet (2012)

 Trafikplaner (2013)

 Kulturmiljöprogram Höörs tätort (2013)

 VA-utbyggnadsplan (2013) samt

 Bostadsförsörjningsprogram (2015)

 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018.

Plan för Ringsjöbandet samt Kulturmiljöprogram för Tjörnarp respektive Norra Rörum är 
färdiga och förväntas bli antagna av kommunfullmäktige inom kort. Pågående arbete med 
ny kommunal dagvattenpolicy kommer också att påverka översiktsplanen.

Genomförda byggprojekt i kommunen
Genomförda byggprojekt sedan 2012 är bland annat ny järnvägsstation i Tjörnarp, skate-
park vid Enebackeskolan samt ombyggnad av Järnvägsgatan. 32 nya lägenheter kommer 
under 2016 att byggas i kvarteret Badhuset. Lund-gruppen investerar i Skånes Djurpark 
för att skapa ett ännu mer attraktivt besöksmål.

Regional utveckling och infrastrukturplanering
Region Skåne har det regionala utvecklingsansvaret och har antagit en regional 
utvecklingsstrategi och regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025.

Utvecklingsstrategin Det öppna Skåne innehåller målbilden att Skåne år 2030 är öppet i 
sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Inom ramen för arbetet med Strukturbild 
för Skåne har regionen under de senaste åren presenterat rapporter om bland annat 
cykelplanering, stationslägen och livskraftiga orter.

Aktuell regional transportinfrastrukturplan innehåller bland annat utbyggnad av ny väg 
13/23 öster om Höör kring år 2025. Denna väg har funnits med i planeringen länge med 
osäkerheter kring genomförandet. Trafikverket förväntas dock genomföra en 
Åtgärdsvalsstudie för projektet under 2016, vilket innebär en förutsättningslös analys av 
situationen och möjliga lösningar. Höörs kommun får då ett viktigt tillfälle att framföra sina 
synpunkter på projektet.

Sverigeförhandlingen arbetar sedan 2014 för att nya järnvägsbanor ska byggas för 
höghastighetståg mellan Malmö och Stockholm senast 2035. Detta kommer att vara viktigt 
för Höörs kommuns utveckling, trots att det inte är aktuellt med någon 
höghastighetsstation eller särskild infrastruktursatsning i kommunen. De största vinsterna 
för kommunen bedöms bli ökad kapacitet i järnvägsnätet så att utbudet av regional 
kollektivtrafik kan förbättras längs södra stambanan samt att regionen får bättre nationell 
och internationell tillgänglighet med följdeffekter på framförallt bostadsefterfrågan i 
kommunen.

Länsstyrelsens kunskapsunderlag om natur, miljö och klimat
Länsstyrelsen har tagit fram ett stort antal kunskapsunderlag och program kring bland 
annat naturvård, klimatanpassning och miljömål. I Skånska åtgärder för miljömålen 
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presenterar Länsstyrelsen flera utmaningar med tydlig relevans för fysisk planering. 
Hållbara transporter samt Hushållning med mark och vatten är två av utmaningarna.

Nya förutsättningar på bostadsmarknaden
Förutsättningarna på bostadsmarknaden förändras snabbt. Länsstyrelsen presenterade i 
december 2015 en analys av bostadsbehoven kommun för kommun, med högre siffror än 
Höörs kommun räknat med i bostadsförsörjningsprogrammet. Därtill kommer den stora 
invandringen till Skåne under hösten 2015 som förväntas påverka bostadsbehoven på 
både kort och lång sikt.

Slutsatser inför fortsatt arbete
Här presenteras några av de områden som Höörs kommun kommer att ägna särskild 
uppmärksamhet under det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Vision och strategi
Planen behöver bli tydligare när det gäller kopplingen mellan övergripande strategier och 
konkreta utvecklingsförslag. Eventuella målkonflikter och konsekvenser ska beskrivas och 
ställningstaganden ska motiveras. Vision 2025 och inriktningsmålen för mandatperioden 
utgör utgångspunkt för strategier och bedömningar. Hållbar utveckling – social, ekologisk 
och ekonomisk – ska följa som en röd tråd genom strategier, utvecklingsförslag och 
plangenomförande. Barnperspektiv, integration, ekosystemtjänster och klimat är 
perspektiv som behöver utvecklas.

Översiktsplanen behöver också kompletteras med mer konkreta ställningstaganden och 
utvecklingsplaner för olika delar av kommunen, bland annat för

 småstadens kvaliteter

 stationsområden och centrummiljöer, där mötesplatser är särskilt viktiga

 byarna, där trafiksäkerhet, service och rekreation är särskilt viktigt,

 rekreationsområden, både tätortsnära och mer vilda samt 

 områden med potential för besöksnäring.

Markanvändning
Nya kunskapsunderlag, förutsättningar och bedömningar kommer att ge anledning till nya 
ställningstaganden när det gäller lämplig markanvändning. Behovet av mark för bostäder 
ska grundas i Bostadsförsörjningsprogrammet och nyare analyser. Mark för verksamheter 
ska tydligare knytas till strategier för kommunens utveckling.  Mark- och vattenområden 
ska pekas ut för natur, rekreation, besöksnäring etc. Vid behov ska markytor avsättas för 
att hantera miljö- och klimatfrågor.

Infrastruktur 
Den förstudie som genomförts för ny väg 13/23 öster om Höörs tätort är drygt 15 år 
gammal. En ny väg enligt de gamla skisserna skulle få betydande konsekvenser för 
Fogdaröd som närrekreationsområde och för boendemiljön i framförallt Bokeshall, Klevahill 
och Elisetorp. Under våren 2016 förväntas Trafikverket genomföra en åtgärdsvalsstudie 
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för projektet. Höörs kommun kommer att ägna vägen stor uppmärksamhet för att kunna 
bevaka kommunens intressen i dialog med Trafikverket. Höörs kommun kommer att 
presentera noga övervägda ställningstaganden kring vägen i den nya översiktsplanen.

Sverigeförhandlingen förväntas presentera möjliga korridorer för den nya 
höghastighetsjärnvägen i februari 2016. Det är sannolikt att korridoren kommer att beröra 
Höörs kommun. En viktig fråga för kommunens arbete med översiktsplanen blir därför att 
översiktligt beskriva allmänna intressen i berörda områden och påpeka vilka åtgärder som 
kan minska konsekvenserna. På så vis kan översiktsplanen utgöra underlag för 
Trafikverkets kommande mer detaljerade konsekvensbeskrivningar inför järnvägsbygget.

Kommunen behöver också förtydliga behov och markanspråk när det gäller utbyggnad av 
fler spår längs Stambanan.

För att erbjuda klimatsmarta transportmöjligheter är det viktigt med ett tydligt, gent och 
säkert cykelvägnät. Cykeln som transportmedel och rekreationsmöjlighet behöver göra 
tydligare avtryck i planen.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-28166
karin.kallioniemi@hoor.se
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MEDVERKANDE
asdaksjbd akjsbd als ajs dkjasb dkjasaslkd  kajs dli-
asdoia sjdoasjdo uafgjhsdb sdkfadf asdgoaeu oefh-
peog fdvbsodi asdaksjbd akjsbd als ajs dkjasb dkja-
saslkd  kajs dliasdoia sjdoasjdo uafgjhsdb sdkfadf 
asdgoaeu oefhpeog fdvbsodi asdaksjbd akjsbd als 
ajs dkjasb dkjasaslkd  kajs dliasdoia sjdoasjdo uaf-
gjhsdb sdkfadf asdgoaeu oefhpeog fdvbsodi asdak-
sjbd akjsbd als ajs dkjasb dkjasaslkd  kajs dliasdoia 
sjdoasjdo uafgjhsdb sdkfadf asdgoaeu oefhpeog 
fdvbsodi asdaksjbd

Politisk styrgrupp
akasjdo uafgjhsdb sdkfadf asdgoaeu oefhp ajs 
dkjasb dkjasaslkd  kajs dliasdoia sjdoasjdo uaf-
gjhsdb sdkfadf asdgoaeu oefhpeog fdvbsodi asdak-
sjbd akjsbd als ajs dkjasb dkjasaslkd  kajs dliasdoia 
s ajs dkjasb dkjasaslkd  kajs dliasdoia sjdoasjdo uaf-
gjhsdb sdkfadf asdgoaeu oefhpeog fdvbsodi asdak-
sjbd akjsbd als ajs dkjasb dkjasaslkd  kajs dliasdoia 
s

Arbetsgrupp
og fdvbsodi asdaksjbd akjsbd als ajs dkjasb dkja-
saslkd  kajs dliasdoia sjdoasjdo uafgjhsdb sdkfadf 
asdgoaeu oefhpeog fdvbsodi asdaksjbd akjsbd als 
ajs dkjasb dkjasaslkd  kajs dliasdoia sjdoasjdo uaf-
gjhsdb sdkfadf asdgoaeu oefh
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Förord
alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj asd asd sadb fksjad fskd alskndkaj-
bsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj asd asd sadb fksjad fskd 
alskndkajbsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj asd asd sadb 
fksjad fskd alskndkajbsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj 
asd asd sadb fksjad fskd alskndkajbsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd 
fkasdb fkj asd asd sadb fksjad fskd alskndkajbsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf 
skdb fksabd fkasdb fkj asd asd sadb fksjad fskd alskndkajbsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a 
s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj asd as

d sadb fksjad fskd alskndkajbsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb 
fkj asd asd sadb fksjad fskd alskndkajbsdj,a s,dksj adb fksjad fskd alskndkajbsdj,a s,dksj 
alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj asd asd sadb fksjad fskd alskndkaj-
bsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj asd asd sadb fksjad fskd 
alskndkajbsdj,a s,dksj alskndkajbsdj,a s,dksjhf skjdf skdb fksabd fkasdb fkj asd asd sadb 
fksjad fskd 

KFO      KSO
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Målbild och strategier

1
År 2035 är Höör en sammanhållen, hållbar och integrerad kommun . 
Spontana möten mellan unga och äldre, inflyttare och gamla Höörsbor, 
lokalt verksamma och pendlare bidrar till känslan av samhörighet . 
Cykelvägar, kollektivtrafik och fibernät binder samman småstaden Höör 
med byarna och med omvärlden. Det är lätt att leva hållbart och naturens 
möjligheter tas till vara .

1 .1  Målbild 2035 och utvecklingsstrategi
1.2  Trender som påverkar samhällsbyggandet
1 .3  Perspektiv på hållbar utveckling
1 .4  asdf
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Höörs kommun ligger mitt i det flerkärniga Skåne och är en del av MalmöLundregionen. 
Utvecklingen av Höörs kommun är starkt knuten till regionens utveckling och målbilden för 
kommunens långsiktiga utveckling tar därför sats i den regionala utvecklingsstrategin och 
i en gemensam målbild för MalmöLundregionen.

Höörs kommun idag
I Höörs kommun finns omväxlande natur- och kul-
turmiljöer kombinerat med snabba tåg- och buss-
förbindelser till tillväxtmotorer och regionala kär-
nor . Höör är den viktigaste tätorten, med ca hälften 
av invånarna. Järnvägsstationer finns i Höör och 
i Tjörnarp.  Många av invånarna drar nytta av de 
goda möjligheterna att tågpendla till Malmö, Lund, 
Hässleholm och Kristianstad men det finns också 
ett brett och småskaligt lokalt näringsliv i kom-
munen. De goda förbindelserna gör det enkelt för 
invånarna att ta sig till Köpenhamn och vidare ut i 
världen och det är lika lätt för besökare att ta del av 
utbudet i Höörs kommun, till exempel sommarope-
ran, djurparken och vandringsleder i orörd natur .

Perspektiv 2035
Översiktsplanen ska hjälpa oss att ta ut kursen mot 
framtiden och behöver därför ha ett längre tids-
perspektiv än vi är vana vid att planera för . 2035 är 
tillräckligt långt fram i tiden för att samhället ska 
hinna förändras när det gäller hur människor lever 
sina liv och när det gäller hur städer och byar sam-
spelar i en region. Det är också ungefär så lång tid 
det tar att planera och genomföra större infrastruk-
turprojekt. År 2035 finns bron mellan Danmark och 
Tyskland, och troligen finns det nya järnvägsspår 
mellan Lund och Hässleholm. Hur ser Höörs kom-
mun ut år 2035?

I planeringen för framtiden är det nödvändigt att 
komma ihåg sin historia (jämför figur x). Stenbryt-
ningen och det tidiga 1900-talets satsningar på 
hälsa och rekreation är exempel på hur tidigare 
generationers verksamhet och prioriteringar har 
format den kommun vi känner idag . Allra störst 
betydelse för utvecklingen fram till idag har dock 
järnvägen haft, och särskilt de satsningar på regio-
nal tågtrafik som Region Skåne har genomfört. Inn-
an järnvägen byggdes var både Höör och Tjörnarp 
bondbyar vid vägskäl på landsbygden.

Målbild 2035 & utvecklingsstrategi1 .1

2035

1100-1910

1858

1915 1952

1987

1991

1931-1934

STENBRYTNING

SÖDRA STAMBANAN FROSTAVALLEN

ORUPS SANATORIUM
SKÅNES DJURPARK RINGBUSSAR 2018

?

MÅL FÖR MANDATPERIOD
UPPFYLLDA

2015
HÄR ÄR VI!

2016-2019
MAX IV & ESS

2021
FEHMARN BÄLT-
FÖRBINDELSENPÅGATÅG 2014

TJÖRNARPS STATION

Mitt i det flerkärniga Skåne
Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sve-
riges tre storstadsregioner . Med 250 tätorter har 
Skåne en större täthet av orter än någon annan del 
av Sverige och den flerkärniga ortsstrukturen är en 
av Skånes styrkor. Skåne ska dra nytta av sin fler-
kärniga ortsstruktur – det är ett av Region Skånes 
fem prioriterade ställningstaganden i den regionala 
utvecklingsstrategin. Läget mitt i det flerkärniga 
Skåne och invid södra stambanan som binder sam-
man kärnorna är de viktigaste förutsättningarna för 
Höörs kommuns långsiktiga utveckling .

Vision 2025 för Höörs kommun

”Höörs kommun är en mötesplats som tar 
vara på och utvecklar individens kreativitet, 
där idén om en hållbar utveckling drivits långt 
och där naturens möjligheter tas tillvara för 
boende, fritid och företagande .”

Antagen av kommunfullmäktige juni 2015



Figur 1. Höörs kommun i ett regionalt perspektiv. MalmöLundregionens kommuner har orange markering i kartan.

Figur 2. Höörs kommuns utveckling ur ett historiskt perspektiv, och med sikte på år 2035.

Uppdatera
figur!
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MÅL FÖR MANDATPERIOD
UPPFYLLDA
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HÄR ÄR VI!

2016-2019
MAX IV & ESS

2021
FEHMARN BÄLT-
FÖRBINDELSENPÅGATÅG 2014

TJÖRNARPS STATION



Vad är MalmöLundregionen?

MalmöLundregionen är ett samarbete mellan 
kommunerna Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, 
Trelleborg och Vellinge i sydvästra Skåne. 
Samarbetet tar sin utgångspunkt i gemen-
samma strategiska frågor och behovet av mel-
lankommunal samverkan .

Kommunerna i MalmöLundregionen har ge-
mensamt tagit fram en Strukturplan för områ-
det med övergripande målbild och strategier 
för regionens utveckling .
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MalmöLundregionen 2035
Höörs kommun har tillsammans med de andra kom-
munerna i sydvästra Skåne tagit fram Strukturplan 
för MalmöLundregionen som presenterar målbild 
och strategier för regionens utveckling .  Målbilden 
för Höörs kommun tar utgångspunkt i denna ge-
mensamma målbild .

Motorn mitt i Nordeuropa
Tillsammans med Köpenhamn utgör MalmöLundre-
gionen tillväxtmotorn mitt i Nordeuropa . Alla delar 
av MalmöLundregionen bidrar till stark nationell 
och internationell attraktionskraft . Avstånden är 
korta och kopplingarna många. Det bidrar till att 
såväl näringsliv, forskning och utveckling samt 
besökare väljer vår region. MalmöLundregionen är 
kunskapsintensiv och det nära samarbetet mellan 
näringsliv, sjukhus och universitet är grogrund för 
ledande forskning och utveckling av mötesplatser 
och innovationsmiljöer . Samtidigt ger de starka 
näringarna arbetstillfällen till såväl hög- som lågut-
bildade. MalmöLundregionen är nära och samtidigt 
nästan utomlands . Tack vare höghastighetståg 
och god tillgänglighet till regionens hamnar och 
flygplatser finns resten av världen inom räckhåll. 
Smarta logistiklösningar får hjulen att snurra i Mal-
möLundregionen.

En hållbar och sammankopplad storstadsregion
Genom god planering och smarta investeringar i 
infrastruktur har MalmöLundregionen utvecklats till 
en region där vardagslivet fungerar smidigt . Servi-
ce, arbete och utbildning, såväl som kultur- och fri-
tidsaktiviteter är inom nära räckhåll. Den flerkärni-
ga strukturen är tätt sammankopplad tack vare väl 
utbyggd kollektivtrafik där tåg, bussar och gång- 
och cykelvägar ger goda och hållbara resmöjlighe-
ter till såväl utbildning, arbete som fritidsaktiviteter . 
Högklassiga kollektivtrafikförbindelser i starka kol-
lektivtrafikstråk har minskat bilanvändandet, med 
mindre trängsel, minskat buller och bättre luft som 
resultat. Detta bidrar inte bara till stora miljö- och 
hälsovinster, utan även till att integrationen ökat 
och bostads- och arbetsmarknaderna är i balans . 
Dessutom har förutsättningar skapats för ett starkt 
näringsliv och en hållbar livsmedelsproduktion .

Sveriges bästa livsmiljö
MalmöLundregionen är Sveriges bästa livsmiljö! Här 
har alla möjlighet att finna bostad, utbildning och 
arbete . Samtidigt är det aldrig långt till upplevel-
ser och rekreation – natur och kultur . Vardagslivet 
fungerar väl för såväl barn, vuxna och äldre tack 
vare goda pendlingsmöjligheter och välfungerande 
service . Här är det möjligt att bo på en hästgård, 
arbeta på universitetet i Lund och gå på operan i 

Köpenhamn på kvällen . Vår del av Skåne karaktä-
riseras av öppenhet och mångfald med en hetero-
gen befolkning och möjlighet till olika livsstilar och 
verksamheter. Regionen präglas av stora städer så 
väl som många småskaliga orter med individuella 
karaktärer tätt sammanlänkade tack vare smart 
kollektivtrafik. Alla delar bidrar till Sveriges bästa 
livsmiljö och ger MalmöLundregionen en egen iden-
titet som är lockande för många .

Strategier för MalmöLundregionen
Motorn mitt i Nordeuropa:

•	 Stärk utvecklingskraften i tillväxtmotorn 
MalmöLundregionen

•	 Stärk tillgängligheten till andra storstads-
områden

•	 Utveckla och dra nytta av MalmöLundregi-
onen som en hållbar transit- och logistik-
region

En hållbar och stammankopplad storstadsregion:

•	 Utveckla MalmöLundregionen med ut-
gångspunkt i starka kollektivtrafikstråk

•	 Utveckla MalmöLundregionen i en tät struk-
tur beroende av platsens förutsättningar

•	 Stärk MalmöLundregionen som en cykelre-
gion

Sveriges bästa livsmiljö:

•	 Planera för variation och mångfald på bo-
stads- och arbetsmarknaden

•	 Planera för attraktiva och levande städer, 
orter och landsbygd

•	 Stärk och utveckla lokala och unika miljöer 
som gör regionen attraktiv
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Figur x. Strukturplan för MalmöLundregionen.
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Ortsstruktur

Nationell kärna av central betydelse för ut-
vecklingen nationellt och i Skåne. 2035 finns 
här viktiga nationella och regionala funktioner, 
en stor branschbredd och en mycket stor in-
pendling. Kraftig tillväxt i befolkning och sys-
selsättning ger spridningseffekter till övriga 
delar av regionen .

Regional kärna av central betydelse för regi-
onen och sitt omland. 2035 finns här viktiga 
regionala funktioner, en stor branschbredd 
och en betydande inpendling.

Stad 2035 med urban karaktär och ett varie-
rat utbud av bostäder och arbetsplatser, samt 
en bredd inom bl .a . näringsliv, utbildning, 
vård, handel och kultur. En flerkärnig stads-
struktur erbjuder en variation av både större 
och mindre städer. Högklassig kollektivtrafik 
mellan städernas centrum . I de större städer-
na finns lokal kollektivtrafik.

Större tätort 2035 med en bredd av bostadstyper 
och upplåtelseformer samt arbetsplatser. Myck-
et god regional tillgänglighet genom högklassig 
kollektivtrafik. Viktiga för att bredda utbudet i den 
flerkärniga ortsstrukturen. Goda möjligheter att 
bredda bostadsutbudet samt utbudet inom bland 
annat näringsliv, service, handel och kultur .

Mindre tätort i starka kollektivtrafikstråk med 
bostäder och service . Ort som har goda möjlighe-
ter att utvecklas hållbart med utgångspunkt i en 
högklassig kollektivtrafik. Viktiga för att utveckla 
den finmaskiga flerkärniga ortsstrukturen.

Mindre tätort 2035 . Attraktiva boendemiljöer med 
viss service på orten. Viktiga i den finmaskiga 
flerkärniga ortsstrukturen.

Noder och stråk för kommu-
nikation

Flygplatser . Copenhagen Air-
port och Malmö Airport ges 
goda utvecklingsmöjligheter

Viktiga hamnar . Copenhagen/
Malmö Port och Trelleborgs 
hamn ges goda utvecklings-
möjligheter .Strategiska lägen 
för samlad logistikverksamhet .

Station för höghastighetståg. 
Viktiga entréer till regionen . 
Stationer och stationsmiljöer 
med hög kvalitet .

Internationellt och nationellt 
viktiga stråk. Väg, järnväg 
eller metro av internationell, 
nationell och regional bety-
delse. Stråken knyter samman 
MalmöLundregionenmed hög-
klassig kollektivtrafik, kopplar 
regionen till omvärlden ochär 
i de flesta fall även viktiga för 
godstransporter .

Regionalt viktiga stråk.Väg, 
järnväg och spårväg av regi-
onal betydelse. Högklassig 
kollektivtrafik knyter samman 
städer och tätorter i Malmö-
Lundregionen.

Stråk för höghastighetståg

Viktig vattenled

Landskapskaraktärer

Låglänt landskap. Skanör-Falsterbo strandäng, Söderslätt, Lund ochHelsing-
borgslätten samt Vombsjösänkan .

Backlandskap. Södra mellanbygden, Sydskånska  backlandskapet, Centrala mel-
lanbygden samt Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet.

Höglänt landskap. Romeleåsen samt Linderödsåsen.
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Höörs kommun 2035
År 2035 är Höör en sammanhållen, hållbar och 
integrerad kommun . Spontana möten mellan unga 
och äldre, inflyttare och gamla Höörsbor, lokalt 
verksamma och pendlare bidrar till känslan av sam-
hörighet. Cykelvägar, kollektivtrafik och fibernät 
binder samman småstaden Höör, byarna, en levan-
de landsbygd och omvärlden. Det är lätt att leva 
hållbart och naturens möjligheter tas till vara .

I Höörs kommun finns boende för olika smaker och 
för livets olika skeden. Numera finns både ekobyar 
och kollektivboenden vid sidan om centrumlägen-
heter, villaområden, trygghetsbostäder och marklä-
genheter. Ny bebyggelse är varierad och anpassad 
till natur- och kulturmiljö så att den stärker orter-
nas och landsbygdens identitet.

För att nå målbilden krävs långsiktiga prioriteringar 
och tydliga satsningar med en utvecklingsstrategi 
som bas . Att stärka småstaden som kärna i relation 
till storstadsregionen å ena sidan och till byar och 
landsbygd å andra sidan kommer att ha en avgö-
rande roll i utvecklingen mot målbilden . Merparten 
av bostadsutbyggnaden och befolkningstillväxten 
ska därför ske i anslutning till småstaden Höör . 
Satsningar på  tillgänglig natur med hög kvalitet 
innebär att potentialen omsätts i bättre folkhälsa, 
befolkningstillväxt och sysselsättning i besöksnä-
ringen . Utveckling av hållbara transporter ger håll-
bar tillgänglighet för framtiden .   

Småstad i storstadsregion
År 2035 är Höör en småstad i en storstadsregion 
och växer stadigt . Tillväxten är en följd av utveck-
lingen kring Malmö, Lund och Köpenhamn, men 
Höör har hållit fast vid sin mänskliga skala och 
trygga miljö. Förstklassiga kommunikationer gör att 
Höör är som en stadsdel i Lund, Malmö eller Krisi-
tanstad, men samtidigt en småstad med helt egna 
kvaliteter. Centrum är livligt tack vare fler invånare.

Det lokala näringslivet har utvecklat ett unikt och 
lokalt anpassat utbud som gör att det finns en bred 
kommersiell service . Hög nivå på kommunens verk-
samheter och ett rikt föreningsliv gör att småsta-
den erbjuder en bredd av service och kultur, trots 
att vissa verksamheter har samlats i de större stä-
derna . Småstaden är en kärna för sitt omland och 
Höör är en självklar kärna i det flerkärniga Skåne.

Kärnan är mångfunktionell och innehåller ett stort 
inslag av service och arbetsplatser. Den har därför 
stor betydelse för kommunens och regionens ut-
veckling . För att Höör ska fortsätta utvecklas som 
en kärna i en hållbar och sammankopplad stor-
stadsregion är det viktigt att stärka kärnan och ar-
beta aktivt med småstadskvaliteterna. Det gäller att 
gestalta en livsmiljö för människor .

Utvecklingsstrategi för småstaden:

•	 Stärk dragningskraften i centrala Höör!

•	 Förtäta centrum med bostäder!

•	 Mötesplatser och stråk för småstadsliv!

•	 Gator, parker och torg där gående och cy-
klister trivs!

•	 Utbyggnad på cykelavstånd från centrum!

•	 Verksamhetsområden med god tillgänglighet!

Byar i utveckling
År 2035 erbjuder byarna varierade livsmiljöer i en 
trygg och nära omgivning. Tjörnarp, Norra Rörum 
och Södra Ringsjöorten har utvecklats utifrån sina 
olika förutsättningar . En viss befolkningsutveckling 
sker genom att fritidshus blir permanentbostäder 
och genom mindre kompletteringar . Tjörnarp växer 
som stationsby. Byarna är självklara startpunkter 
för natur- och kulturupplevelser i landskapet .

Byarna är platser med lång historia som bygde-
centrum som idag fungerar som bostadsmiljöer i 
första hand. Ofta finns någon form av lokal service. 
Byarna har stor betydelse för människors identi-
tet – både för dem som bor i själva byn och för den 
omgivande landsbygden. Tjörnarp har en särställ-
ning bland byarna genom att Tjörnarp har en större 
befolkning och att där finns en järnvägsstation.

Utvecklingsstrategi för byarna:

•	 Utveckla mötesplatser och träffpunkter!

•	 Välkomna besökaren!

•	 Identitet och kulturhistoria!

•	 Tryggt och säkert för gående och cyklister!

•	 Digital tillgänglighet genom fiber!

•	 Kollektivtrafik förenklar vardagen!

•	 Stationsnära utbyggnad i Tjörnarp!



Mot Kristianstad

Mot Lund/Malmö
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Figur x. Karta till utvecklingsstrategin för Höörs kommun 2035.
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Tillgänglig natur med höga kvaliteter
År 2035 är naturen i Höörs kommun känd för sina 
höga kvaliteter och för att vara tillgänglig för alla . 
Höörs kommun erbjuder sammanhängande ströv-
tåg i vacker natur och har Skånes mest upplevel-
serika naturområden. Här finns den urbaniserade 
storstadsregionens gröna lungor. Ringsjön och de 
mindre sjöarna är pärlor som erbjuder bad, fiske 
och friska ekosystem. Besöksnäring med naturen 
som bas är en viktig motor för sysselsättningen i 
kommunen .

Satsningar på naturvård och vattenvård har stärkt 
ekosystemen samtidigt som särskilt värdefulla om-
råden har fått ett långsiktigt skydd. Rekreationsom-
rådena i anslutning till småstaden har utvecklats 
och stärkts. Skyltade leder för vandring och cykel 
binder samman strövområden och värdefulla mil-
jöer. Det är också lätt att nå naturen med kollektiv-
trafik.

Särskilda naturområden är områden av särskilt stor 
betydelse för människors rekreation och naturupp-
levelser, för biologisk mångfald och för kulturarvet . 
Samtidigt har de potential att utgöra bas för delar 
av besöksnäringen .

Frostavallen, Ringsjöområdet och Tjörnarpsskogen 
är områden av regional betydelse för rekreation 
och friluftsliv. Viktiga närrekreationsområden finns 
i Fogdarödsskogen men även i Ringsjöområdet och 
Tjörnarpsskogen. Vid Allarp, Norra Rörum, Skud-
darp och i Tjörnarpsskogen finns småbrutna och 
varierade odlingslandskap av betydelse för biolo-
gisk mångfald och som samtidigt är opåverkade av 
större exploateringsföretag .

Utvecklingsstrategi för särskilda naturområdena:

•	 Skydda områdenas värden!

•	 Satsa på naturvård och vattenvård!

•	 Stärk friluftslivet genom angöringspunkter!

•	 Förbättra tillgänglighet genom gröna sam-
band och transportsamband .

Värdekärnor är särskilt viktiga delar av områdena . 
Det kan vara angöringspunkter till strövområden 
med skyltade slingor eller områden med särskilt 
höga naturvärden .

Utvecklingsstrategi för värdekärnor:

•	 Stärk närrekreation i anslutning till småsta-
den Höör! Gäller Stenskogen, Orupsområ-
det, Fogdarödsslingorna samt Sätofta Hed .

•	 Skapa tillgängliga och välkomnande ang-
öringspunkter för friluftslivet vid Ringsjön! 
Gäller Ormanäs och Orups idrottsområde .

Stärk angöringspunkterna för friluftslivet vid Tjör-
napssjön, Vaxsjön, Dagstorpssjön och Rövarekulan!

•	 Gör reservaten tillgängliga och kända! 

Gröna samband knyter samman värdekärnor och 
naturområden med varandra . Utpekade gröna 
samband bygger främst på skåneledens sträckning 
genom kommunen och har alltså friluftslivet i fokus . 
Gröna samband är centralt för att besöksnäringen 
ska fungera . Sambanden gäller både inom kommu-
nen och till angränsande områden i grannkommu-
nerna . 

Utvecklingsstrategi för gröna samband:

•	 Stärk befintliga samband!

•	 Skapa nya samband! Gäller passage över 
väg 23 vid Nyby och väg 13 vid Fogdaröd.

Större besöksmål är anläggningar som lockar ett 
stort antal besökare . Utvecklingsstrategi för större 
besöksmål:

•	 Arbeta för mycket god regional tillgänglig-
het . Gäller Skånes djurpark och Bosjöklos-
ter .

                       Bild natur, rekreation
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Hållbara transporter
År 2035 är trafikmiljön trygg för alla och de flesta 
väljer att gå eller cykla vid korta resor. Trots att 
kommunen växer behövs inte lika mycket mark för 
parkeringsplatser när färre kör med egen bil . Enkla, 
snabba och tillgängliga kommunikationer förenklar 
vardagen, både för den som pendlar till storstaden 
och för den som rör sig mellan småstaden och by-
arna . 

Stationsområdena välkomnar den tillfälliga besö-
karen och underlättar resan . Projekten för fossil-
bränslefri kommun och cykelkommun har inneburit 
stora kliv mot klimatanpassade resor och invånarna 
kan njuta av renare luft, bättre trafikmiljö och tysta-
re omgivning .

Stationsområdena är transportnoder och fung-
erar som knutpunkter i transportsystemen där 
människor byter tranportmedel. De viktigaste sta-
tionsområdena idag är järnvägsstationerna i Höör 
och Tjörnarp. Expressbusshållplatsen i Rolsberga 
har potential att utvecklas till en transportnod 
genom Skånetrafikens satsning på superbuss och 
genom att Höörs kommun planerar för anslutande 
ringbusslinje och cykelväg.

Utvecklingsstrategi för stationsområden:

•	 Underlätta för människor att byta trans-
portmedel!

•	 Skapa trygga och bekväma miljöer!

•	 Välkomna besökare och stärk identitet!

•	 Samordna med andra servicefunktioner!

•	 Stärk resandeunderlaget!

Transportsamband är förbindelser som är särskilt 
viktiga för att upprätthålla och förbättra en god 
tillgänglighet och hållbara transporter . Satsningar 
på kollektivtrafiken och infrastrukturen bör styras 
till dessa transportsamband .

Transportsambanden ska stärka regionala kommu-
nikationer till kärnan och transportnoderna . I den 
lokala skalan ska transportsambanden knyta byar, 
värdekärnor och besöksmål till kärnan och trans-
portnoderna . Satsningar behöver genomföras för 
att stärka gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. 
Ombyggnad av infrastruktur för biltrafik behövs för 
att öka trafiksäkerheten och minska miljöstörning-
ar .

Utvecklingsstrategi för transportsambanden:

•	 Stärk regional tågtrafik! Gäller Södra stam-
banan med noder i Höör och Tjörnarp!

•	 Utveckla regional superbusstrafik! Gäller 
E22 med nod i Rolsberga.

•	 Utveckla cykelinfrastrukturen mellan kär-
nan och noderna! Gäller väg 23 både norr-
ut och söderut från småstaden Höör samt 
väg 13 mot Hörby via Ludvigsborg.

•	 Skapa trafiksäkra passager för gående och 
cyklister! Gäller över väg 23 vid Tjörnarp 
och Nyby.

•	 Avlasta känsliga områden från tung trafik! 
Gäller väg 23 mellan Höör och Rolsberga.

                       Bild transporter
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I detta avsnitt beskiver vi några av de övergripande trender som påverkar samhällsbyggandet 
i Höörs kommun. Inspiration till trendanalysen har hämtats i Boverkets omvärldsanalys till 
Vision för Sverige 2025 och i Region Skånes omvärldsanalys 2016. Vi väljer att lyfta fram 
fem trender: Urbanisering, Åldrande befolkning, Hälsofokus, Digitalisering och teknisk 
utveckling samt Oroligheter i omvärlden .

Urbanisering
Befolkningen växer i storstadsregioner i hela värl-
den och Sverige är inget undantag. Allt fler bor i de 
växande storstadsregionernas pendlingsorter. Den 
omgivande landsbygden är tätbefolkad, särskilt i 
de delar som ligger nära en knutpunkt eller station . 
Glesbygden och mindre orter utanför pendlings-
stråken har länge haft negativ befolkningsutveck-
ling . Urbaniseringen medför att denna utveckling 
fortsätter (Vision för Sverige 2025, Boverket).

Allra störst befolkningsökning förväntas i storstä-
derna (över 200 000 invånare) och deras förorts-
kommuner. Därefter kommer större städer (över 50 
000 invånare) och deras förortskommuner. När fler 
och fler människor söker sig till städerna koncen-
treras även många former av handel och serviceut-
bud till större orter .

Urbaniseringstrenden påverkar Höörs kommun på 
både regional och lokal nivå . På den regionala nivån 
är Höörs kommun enligt SKLs kommungruppsindel-
ning en ”förortskommun till större stad” eftersom 
Lund är största utpendlingsmålet. Höörs kommun 
kan därför förvänta sig en fortsatt befolkningstill-
växt som del av storstadsregionen till Malmö, Lund 
och Köpenhamn . På den lokala nivån kan vi se att 
befolkningsökningen sker framförallt i kommunens 
kärna – Höörs tätort med närområden .

Åldrande befolkning
Andelen äldre i befolkningen växer i takt med att 
vi lever längre och föder färre barn . Under de se-
naste 100 åren har andelen över 65 år fördubblats 

medan andelen under 10 år nästan halverats . Idag 
är var fjärde svensk över 60 år, bara Tyskland och 
Japan har en större andel . Utvecklingen förutspås 
fortsätta i samma riktning och från och med 2020 
kommer andelen över 80 år att öka kraftigt .

Urbaniseringstrenden förstärker olikheterna mellan 
storstäder och glesbyggd även vad det gäller ål-
dersstrukturen. Glesbygdskommuner med födelse- 
och flyttningsunderskott kommer att ha en högre 
andel äldre . Medan storstadskommuner med födel-
se- och flyttningsöverskott kommer att ha en bättre 
balans mellan äldre och yngre.

Höörs kommun har en befolkningsstruktur som lik-
nar riket som helhet . Andelen äldre i befolkningen 
kommer att öka, men förväntas inte bli domineran-
de . Många av kommunens äldre bor idag i eget hus 
och en stor del av dem förväntas under det när-
maste decenniet söka en mer bekväm bostad med 
närhet till servicen i Höörs tätort .

Hälsofokus
Allt fler människor lägger ner pengar och tid på att 
förbättra sitt välbefinnande och det finns en allt 
större medvetenhet kring hälso- och livsstilsrelate-
rade frågor . Kunskap om faktorer som rör vår hälsa 
ger människor möjlighet att leva ett längre och fris-
kare liv .

SCBs undersökningar av människors levnadsför-
hållanden (ULF) visar att andelen som regelbundet 
idrottar har ökat stadigt under 90-talet och 00-ta-
let (samtliga 16 + år). Andelen som idrottar utom-
hus har ökat markant under de senaste åren, både 

Trender i omvärlden1 .3
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bland kvinnor och män . 

Hälsa kan handla om fysisk aktivitet men också tid 
och ro för själen . Tid värderas allt högre och förut-
om de vardagliga sysslorna ska den också rymma 
möjligheten till att ”ladda batterierna” och njuta . Vi 
lever längre . Vissa grupper har en sundare livsstil 
och strävar efter att ha en hög livskvalitet, samti-
digt som segregationen ökar mellan olika socioeko-
nomiska grupper .

För Höörs kommun innebär hälsotrenden en möj-
lighet att locka nya kommuninvånare som sätter 
värde på att kunna röra sig fritt i naturen, men 
samtidigt ha tillgång till storstadens utbud . Sam-
tidigt så medför trenden ett ansvar att utforma 
främjar möjligheten till fysisk aktivitet för alla. Att 
skapa attraktiva grönområden och främja cykeln 
som transportmedel kan till exempel stimulera 
människor att vara mer fysiskt aktiva i sin vardag. 
Den fysiska aktiviteten kan ökas i skolan, på arbetet 
och på fritiden. Fysisk aktivitet kan till exempel be-
handla och förebygga vanliga folkhälsosjukdomar 
såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och olika 
former av cancer .

                       Bilder
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Digitalisering och teknikutveckling
Både informationsteknologin och digitaliseringen 
är ett paradigmskifte som har förändrat samhället 
och människors förhållningssätt i grunden . Både 
utifrån hur varor och tjänster designas, produceras 
och distribueras, men även hur vi interagerar i tid 
och rum .

Digitaliseringen i kombination med automatise-
ringen och robotiseringen skapar genomgripande 
förändringar för både företag och offentliga verk-
samheter. Den fortsatta digitaliseringen och teknis-
ka utvecklingen som sker innebär nya möjligheter 
men samtidigt utmaningar för alla världens länder . 
Möjligheterna består dels av att leverera helt nya 
produkter och tjänster och dels möjligheter att 
effektivisera processer inom verksamheten. Detta 
innebär dock samtidigt att verksamheter nu möter 
ett allt högre tryck på omvandlingsförmågan.

Digitaliseringen, som kan nämnas vid ett tekniskt 
skifte, har skapat nya förutsättningar och inneburit 
en förändring från den traditionella industrin till en 
industri med allt mer fokus på digitala tjänster, mo-
bilitet, och skräddarsydda lösningar för konsumen-
ten. Skiftet från produktion av fysiska varor till allt 
mer digitala tjänster innebär inte bara lägre kost-
nader för användning och distribution utan även för 
transportering av varor. (Region Skåne)

För Höörs kommun innebär digitaliseringen att in-
vånarna förväntar sig snabb och enkel tillgång till 
information i frågor om bland annat planering och 
byggande. Vissa tjänster kan tillhandahållas helt 
digitalt, medan prövning av ny bebyggelse även i 
framtiden kommer att kräva handläggning av kvali-
ficerade tjänstepersoner.

Digitaliseringen innebär nya förutsättningar för 
företagandet . Handeln i Höörs kommun har fått 
konkurrens inte bara av shoppingcenter i större 
städer utan även av e-handeln . Samtidigt innebär 
digitaliseringen möjligheter för nya typer av företag 
att etableras på den plats där företagaren vill leva, 
oberoende av var kunderna finns. God tillgång till 
fibernät är en förutsättning för att Höörs kommun 
ska kunna dra nytta av den potentialen. I övrigt 
ligger effekterna av digitaliseringen till stor del i 
händerna på företagare och enskilda invånare . 

Läs mer
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Ett förändrat klimat
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar kli-
matet över hela jorden . Klimatavtalet i Paris blev en 
viktig milstolpe i arbetet med att mildra effekterna, 
men klimatförändringarna kommer att fortsätta 
till dess att de globala utsläppen når noll .  Även 
om Sverige inte ligger i de områden där effekterna 
av ett ändrat klimat blir som störst, kommer vi att 
drabbas av ett förändrat klimat med bland annat 
ändrad nederbörd och högre medeltemperatur med 
kortare vintrar . Klimatförändringarna påverkar i 
princip alla samhällssektorer. För Sveriges del finns 
det både positiva och negativa följder av ett ändrat 
klimat .

Vi får minskade uppvärmningskostnader för bo-
städer och ökad vind- och vattenkraft . Jordbrukets 
produktivitet kan öka, samtidigt som det finns risk 
för att bland annat sjukdomar och skadedjur ökar . 
Hetare somrar i Medelhavsregionen gör att en ökad 
besöksnäring kan förväntas i Sverige .

Samtidigt får vi stora negativa hälsoeffekter, över-
svämningar, oönskade effekter av stormar, ökade 
kostnader för underhåll av och ett ökat kylbehov i 
våra byggnader. Genom ett varmare och fuktigare 
klimat ökar risken för problem med fukt och mögel .

Klimatanpassningsåtgärder är därför viktiga, där 
den första åtgärden är att kartlägga vilka åtgärder 
som behöver genomföras och var . Ekonomiskt är 
det tydligt att det i de allra flesta fall är billigare att 
göra förebyggande insatser än att vänta tills ska-
dan uppkommit .
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Oroligheter i omvärlden
Det politiska läget i omvärlden har under senare år 
blivit både oroligare och svårare att överblicka . Ter-
rordåd riktas mot oskyldiga civila, både i europeis-
ka städer och i andra delar av världen . Människor 
flyr undan kriget i Syrien och Sverige har infört 
gränskontroller för resenärer från Danmark. 

Oroligheterna får olika effekter. Under 2015 sök-
te sig över en miljon människor till EU i hopp om 
skydd undan krig och förföljelse. Av dem kom un-
gefär 163 000 personer till Sverige. Den interna-
tionella flyktingkrisen har fortsatt under 2016, men 
har blivit mindre påtaglig för oss i Sverige som en 
följd av att det är svårare att ta sig till Sverige sam-
tidigt som Sverige har beslutat om mindre fördelak-
tiga regler om uppehållstillstånd . Migrationsverkets 
prognos för 2017 innebär att…

Gränskontrollerna har inneburit att pendlingstiden 
över Öresund ökat kraftigt, med följden att många 
sundspendlare har bytt arbete eller flyttat. Det 
innebär ett avbräck i Öresundsintegrationen .

Tillväxten i Skåne och Höörs kommun kan förväntas 
påverkas negativt av gränskontrollerna, även om 
det är svårt att förutse hur stor den långtsiktiga 
effekten blir. Vilka andra effekter oroligheterna i 
omvärlden kommer att ha i framtiden är svårt att 
överblicka, men de flyktingar som redan finns i Sve-
rige och väntar på uppehållstillstånd ska placeras i 
kommuner .

                       Bilder



20 ÖVERSIKTSPLAN 2035 - DEL 2

MÅLBILD OCH STRATEGIER

utkast 
utkast 

utkast 
utkast 

utkast 
utkast

Översiktsplanen ska visa hur kommunen tar hänsyn till relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Det finns 
ett stort antal nationella och regionala mål som har beröringspunkter med frågor om 
samhällsplanering och byggande. Därtill kommer alla planer och program i olika relaterade 
ämnesområden. Detta avsnitt rör hållbar utveckling och övergripande mål av central 
betydelse för inriktningen i översiktsplanen. Mer detaljerade referenser och resonemang 
finns i andra delar av översiktsplanen, kopplat till de frågor som behandlas i planen.

Introduktion till hållbar utveckling
”Agenda 2030 för hållbar utveckling” är FNs hand-
lingsplan för människorna, planetens och vårt väl-
stånd. Agendan bekräftar principerna från Riode-
klarationen om miljö och utveckling och innehåller 
17 globala mål som balanser de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala 
och miljömässiga . Agendan säger bland annat: ”Vi 
erkänner att social och ekonomisk utveckling är 
beroende av en hållbar förvaltning av vår planets 
naturresurser . Vi är därför fast beslutna att bevara 
och nyttja hav och sötvattensresurser samt skogar, 
berg och torrområden på ett hållbart sätt och att 
skydda den biologiska mångfalden, ekosystemen 
samt vilda djur och växter . (Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för en hållbar utveckling).

Regeringen har i mars 2016 tillsatt en nationell de-
legation med uppdrag att stödja och stimulera ar-
betet med Sveriges genomförande av agendan och 
att ta fram en övergripande handlingsplan för Sve-
riges genomförande av agendan . Sedan 2003 är 
arbetet för en hållbar utveckling en del av Sveriges 
grundlag. Regeringsformen säger att ”det allmänna 
ska främja en hållbar utveckling som leder till en 
god miljö för nuvarande och kommande generatio-
ner”. (regeringsformen)

De tre hållbarhetsaspekterna, miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt, hänger intimt samman med var-
andra. Den miljömässiga eller ekologiska hållbar-
heten är en förutsättning för social och ekonomisk 
hållbarhet . Om vi går utanför vad jordens resurser 
och ekosystem räcker till är utvecklingen inte lång-
siktigt hållbar. Den sociala hållbarheten måste rym-

mas inom den ekologiska hållbarhetens ramar och 
ligger i sin tur till grund för och sätter gränser för 
att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig . 

Miljömässigt hållbar utveckling
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsa-
ka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Dessutom finns 16 miljökvalitetsmål:

1 . Begränsad klimatpåverkan

2 . Frisk luft

3 . Bara naturlig försurning

4 . Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6 . Säker strålmiljö

7 . Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9 . Grundvatten av god kvalitet

10 . Hav i balans samt levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13 . Ett rikt odlingslandskap

14 . Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16 . Ett rikt växt- och djurliv

Perspektiv på hållbar utveckling1 .4
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Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att 
precisera, konkretisera och anpassa de nationella 
målen till den regionala nivån . ”Skånska åtgärder 
för miljömålen” är det regionala åtgärdsprogram-
met för miljökvalitetsmålen 2016-2020. Länsstyrel-
sen presenterar där fem utmaningar som är särskilt 
viktiga för Skåne, varav fyra har tydlig relevans för 
fysisk planering:

•	 Hållbara transporter i Skåne

•	 Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vatten-
drag

•	 Hushållning med Skånes mark- och vatten-
resurser

•	 Skydd av Skånes natur- och kulturvärden

Utmaningarna har bildat utgångspunkt i miljöbe-
dömningen av översiktsplanen . I konsekvenskapit-
let presenteras en bedömning av hur översiktspla-
nen medverkar till att miljökvalitetsmålen ska nås .

De agenda 2030-mål som tydligast knyter an till 
miljömässig hållbarhet är: Rent vatten och sanitet, 
Bekämpa klimatförändringen, Hav och marina re-
surser samt Ekosystem och biologisk mångfald.

Socialt hållbar utveckling 
Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Sve-
riges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en 
programförklaring för social hållbarhet: ”Social 
hållbarhet har en avgörande betydelse för det de-
mokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv . Ett socialt hållbart 
samhälle är resilient, men samtidigt förändrings-
benäget och ett samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader . 
Det är ett samhälle med hög tolerans där männ-
iskors lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till varandra 
och är delaktiga i samhällsutvecklingen .” 

Viktiga faktorer som bidrar till social hållbarhet är 
demokrati, delaktighet och inflytande, jämställdhet 
mellan könen, utbildning, tillgång till fri informa-
tion, hälsa och livskvalitet, bostäder, möjlighet att 
utöva sin kultur samt religions- och yttrandefrihet. 

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål 
får genomslag i länet med hänsyn till regiona-
la förhållanden och förutsättningar. Länssty-
relsen ska sammanställa planeringsunderlag 
om hushållning med mark och vatten och har 
också ansvar för bland annat det regionala 
arbetet med miljömål och klimatanpassning . 
Länsstyrelsen har publicerat ett stort antal 
rapporter om olika frågor som berör fysisk 
planering och som använts som underlag i 

Läs mer
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Nationella mål för social hållbarhet finns bland de 
nationella folkhälsomålen, regeringens mål för jäm-
ställdhet, och i regeringens arbete med mänskliga 
rättigheter .

Bland Agenda 2030-målen är det framför allt föl-
jande mål som knyter tydligast an till social hållbar-
het: Ingen fattigdom, Ingen hunger, Hälsa och väl-
befinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, 
Hållbar energi för alla, Hållbara städer och samhäll-
en, Fredliga och inkluderande samhällen .

Ekonomiskt hållbar utveckling
Målet för Sveriges näringspolitik är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och skapa förutsätt-
ningar för fler jobb i fler och växande företag. Målet 
för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklings-
kraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regi-
onal konkurrenskraft (regeringen.se).

En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela 
landet inriktas på att regionerna ska ges möjlig-
heter att växa och utvecklas efter sina särskilda 
förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. 
Ju fler regioner som är starka och expansiva, de-
sto bättre för Sverige . Möjlighet att erbjuda goda 
livs- och boendemiljöer för kvinnor och män är 
avgörande för att skapa regioner som kan attra-
hera, behålla och utveckla såväl kompetenser som 
företag och kapital . Hela Sveriges attraktionskraft, 
tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska 
tas till vara på ett sådant sätt att det bidrar till håll-
bar regional tillväxt och utveckling. Detta innebär 
att hållbarhetsdimensionerna miljö, jämställdhet 
och integration på ett tydligt sätt integreras i det 
regionala tillväxtarbetet. (regeringen.se).

Agenda 2030-mål med tydlig koppling till ekono-
miskt hållbar utveckling är: Anständiga arbetsvill-
kor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, inno-
vationer och infrastruktur, Minskad ojämlikhet samt 
Hållbar konsumtion och produktion .

Hållbar samhällsplanering
Det övergripande nationella målet för samhällspla-
nering, bostadsmarknad, byggande och lantmäte-
riverksamhet är ”att ge alla människor i alla delar 
av landet en från social synpunkt god livsmiljö där 
en långsiktigt god hushållning med naturresurser 
och energi främjas samt där bostadsbyggande och 
ekonomisk utveckling underlättas”. Delmål för om-
rådet samhällsplanering är bland annat ”en tydlig 
roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar ut-
veckling av städer, tätorter och landsbygd” (prop 
2015/16:1).

Det finns ytterligare ett nationellt mål som har en 
särställning när det gäller hållbar utveckling och fy-
sisk planering, och det är miljömålet God bebyggd 
miljö. Riksdagens definition av målet är: ”Städer, 

tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö . Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas .”

Plan- och bygglagen (PBL) är den viktigaste statli-
ga regleringen av samhällsplanering och byggande. 
Portalparagrafen till PBL säger att bestämmelserna 
syftar till att, med hänsyn till den enskilda männ-
iskans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människ-
orna i dagens samhälle och för kommande genera-
tioner .

Hållbara städer och samhällen
”Städer och bosättningar ska vara inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara.” Det är 
innebörden av Agenda 2030-målet . om hållbara 
städer och samhällen. Detta mål har särskilt stor 
bäring på frågor om samhällsplanering och byg-
gande .

Urbaniseringen är omfattande och transformerande 
i hela världen . Över hälften av världens befolkning 
bor i urbana områden . År 2050 väntas andelen ha 
stigit till 70 procent . Städer går ofta i bräschen 
för utveckling, och är nav för innovationer och nya 
idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer 
ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt .

Växande städer kan skapa nya möjligheter för 
ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade 
sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. 

Figur x. asdf
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Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en 
viktig utmaning . Idag bor en miljard människor i 
slumområden . Fattigdom, svaga förvaltningar och 
otillräcklig planeringskapacitet leder till att slum-
områden uppkommer och växer. Dessa har stora 
brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostä-
der, rent vatten, tillfredställande sanitetslösningar, 
trygg energiförsörjning och avfallshantering samt 
trygghet och säkerhet för individer som bor där. 
Katastrofriskreducering och återuppbyggnad av 
bostäder i post-konfliktområden bidrar till hållbar 
utveckling .

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande 
och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga 
platser såsom parker och torg, transporter, återvin-
ning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur 
kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik.

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan 
sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt (na-
tionell, regional, kommunal och lokal nivå), inklu-
sive utvecklade former för dialog med medborgare 
och näringsliv . Hållbar stadsutveckling bör särskilt 
ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infra-
struktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till per-
soner med funktionsnedsättning, barn, samt äldre 
människors behov .
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Det öppna Skåne 2030
Region Skåne har det regionala utvecklingsansva-
ret och har antagit utvecklingsstrategin Det öppna 
Skåne 2030 . Målbilden är att Skåne år 2030 är 
öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet 
landskap . I det öppna Skåne rör sig människor fritt 
över olika gränser . Mellan stadsdelar . Mellan städer . 
Mellan tätort och landsbygd. Mellan bebyggelse 
och natur . Mellan kommuner . Mellan regioner . Mel-
lan länder . Men också mellan olika grupper, mellan 
olika kulturer, mellan olika branscher, mellan jobb 
och utbildningar .

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fem 
prioriterade ställningstaganden: 

•	 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

•	 Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

•	 Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ort-
struktur

•	 Skåne ska utveckla morgondagens väl-
färdstjänster

•	 Skåne ska vara globalt attraktivt

Till vart och ett av ställningstagandena finns del-
strategier och uppföljningsbara mål . 

Skånes flerkärniga ortsstruktur
Alla de fem prioriterade ställningstagandena har 
beröringspunkter med fysisk planering, men det 
tydligaste sambandet finns till ställningstagandet 
att Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruk-
tur. Det handlar om att variationen av byar, orter, 
städer och skogar, åkrar, parker, stränder och hav 
inom en liten yta med korta avstånd och hög till-
gänglighet är unikt för Skåne och gör oss attrakti-
va. Delstrategierna om flerkärnighet är:

1 . Stärka tillgängligheten och binda samman 
Skåne . Om behovet av satsningar på infra-
struktur och kollektivtrafik, med perspektiv 
på hela resan .

2 . Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regi-
onala kärnor. Om att styrkan finns i mång-
falden .

3 . Utveckla möjligheten att bo och verka i hela 
Skåne. Om att bygga vidare på befintlig 
ortsstruktur .

4 . Stärka stad och landsbygd utifrån sina 
respektive behov och utveckla samspelet 
mellan dem . Om utvecklingspotentialen i 
landsbygden.

5 . Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt. 
Om vikten av miljöhänsyn.

6 . Stärka det regionala samarbetet . Om po-
tentialen i interaktion och samarbete .

Höörs kommun tar hänsyn till den regionala ut-
vecklingsstrategin genom att i översiktsplanen 
formulera en egen utvecklingsstrategi som sätter 
kommunens utveckling i ett regionalt perspektiv .  
Satsningen på att utveckla Höör som småstad i 
storstadsregion och ställningstaganden för hur 
transportnoder kan utvecklas så att kollektivtrafi-
ken blir strukturbildande är några exempel .

Regional trafikplanering
Region Skånes två viktigaste verktyg för att för-
verkliga sina ambitioner för det flerkärniga Skåne 
är Regionala transportinfratrukturplanen (RTI-pla-
nen) samt Trafikförsörjningsprogrammet. Höörs 
kommuns översiktsplan innehåller tydliga strategier 
och ställningstaganden kring hur infrastrukturen 
och kollektivtrafiken behöver utvecklas i kommunen 
för att stödja kommunens strategier om att bland 
annat stärka kärnan (småstad i storstadsregion), 
utveckla transportnoderna och göra naturen mer 
tillgänglig .

Social hållbarhet och fysisk planering
Under 2016 har Region Skåne bedrivit ett pro-
jekt om social hållbarhet och fysisk planering, där 
Höörs kommun har medverkat som en av fyra ex-
empelkommuner .

Projektet har också resulterat i ett TemaPM som 
beskriver fem sociala aspekter kopplade till den 
fysiska miljön:

•	 Livsmiljöer som underlättar samspel och 
möten

•	 Förbindelser och rörelsefrihet för alla

•	 Allas lika rätt till ett väl fungerande var-
dagsliv

•	 Fritidsliv som stärker gemenskap och hälsa

•	 Allas rätt till delaktighet i samhället .

Projektet har inspirerat Höörs kommun till att söka 
metoder för att integrera sociala konsekvensbe-
dömningar i planeringen. Resultatet framgår av 
Konsekvens-kapitlet .
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Figur x. ”Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur” är ett av de prioriterade ställningstagandena i den regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 (Region Skåne)
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2009/149

§ 381 Godkännande av tidplan för arbetet 
med ny översiktsplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Reviderad tidplan för ÖP-projektet godkänns.

2. Lämnad information läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2009 att kommunens översiktsplan skulle 
aktualiseras och kompletteras. Avsikten var att göra en mindre översyn och att reviderad 
översiktsplan skulle antas hösten 2011.

I maj 2012 godkände kommunstyrelsen planförslaget Översiktsplan 2012 för samråd.

Kommunfullmäktige bekräftade uppdraget att ta fram en ny kommunomfattande 
översiktsplan genom beslut 28 oktober 2015 och kommunstyrelsen godkände 
projektplanen 9 november samma år.

Den viktigaste uppgiften för den nya översiktsplanen är att ge en uppdaterad bild av vad 
kommunfullmäktige vill med Höörs utveckling utifrån en aktuell beskrivning av omvärlden, 
pågående trender och människors behov. Dessa framtidsbilder och utvecklingsstrategier 
konkretiseras genom riktlinjer för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse rev tidplan.docx
2. Projektplan (151026).docx
3. Lägesrapport ny ÖP januari 2016.docx
4. Målbild och strategier.pdf
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/662

§ 390 Godkännande av avtal om 
färdigställande av Åkersberg 1:94-95

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Avtalet godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har arbetat fram ett avtal med 
exploatören för färdigställande av Åkersberg 1:94-95. Kostnaderna kommer att belasta 
exploateringsprojekt Höör väster (9992).

Beslutsunderlag
Exploateringsavtal Åkersberg 1.94o95.pdf (tillagt 2016-12-16)
_____
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Planprogram för del av Bosjökloster 1:595, ”Blommeröd”, Höörs 
kommun, Skåne län

Planprogram upprättad 2010-11-09 har varit ute på samråd under tiden 
2011-01-17 - 2011-02-14.

Annons om samråd har varit införd i tidningarna Skånska dagbladet lördagen  den 15 
januari 2011 och Sydsvenskan lördagen den 15 januari 2011. Samrådshandlingen 
har varit uppsatt i kommunens entré och har funnits på kommunens hemsida. 

Följande har erhållit underrättelse om samråd: 
Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäterimyndigheten, TeliaSonera Skanova Access AB, 
Tele2 Sverige AB, Trafi kverket, E.ON Elnät Sverige AB, MERAB, Region Skåne, Höörs 
Turistförening, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Barn- och utbild-
ningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden, Räddningstjänsten, 
Höörsbygdens Naturvårdsförening och fastighetsägare.

Inkomna yttranden redovisas i sammandrag i denna programsamrådsredogörelse. Om 
så erfordrats har inkomna yttranden kommenterats. 

    

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE
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Inkomna yttranden och kommentarer

1. Länsstyrelsen
Programmet belyser på ett allsidigt och överskådligt sätt forutsättningarna för
bostadsbebyggelse. Länsstyrelsen vill dock framfora några synpunkter som bör beak-
tas i det fortsatta planarbetet.

Riksintressen
Länsstyrelsen anser att föreslagen utbyggnad är förenlig med gällande
riksintressen.

Hälsa och säkerhet
Föreslagen bebyggelse är lokaliserad 300 meter från närmaste stall. Det bör
framgå av planhandlingarna om bostadsbebyggelsen är förenlig med befi ntliga verk-
samheter i området.

Radonhalten ska mätas i samband med bygganmälan.

Övrigt
Arkeologi- fornlämningar
Trakterna utmed Ringsjöns stränder har varit attraktiva platser för bosättning
under förhistorisk tid. I närområdet fi nns ett fl etal kända fornlämningar vilket
även omnämns i planen. Inom en radie av en kilometer fi nns sju kända forhistoriska 
boplatser. De kända fornlämningarna utgör endast mindre del av det
totala fornlämningsantalet. Arkeologisk utredning kan bli aktuell. Detta kan
avgöras först efter fältbesiktning. Separat samråd i fornlämningsfrågan bör ske med 
Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.

Naturvård
Programmet ger ur naturvårdssynpunkt ett gediget underlag, med ur friluftslivssyn-
punkt mycket goda syften med att göra strandområden mera tillgängliga.

Vad gäller beskrivningen av konsekvenser för naturvärden är det tveksamt om
förslaget kommer att ha önskad eff ekt. Att ta bort staketet vid Stanstorpsvägen un-
derlättar rörelserna får en del större djur som t.ex. hjortar, men för det stora fl ertalet 
växt- och djurarter kommer spridningsmöjligheterna inte att förändras. De påverkas 
inte heller av anläggande av en vandringsled. Så den ’positiva ekologiska funktio-
nen’ är inte helt självklar. Däremot kommer livsmiljön inom programområdet för arter 
knutna till skog defi nitivt att bli mindre, förändras eller att tom försvinna i vissa delar 
när man anlägger villabebyggelse och anläggningar i samband med programmets 
genomförande. Efterföljande detaljplan behöver visa vilka naturtyper (och ev. arter) 
som kommer att försvinna och hur läget är för dessa i näraliggande områden. Kanske 
är det förluster som i sammanhanget är godtagbara, men det behöver belysas. Läns-
styrelsen efterlyser alltså en fördjupad naturinventering av programområdet i det 
fortsatta arbetet. 

Kommentar:
I samrådshandlingen kommer det skrivas om den nya bostadsbebyggelsen 
och den befi ntlig hästverksamhet som fi nns i anslutning till planområdet. 
Bedömningen är att det endast är ett fåtal av de nya bostadsfastigheterna 
som får ett nära avstånd till hagmark, men att avståndet är över 200 meter till 
stallbyggnader för hästverksamhet, vilket bedöms ge goda förutsättningar för 
minskad risk för hästallergener, lukt från gödselstak och ljud från fl äktar. 
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Efter programmet har en geoteknsikt undersökning gjorts för planområdet 
(2013) och i samband med den mättes markradonhalterna. Resultatet var att 
halterna låg mellan 22,1 - 42,7 kBq/m3, vilket ligger i det intervall som klas-
sas som normalriskområde (10-50 kBq/m3). 

Fältarbete för arkeologisk utredning genomfördes för området i november 
2011. Trots goda arkeologiska förutsättningar för under mark dold fornläm-
ning, påträff ades inga anlänningar. Slutresultatet i rapporet blev att ”inga 
ytterligare arkeologiska åtgärder förordas”. 

Naturinventering har gjorts för planområdet under både 2012 och 2015. Re-
sultatet av inventeringen framgår i samrådshandlingen.

2. Övriga centrala och regionala organ
Lantmäterimyndigheten
Lantmäteriet har ingen erinran på programsamrådet.

Trafikverket
En av de stora utmaningarna för samhällsplaneringen är att bygga ett långsiktigt 
hållbart samhälle, där det bland annat handlar om att minska bilberoendet och sam-
tidigt ge möjligheter för en ökad kollektivtrafi k och gång- och cykeltrafi k. Nu presen-
terat planförslag ligger i ett område som saknar en utbyggd samhällsservice och en 
väl fungerande kollektivtrafi k vilket inte står i samklang med en sådan planering. Med 
hänsyn till den relativt ringa omfattningen av exploateringen, bör trots detta förslag 
kunna accepteras. Ytterligare exploateringar i området bör dock undvikas.

Trafi kverket förutsätter att befi ntliga anslutningar till Stanstorpsvägen kommer att 
användas till det nya planområdet. En ändring av befi ntlig anslutning till Stanstorps-
vägen kan bli nödvändig. Anslutningstillstånd ska då sökas hos Trafi kverket (väglagen 
§ 39).

I övrigt har Trafi kverket inget att invända mot om planprogrammet.

Kommentar:
Exploatören till planområdet får kontakta Trafi kverket när det är aktuellt med 
att söka om ett anslutningstillstånd.

Skogsstyrelsen
Sammanfattning
Skogsstyrelsen ser det som olämpligt att program området bebyggs enligt de struk-
turförslag som presenteras i planprogrammet. Programområdet utgörs av ädellövs-
skogstyper för vilket Sverige har både regionalt och internationellt ansvar att skydda. 
En omföring från skogsmark till tomtmark innebär också att ädellövskogen mister det 
skydd det har genom §25 i skogsvårddslagen.

Ädellövskogen
De berörda skogsområdet utgörs av prioriterad skogstyper ”Ädellövskogar i nemoral 
region” och ”Ekskog” för vilka Sverige har särskilt ansvar att bevara. Enligt en fram-
tagen strategi av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne för formellt skydd av skog 
tillhör de berörda skogstyperna internationella, nationella och skånska ansvarsbioto-
per. Programområdet ligger både i en av de 18 utpekade värdetrakterna för ädellöv-
skog i Skåne, Ringsjöbygden, och nära en av dess värdekärnor, Lillö. I Rinsjöbygdens
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värdetrakt är de största naturvärden knutna till gamla ekar och ekbestånd. Då före-
komsten av grov ek och dess arvtagare har minskat starkt i jämförelse med dess his-
toriska förekomst i landskapet ser Skogsstyrelsen även mindre minskning av arealen 
ädellövskog som olämplig.

Naturtomter i skogsmiljö
Med den tilltänkta exploateringsgraden med tomter på cirka 1000 kvm ser vi det svårt 
att kombinera det med en långsiktig närvaro av de mycket grova ekar som fi nns där 
och dess arvtagare. En större eks kronprojektion kan ofta vara 5OO kvm vilket omvänt 
innebär att det är den yta som minst inte bör påverkas vid en eventuell exploatering. 
En exploatering av området innebär också förändringar i vattenföring i marken och 
markpackning vilket i sin tur också utgör ett hot mot ek och ask i programområdet. 
Skogsstyrelsen ställer sig därför skeptisk till förslaget hur grönstrukturen kommer att 
kunna behållas inom programområdet.

Kommentar:
Området har genomgått naturinventeringar där även ädellövskogen redogörs. 
I naturinventeringarna har olika naturaspekter redovisats och utifrån dessa 
inventeringar har kommunstyrelsen beslutat om en avgränsning för planområ-
det. Programhandlingens utbyggnadsområde har i kommunstyrelsens beslut 
minskats och skogsområden lämnas utanför planområdet. Planområdet ska 
endast omfatta marken som avses planeras för nya bostäder, anslutande väg 
och naturmark för dagvattenhantering. Kommunstyrelsens beslut innebär att 
det fortsättningsvis kommer att tas ädellövskog i anspråk, däremot har area-
len minskats. Delar av grönstrukturen som fi nns inom området kommer inte 
planläggas för nya bostäder och kommer därmed att fi nnas kvar i anslutning 
till den nya bostadsbebyggelsen.
 

Region Skåne
Region Skåne anser att det är positivt att Höörs kommun avser bygga bostäder. 
Bostadsutbudet är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne. Ett av målen i det regionala 
utvecklingsprogrammet för Skåne är att bostadsproduktionen ska öka, minst 5000 
lägenheter per år i Skåne, med en allsidig sammansättning vad gäller hustyper och 
upplåtelseform. Region Skåne vill i detta sammanhang påpeka vikten av att arbeta 
med förtätning istället får ianspråktagande av ny mark vid nybyggnation ur såväl
kommunalt som regionalt perspektiv samt att blanda olika typer av bostäder. En för-
tätning av tätorter framför ianspråktagande av ny mark motverkar utglesning.

I det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne är ett av målen att en väsentlig del 
av tillkommande bebyggelse för bostäder, arbetsplatser och service sker i goda kol-
lektivtrafi klägen då det främjar det kollektiva resandet och värnar en hållbar utveck-
ling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt samtidig som det värnar hållbara 
fysiska strukturer. Bostadsområden som ligger i bilorienterade lägen påverkar belast-
ningen i hela Skånes vägtransportinfrastruktur vilket inte är hållbart ur ett regionalt 
perspektiv. Region Skåne anser därför att utbyggnader av den storlek som anges i  
planen bör ske i lägen med möjlighet till kollektivtrafi k. Att planera i goda kollektivtra-
fi klägen innebär även att kommunen bidar till att stärka underlaget for kollektivtrafi -
ken på sikt.

Region Skåne uppskattar att kommunen ger grönstrukturfrågoma ett så pass stort 
utrymme. Det är lovvärt att Höörs kommun utvecklar de rekreativa värden som fi nns 
inom kommunen, dessa utgör en viktig attraktionsfaktor. Att vårda den rikedom av 
värden som fi nns i det skånska landskapet kan bidra till att uppfylla de fyra målen 
som fi nns i utvecklingsprogrammet for Skåne; tillväxt, attraktionskraft, balans och 
bärkraft.
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Region Skåne har i samarbete med en rad andra aktörer, bland annat Höörs kommun, 
tagit fram ”Strategi for en grön struktur i Skåne”. I strategin beskrivs grönstrukturfrå-
goma ur ett regionalt helhetsperspektiv vilket förhoppningsvis varit till glädje i kom-
munens arbete. ”Strategi för en grönstruktur i Skåne” kommer att aktualiseras under 
2011 och Region Skåne hoppas att Höörs konunun vill delta i det arbetet.

Planområdet ligger inom område som är av riksintresse vilket är Länsstyrelsens an-
svarsområden.

Kommentar:
Planområdet ligger inom ett område som kallas ”Ringsjöbandet” och är ut-
pekat som ett utbyggnadsområde för bostäder. Ringsjöbandet har många av 
de kvaliteter som kännetecknar Höörs kommun. Sjön, skogarna och kultur-
landskapet i kombination med närheten till Höörs serviceutbud lockar idag 
människor att bo i området året runt. Höörs kommun ser därmed inte att en 
utbyggnad inom detta område som en faktor till utglesning. Dessutom kan 
området klassas som stadsnära landsbygd, vilket människor i området kan 
se som positivt. Att bo på landet men ändå ha närheten till den service som 
staden kan erbjuda.

Planområdet ligger i dirket anslutning till en busshållplats som tar resenärer in 
till bland annat tätorten. Som ni skriver; ”Att planera i goda kollektivtrafi klägen 
innebär även att kommunen bidar till att stärka underlaget för kollektivtrafi -
ken på sikt.”, med fl er bostäder i ett kollektivtrafi knära läge ökar möjligheten 
för en ökad turtäthet, vilket kommunen ser som en positiv eff ekt av planlägg-
ningen.

TeliaSonera Skanova Access AB
I planområdets västa del, parallellt med Lillövägen fi nns en stolplinje, som kommer att 
raseras om exploatering blir aktuell. Skanova måste dock informeras 8 månader innan 
byggstart för att vi ska hinna administrera och utföra rivningen.

Under rubriken Tele och data kommunikation står det att Skanova bevakar Telia So-
nera, Tele2 och Telenors nät, detta är felaktigt. Skanova är en nätägare och ansvara 
endast för Skanovas nät, Ovan nämnda operatörer/nätägare kan däremot hyra kapa-
citet för att framföra sina tjänster i Ska novas nät.

I övrigt har TeliaSonera Skanova Access AB inget att erinra.

Kommentar:
Kommunen tackar för informationen gällande rasering av stolpar. När detalj-
planen är antagen har exploatören möjlighet att ansöka om bygglov för en 
byggstart. Det är exploatören som behöver kontakta er för att meddela er när 
de planerar en byggstart.

Planbeskrivningen kommer att ändras gällande den del som ni i yttrandet har 
angivet varit felaktigt.

E.ON Elnät Sverige AB
Idag har E.ON Elnät inga ledningar inom detaljplanens område.

Elförsörjningen av detaljplanlagt område kräver en ny transformatorstation. För att 
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efterleva Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning 
vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den 
ska vara utförd enligt svensk standard. Av svensk standard SS 421 01 01 samt den 
tillhörande handledningen Högspänningsguiden framgår att minsta tillåtna avstånd 
mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 
meter. SS 421 01 01 föreskriver också att nätstationer ska placeras så att de rimligt-
vis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och under-
håll ska säkerställas.

E.ON Elnät hemställer att det i plankartan sätts ut ett E-område kring transforma-
torstationen där marken ska vara tillgänglig för elektriska anläggningar. Ett minsta 
område på 6x6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll.
Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet 
på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart 
upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen
med tungt fordon. 

För att markkabeln ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON Elnät på att det i 
plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten, i den mån 
kabeln är lokaliserad i kvartersmark. Den restriktion i markanvändningen som egen-
skapbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON Elnät föreslår 
följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verk-
samhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska 
starkströmsanläggningar”.

De nya fastigheterna kommer att anslutas till den nya transformatorstationen. Kablar 
för anslutning av nya fastigheter förläggs i samråd med exploatören.

Kommentar:
Plankartan som tillhör den kommande samrådshandlingen kommer att inne-
hålla en planbestämmelse för E-område.

MERAB
Renhållningsordningens föreskrifter skall beaktas vad gäller avfallshantering inom de 
aktuella planområdena (utformning av vägar vändplatser o.s.v.)

Kommentar:
Yttrandet är noterat.

Skånetrafiken
Föreslaget utbyggnadsområde trafi keras av Ringbusstrafi k vilket är att betrakta som 
svag busstrafi k och turutbudet kan komma att förändras över tiden. Med tanke på att 
bostadsbyggande har en mycket lång tidshorisont är det inte lämpligt att bedöma kol-
lektivtrafi kstandarden utifrån dagens turutbud. Vi förordar därför bostadsetableringar 
i Höörs centralort där tillgängligheten till tågtrafi k är god alternativt i Tjörnarp som i 
och med Pågatåg Nordost får pågatågsstation.

 Kommentar:
Planområdet ligger inom ett område som kallas ”Ringsjöbandet” och är utpe-
kat som ett utbyggnadsområde för bostäder. Ringsjöbandet har många av de 
kvaliteter som kännertecknar Höörs kommun. Sjön, skogarna och kulturland-
skapet i kombination med närheten till Höörs serviceutbud lockar idag männ-
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iskor att bo i området året runt. Höörs kommun ser en framtida utbyggnad 
som en del i att stärka underlaget för kollektivtrafi ken på sikt.

3. Övriga synpunkter
Höörsbygdens Naturskyddsförening
Tillgängligheten till Ringsjön är viktig. Den lyft fram som en vision inom hela planom-
rådet Ringsjöbandet. För Blommeröd gäller det gångstigar till Västra Ringsjön och 
Västra Bosjöklosterhalvön, såväl anslutningar norrut. Visionen är att det ska fi nnas 
stigar längs Ringsjöns stränder och för oss gäller detta i princip hela Ringsjön. Det 
närmsta naturområdet Lillön har man utelämnat från planen! Där fi nns längst ut ett 
gammalt naturminne som nu ska få skötselplan då det räknas som naturreservat idag. 
Idag beträdnadsförbud men kommunen och vi tycker detta är helt onödigt. På övrig 
mark på Lillön gäller allemansrätten med hänsyn tagen till hemfridszon. Inga hinder 
fi nns för att inkludera detta till programområdet och visa på tillgänglighet till hela
närområdet. Gångstråk mot och förbi området som är instängslat räcker inte. Värde-
fulla träd ska sparas vilket är positivt. Speciellt ekar i landskapet är karaktäristiskt.

Positivt är att man ser att en liten öppning är på väg när det gäller att kunna besöka 
området. Jordbruksmark och därmed likställd mark är stängslad, men tillgång till al-
lemansrättlig mark har varit dålig. Finns staket/stängsel måste stättor anordnas.

Kommentar:
Höörs kommun strävar mot att utveckla naturstråken som fi nns naturligt 
utmed sjöarna. Däremot kan inte en detaljplan reglera att stråk ska fi nnas 
utan om ett rekreationsstråk ska fi nnas behöver det upprättas ett avtal mel-
lan kommunen och markägaren. Ett sådant avtal upprättas inte parallellt med 
detaljplanen utan det är Höörs kommunpolitiker som beslutar om ett sådant 
avtal ska upprättas. Rekreationsstråk omnämns i planprogrammet, men ett 
planprogram är en sorts idéskiss som redovisar planområdet och möjligheter 
till förbättringar gällande bland annat tillgänglighet. Planprogrammet är ett 
förslag som sedan ska omarbetas till en samrådshandling som innehåller den 
plankarta som vid laga kraft är ett juridiskt bindande dokument. Den kom-
mande detaljplanen kommer således endast att innehålla det område som 
fi nns söder om Stanstorpsvägen och som innehåller ny bostadsbebyggelse. I 
den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL, från 1987) står det också att ett plan-
område inte ska reglera mer än nödvändigt.

ÄPBL 5 kap. 2 §
 Detaljplanen får inte omfatta ett större område än som är 
befogat med hänsyn till syftet med planen och den tid för att 
genomföra den som skall bestämmas enligt 5 §

Bosjökloster 1:9
Undertecknad har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerande detaljplan.
Med anledning som ägare o brukare av fastigheten Bosjökloster 1:9 som gränsar
i öster till Bosjökloster l :595 där djurhållning sker.
Växtodling sker också på fastigheten.
Buller från maskiner samt ljud från torkfl äkt vid dom aktuella tidpunkterna förekom-
mer. I samband med spridning av gödsel kan viss lukt förekomma.

Planområdet får inte begränsa framtida djurhållning & växtodling på fastigheten
Bosjökloster 1:9 utan samma förutsättningar skall gälla som råder i dagsläget.
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 Kommentar:
I en dom beslutad av Miljööverdomstolen (dom 2008-06-10, mål nr M 1310-
07) fastslogs det att ett förbud mot djurhållning inte var en olägenhet ur 
hälsosynpunkt utifrån att det fanns ett fl ertal fastigheter runt omkring som 
innehöll djurhållning. Miljööverdomstolen fann att eftersom fastigheten låg i 
en jordbruksbygd och att det fanns ett fl ertal fastigheter med djurhållning i 
omgivningen så kunde ev. olägenheter även komma från annat håll än grann-
fastigheten. 

Planområdet är beläget i en miljö där det fi nns fl era fastigheter som innehar 
djurhållning vilket gör att kommunen har samma bedömning som ovan redovi-
sade beslut. Den djurhållning som fi nns i planområdets närhet bör fi nnas kvar 
eftersom den nya bebyggelsen lokaliseras till en jordbruksbygd med djurhåll-
ning.

Den föreslagna bebyggelsen och gårdsbyggnaden på fastigheten Bosjökloster 
1:9 bedöms ha ett avstånd mellan sig på drygt  500 meter och avståndet mel-
lan fastighetsgränsen till den nya bebyggelsen är cirka 250 meter. 

Bosjökloster 1:384
Kommentarer till placering av tomterna enligt bilder på sid. 9:
• Trafi ken på Lillövägen kommer att öka. Utfarten där är trafi kfarlig då sikten är dålig 
åt både väst och öst.
• Tomterna kommer att ligga på eller i anslutning till strandskyddat område (se vidare
kommentar nedan).
• I området ligger grundvattnet högt. Där grundvattnet ligger högt är risken för föro-
rening stor. Att exploatera sådan mark måste ses som mycket riskabelt vad det gäller 
läckage, både vid byggnation och därefter. Det är även tveksamt att bygga på låglänt 
mark med hänsyn till framtida klimatförändringar.
• Den idag fuktiga skogsmarken kommer att röjas undan, endast enstaka stora träd 
ska stå kvar, något som inte är positivt i föryngringssyfte.
• På sid. 26 under ”Konsekvenser” står också att det inom programområdet fi nns 
fuktiga markpartier och att dessa är ekologiskt känsliga biotoper. Från 1700-talet och 
in på mitten av 1900-talet utdikades stora arealer i Sverige. Under de senaste 20-30 
åren har vi insett vikten av att få tillbaka de fuktiga och våta markerna i vårt landskap. 
Det kan då anses illa motiverat att i dagsläget exploatera sådana marker.
• I slutet på samrådsmötet visades en bild upp på ytterligare ett förslag som kommu-
nen inte tagit hänsyn till ännu. Det innebar en placering längre åt sydost (öster om
nuvarande stallet) vilket skulle ”bädda in” det nya området så det inte ligger precis 
vid vägen. Det skulle inte påverka strandskyddat område och det skulle tillåta värde-
full fuktig mark att få fi nnas kvar. En sådan placering skulle också endast kräva en
infartsväg, den som redan fi nns idag, vilket skulle vara positivt ur trafi ksäkerhetssyn-
punkt.

Att ta i beaktande:
• Placeringen och planeringen av tomterna bör vara sådan att en cykelväg kan läggas 
på den södra sidan av Stanstorpsvägen. Eftersom det där inte fi nns tomter i dagsläget 
bör det vara ett bättre alternativ att lägga cykelvägen längs med denna sida.
• Nya bostäder kommer att innebära ett högre tryck på badplatsen som ligger väster 
om pianområdet. Fler platser för bad måste ordnas eftersom den befi ntliga inte kom-
mer att räcka till. Förslagsvis kan markägaren till exploateringsområdet ställa upp 
med detta.
• Marker som ligger under strandskydd gör det av en anledning. Börjar kommunen
exploatera dessa områden kommer dels värdefull natur att försvinna och dels Höörs
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kommuns önskvärda symbol - en kommun med närhet till vatten och natur. Det hand-
lar om ekonomiska intressen och sköter inte Höörs kommun det snyggt så har man 
inte attraktionen kvar!
• Vi delar planarkitektens ideer om att husen ska vara enhetliga och smälta in i nuva-
rande bebyggelse.
• Nybykorset är en farlig överfart både for bilister och oskyddade trafi kanter. Kommu-
nen bör uppvakta Trafi kverket i frågan. Detta blir än mer angeläget om ny bebyggelse 
tillkommer.

Kommentar:
Samrådets planförslag kommer inte ha Lillövägen som anslutande väg till 
den nya bebyggelsen och planområdet har omformats vilket innebär att det 
inte kommer vara några nya fastigheter inom strandskyddatområde. Den nya 
bebyggelsen får inte placeras under 56,5 meter för att undvika översvämning 
och nivån utgår från det beslut som kommunstyrelsen fattade under 2013 gäl-
lande lägsta nivå på golv. Samrådets planbeskrivning redovisar ovannämnda 
beslut. Efter det beslut som kommunstyrelsen fattade (i december 2015) 
gällande planens omfattning innebär det att planen endast kommer innehålla 
kvartersmark för bostadsbebyggelse, en lokalgata för att nå den föreslagna 
bebyggelsen och naturmark för att lösa dagvattenhanteringen. Grönområden 
mellan föreslagen bebyggelse kommer inte inkluderas i planen vilket innebär 
att de områden inte kommer att bebyggas och därmed får fi nnas kvar som en 
kvalitet och möjlighet till föryngring för träd. 

Samrådets plankarta kommer redovisa planområdensgränsen, denna gräns 
kommer inte ligga i direkt anslutning till Stanstorpsvägen, utan det kom-
mer fi nnas ett mellanrum mellan vägen och de nya fastigheterna som gör det 
möjligt att i framtiden placeras en gång- och cykelväg söder om Stanstorps-
vägen.  Kommunen redogör inte i planbeskrinvingen att det fi nns en badplats 
väster om planområdet, då detta inte är en kommunalt utpekad badplats. 
Kommunens badplats för Ringsjöarna fi nns i Sätofta och Gamla Bo. I ”Plan för 
Ringsjöbandet” har kommunen skrivit följande ang den problematik som väg 
23 utgör: ”Kommunen avser därför ta intiativ till att studera möjliga åtgärder 
tillsammans med Trafi kverket. Det kan till exempel ske genom en så kallad 
åtgärdsvalsstudie som gör det möjligt att jämföra mindre och större åtgärder 
med varandra, allt från lägre hastigheter till planskilda korsningar”. 

Bosjökloster 1:263
Angående strandskyddet ...
”Strandskyddet är en förbudslagstiftning. Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 
kap 15 § miljöbalken, inte 1. nya byggnader uppföras, ..... Endast om det fi nns sär-
skilda skäl kan dispens givas från dessa bestämmelser (sid. 20)”

”Utredningens förslag: Ett upphävande av strandskyddet for att bygga nya bostäder 
anses inte motiverat och särskilda skäl enligt miljöbalkens 7 kap. 18 c-d §§ saknas. 
(sid. 3)”

”Från strandlinjen råder strandskydd 300 m inåt land och 100 ffi   ut i vattnet. Av de 
två förslagen till utbyggnad som inkommit till kommunen (se fi g. 11 och 12) gör det 
med 38 tomter intrång på strandskyddet. (sid. l)”

Fig. 28 (sid. 19) och fi g. 35 (sid. 25) i planprogrammet visar nuvarande existerande
strandskyddsområde.



Detaljplan för del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd
Programsamrådsredogörelse 2016-12-19

10

Fastighetsägarna vill påpeka att även i det andra förslaget med 30 tomter, gör 6 av 
tomterna intrång på det existerande strandskyddet. Utredningens slutsats är således 
inte korrekt. Ingen av de båda förslagen uppfyller i nuläget de ovan angivna strand-
skyddskriterierna.

Angående Ringsjöbandet ...
”Visionen i Ringsjöbandet är vidare att det längs Ringsjöns stränder ska fi nnas gång-
stigar i nära kontakt med vattnet, platser för vila och ungänge samt fl era badplatser 
tillgängliga för boende och för besökande. Nya grönområden och parker ska skapas i 
attraktiva lägen och den värdefulla naturen ska tas tillvara. (sid. 3)”

Fastighetsägarna tycker att eftersom naturen på Lillö är exceptionell bör Lillöns na-
turreservat göras bättre tillgänglig för allmänheten. Det förutsätter att Länsstyrelse-
besjutet från 1937 om beträdelseförbud upphävs. En strövstig genom naturreservatet 
utmed strandlinjen, med förbindelse till de tilltänkta strövstigama på Västra Ringsjöns 
östra sida, kan skapa en förbindelse ända bort till Gamla Bo. På Västra Ringsjöns 
norra sida fi nns det redan fl era etablerade strövstigar i strandlinjen utmed Ringsjö-
bandet. Målsättningen bör vara att förbinda dessa, dels med varandra, dels med den 
ovan föreslagna sträckningen på Lillö och vidare till Gamla Bo. Den övergripande mål-
sättningen för framtiden kan vara att man till fots kan ta sig runt hela Västra Ringsjön 
såsom man nu kan göra runt Vaxsjön och Dagstorpssjön.

Angående trafi kstrukturen ...
”Programområdet föreslås ansluta via två entrevägar, vägen vid Grindstugan resp. 
Lillövägen (sid. 12).”

Ägarna vill påpeka att Lillövägen är en mycket farligt utfart också för de som bor där. 
I princip har de ingenting emot att programområdet angöres där, men utfarten från 
Lillövägen är belägen mitt i en kurva vilket gör att sikten mot Nybykorset är mycket 
begränsad. Under de tio år som de har bott där har det inträff at fl era allvarliga in-
cidenter vid denna utfart. Bilarna kommer, trots femtioskyltama, i alldeles för hög 
hastighet. Konsekvensen blir att de måste ”skära” kurvan och de dyker därför upp i 
alltför hög hastighet på fel sida av vägbanan. I synnerhet för cyklande barn och ung-
domar är en sådan utfart i allra högsta grad olämplig. Innan planerarna bestämmer 
sig för en kommande utfart från Lillövägen, vill fastighetsägarna rekommendera dem 
att prova att köra ut på Stanstorpsvägen från Lillövägen mot Nybykorset. De är över-
tygade om att planerarna då med all säkerhet kommer att förstå vad de menar.

Kommentar:
Samrådets planförslag kommer inte ha Lillövägen som anslutande väg till den 
nya bebyggelsen och planområdet har omformats vilket innebär att det inte 
kommer vara några nya fastigheter inom strandskyddatområde. Höörs kom-
mun strävar mot att utveckla naturstråken som fi nns naturligt utmed sjöarna. 
Däremot kan inte en detaljplan reglera att stråk ska fi nnas utan om ett rekrea-
tionsstråk ska fi nnas behöver det upprättas ett avtal mellan kommuen och 
markägaren. Ett sådant avtal upprättas inte parallellt med detaljplanen utan 
det är Höörs kommunpolitiker som beslutar om ett sådant avtal ska upprät-
tas. Rekreationsstråk omnämns i planprogrammet, men ett planprogram är 
en sorts idéskiss som redovisar planområdet och möjligheter till förbättringar 
gällande bland annat tillgänglighet, det innebär att det i samrådshandlingen 
inte kommer redogöra några förändringar utanför planområdets gränser. 
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Bosjökloster 1:240
Hej. Är boende i Stanstorp och vill bara delge att jag är mycket positiv till den pla-
nerade exploateringen som förhoppningsvis kommer att locka till sig många barnfa-
miljer. Fastighetsägaren hoppas mycket kan bli verklighet inom snar framtid. Väldigt 
viktigt är att man sätter press på trafi kverket med att göra Stanstorpsvägen och Nyby 
korset säkrare för gångtrafi kanter och cyklister. Ägaren är idag tveksam till att bo-
sätta sig med barn väster om Nybykorset eftersom denne förmodligen kommer att ha 
önskemål om att ha sina barn på skola och dagis i Sätofta.

Kommentar:
I ”Plan för Ringsjöbandet” har kommunen skrivit följande ang den problematik 
som väg 23 utgör: ”Kommunen avser därför ta intiativ till att studera möjliga 
åtgärder tillsammans med Trafi kverket. Det kan till exempel ske genom en så 
kallad åtgärdsvalsstudie som gör det möjligt att jämföra mindre och större 
åtgärder med varandra, allt från lägre hastigheter till planskilda korsningar”. 

Bosjökloster 1:745
1. Beslut upprättades i kommunfullmäktige på 1980-talet om att tomter i Stanstorp 

och Ormanäs skulle vara minst 1500m2 men helst större för att passa in i omgiv-
ningen vilket Ni även ansåg som rimligt då vi talades vid för ca ett år sedan.

2. Angiven tomtstorlek på 1000m2 kan inte accepteras som anpassning till befi ntlig 
bebyggelse utan motsvarar tomtstorlekar i tätbebyggt område, helt oacceptabelt.

3. Beklagligt att kommunen tar upp dåligt utförda underlag inför det byggsamråds-
möte som ägde rum 2 februari 2011. Det känns inte bra att Ni tagit så mycket tid, 
kraft och pengar till en hel folder där det är en rad felaktigheter och ej genomförd 
byggnation som redovisas och skall diskuteras. Det bör väl ligga i kommunens in-
tresse att värna om de fi na områden vi har i Höör och inte låta ekonomiska aspek-
ter ta överhand så det förläggs en mindre by i känsligt område som Blommeröd. 
Det hade inkommit ett nytt förslag som suddigt och knapphändigt redovisades 
eftersom det kändes lite påtvingat då diskussioner om bebyggelsen ansågs som 
negativ.

4. Strandskyddet har uppkommit för att värna om våra fi na, känsliga områden vad 
gäller växtlighet, djurliv m.m så vi kräver att kommunen skall stå rakryggad och 
hålla fast vid principen att det inte skall bebyggas på strandskyddade områden. 
Kommunen tycks anse att strandskyddets betydelse inte är lika angeläget att 
bevara som för kommuninvånarna känns mycket olustigt och beklagligt. Är det nu 
möjligt att bebygga strandskyddade områden som kommunen här diskuterar skall 
väl samtliga markägare med strandskyddade tomter ges möjlighet att bebygga 
sina marker så att rättvisa skipas. Vi är, om kommunen vacklar i ärendet, berät-
tigade att bebygga våra hagar norr om vår bostadsdel mot Stanstorpsvägen som 
också ligger på strandskyddad mark.

5. Det talas mycket om närheten till Ringsjön och sjöutsikten mot Ringsjöns östra 
strand ”strandängarna” som ligger knappt en kilometer bort. Det känns mer som 
att man skönmålar detta i allra högsta grad när man diskuterar sjöutsikten med 
dess avstånd. Strandängarna är som alla vet lika tillgängliga i dagsläget och vore 
det inte lämpligare att lägga en parkeringsyta för bilar vid nedfart kyrkan där även 
avståndet till strandängarna är betydligt kortare och bättre ur allas synpunkt inte 
bara de s.k ”nya” bostadsinnehavarna i Blommerödsprojektet. Det är även lämp-
ligare för badstrand på många sätt om nu kommunen anser att vi har så stort 
behov att komma ned till Ringsjön eftersom Hasselstigens badplats inte är avsedd 
för fl er människor än de som nyttjar den idag.

6. Lillö fi nns tillgängligt idag som kommuninvånarna säkerligen redan känner till 
och det blir inte lättillgängligare för att man bygger nya hus. Ägaren till Lillö har 
inget intresse av att en massa människor strövar omkring längs tomtgränsen och 



Detaljplan för del av Bosjökloster 1:595, Blommeröd
Programsamrådsredogörelse 2016-12-19

12

kommer givetvis inte att uppföra några gångstråk så det är och förblir lika svårtill-
gängligt i framtiden vilket är helt förståeligt. 

7. Det låter som om kommunen har ett stort intresse av att komma ned till Ringsjön 
men det måste väl vara bättre att genomföra upprustning av stigar m.m i t.ex 
Stenskogen där det redan fi nns och är lättillgängligt för människor att vandra. 
Frostavallen har vi ju jättefi na stigar med möjlighet till promenader och annan typ 
av motion. Kommunen skall väl leva med i nuet och se visioner om det bästa för 
kommunens framtid.

8. Exploatören har ju givetvis givit kommunen en vink om att ”öppna” upp området 
för bättre möjlighet till strandängarna enbart för att påskynda ärendet hos kom-
munen som vi tydligt ser i det ofärdiga underlaget som skickats ut till oss berörda 
grannar. Kommuns utvalda får inte falla för trycket från exploatörer på det gällan-
de projektet utan gör bara oss andra kommuninvånare missnöjda med Ert arbete 
som består i att värna om vårt vackra Höör.

9. Finns det ett förslag på avtal med kommunen om det s.k gångstråk till strandäng-
arna? Det borde vara lika viktigt som att uppföra bostäderna om det nu handlar 
om tillgängligheten till stranden. Kommunen framhäver dessa gångstråk vid fl era 
tillfällen som en stor möjlighet för bättre tillgänglighet till strandängarna och då 
borde ett sådant avtal ligga med i planen om bebyggelsen d.v.s skall det byggas 
skall markägaren och kommun sluta ett livslångt avtal med gångstråken som ett 
krav från kommunen.

10. En person tog upp alternativet att lägga projektet österut där sikten och tillgäng-
ligheten till strandängarna är mera gynnsamma via allen rakt ut till stranden. Det 
var de befi ntliga ekarna som var orsaken till bebyggelse enligt planarkitekten 
vilket jag har svårt att förstå när jag tittat på området. Det viktigaste är inte att få 
in så många hus som möjligt utan att värna om området.

11. Avståndet från vårt stall till föreslagen tomtgräns är endast 200m. Vi har möjlig-
het till stallplatser för 48 st Islandshästar.

12. Avståndet från vår hage till föreslagen tomtgräns är endast 25m.
13. Marken är även klassad som Riksintresse kultur vilket skall beaktas.

Vi förväntar oss att kommunen tänker över detta ordentligt och vågar stå emot alla 
sorters erbjudanden i detta projekt och även från kommande exploatörer i framtiden 
och tänker på kommuninvånarna och vi alla som bor på berörda platser.

Kommentar:
Reglering av tomtstorlek möjliggör att det kan erbjudas mindre tomter för de 
människor som vill bostätta sig i området men som inte vill ha för stor tomt. 
Regleringen innebär dessutom att tomterna inte får vara mindre än den an-
givna storleken som regleras på plankartan, däremot fi nns det inte någon 
begränsning i större mått, det innebär att tomterna skulle kunna bli större 
och färre i antal, det är upp till exploatören - så länge de följer regleringen på 
plankartan.

Planområdet har omformats sedan planprogrammet, vilket innebär att det inte 
kommer vara några nya fastigheter inom strandskyddatområde. I planpro-
grammet står det även att ”ett upphävande av strandskyddet för att bygga nya 
bostäder anses inte motiverat och särskilda skäl enligt miljöbalkens 7
kap. 18 c – d §§ saknas”. Kommunen redogör inte i planbeskrinvingen att det 
fi nns en badplats väster om planområdet, efterom detta inte är en kommunalt 
utpekad badplats. Kommunens badplats för Ringsjöarna fi nns i Sätofta och 
Gamla Bo. Höörs kommun strävar mot att utveckla naturstråken som fi nns 
naturligt utmed sjöarna. Däremot kan inte en detaljplan reglera att stråk ska 
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fi nnas utan om ett rekreationsstråk ska fi nnas behöver det upprättas ett avtal 
mellan kommuen och markägaren. Ett sådant avtal upprättas inte parallellt 
med detaljplanen utan det är Höörs kommunpolitiker som beslutar om ett så-
dant avtal ska upprättas. Rekreationsstråk omnämns i planprogrammet, men 
ett planprogram är en sorts idéskiss som redovisar planområdet och möjlig-
heter till förbättringar gällande bland annat tillgänglighet, det innebär att det 
i samrådshandlingen inte kommer redogöra några förändringar utanför plan-
områdets gränser. 

Höörs kommunpolitiker har i december 2015 tagit ställning till de naturvärden 
som det har redogjorts för i de utredningar och rapporter som tagits fram, 
genom att de har avgränsat planområdet och gjort det mindre än vad som 
redovisades i planprogrammet.

I den arkelogiska utredningen hittades det inga spår på stadigvarande vis-
telse inom planområdet och därmed innebär planområdet inget ingrepp i en 
förhistorisk boendeplats. Utrednignen klargjorde även att det behöver inte 
genomföras några fl er utredningar. Riksintresset är ett landskapsområde med 
förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet, men som det redogjorts 
ovan har inga tecken på boplats återfunnits inom planområdet och det är be-
läget i riksintressets utkant, kommunen  gör bedömningen att den föreslagna 
utbyggnaden inte kommer att ha en negativ påverkan på hela riksintresseom-
rådet för kulturmiljövården.

Bosjökloster 1:755
Vi har granskat samrådshandlingen ”Planprogram för del av Bosjökloster 1 :595” och 
i princip är vi positiva till det föreslagna projektet.

Intill det aktuella planområdet bedriver vi en verksamhet som omfattar olika aktivite-
ter kring hästar med avel, utbildning, tävling och rekreation mm. Vi vill därför upp-
märksamma några punkter som är avgörande för att naturmiljö, kulturmiljö, hästverk-
samhet och bostäder ska kunna utvecklas till en väl fungerande helhet, där de olika 
delarna berikar varandra istället för att utgöra hinder för varandras utveckling.

Det är viktigt att marken öster om infartsvägen vid grindstugan även i framtiden obe-
hindrat kan användas för vår verksamhet. Den planerade bostadsbebyggelsen måste 
utformas så att den inte blir ett hinder för befi ntlig och framtida hästverksamhet.

Det är också viktigt att ett ev nytt vandringsstråk planeras och utformas i samråd med 
undertecknad och hästverksamheten. Med en genomtänkt utformning kan vandrings-
stråket öka allmänhetens tillgänglighet i området samtidigt som stor hänsyn visas 
naturmiljö, kulturmiljö och hästverksamhet.

Vår förhoppning är att kommande planläggning och genomförande kan ske i samråd 
med undertecknad så att hinder inte ska uppstå för hästverksamheten i området.

Kommentar:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mel-
lan stall/hästhagar/paddock och bostadsbebyggelse. Boverket har en skrift 
”Vägledning för planering för och invid djurhållning” som redogör för studier 
som påvisat att förhöjda värden av hästallergen kan uppmätas i närområdet, 
men efter 50-100 meter från källan är halterna mycket låga eller under de-
tektionsgränsen. I Boverketrapporten framgår det också att i undersökningar 
visas det på att vegetation eff ektivt hindrar allergen från att spridas. I Bover-
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ketskriften står det även att på landsbygden bör djurhållning och dess om-
givningspåverkan vara i högre grad acceptabel än i miljöer där sådan normalt 
inte förekommer.

Avståndet mellan stall och den nya bebyggelsen (det hus som i illustationen 
ligger närmast) är cirka 240 meter. Enligt uppgifter kommer de hagar som lig-
ger i direkt anslutning till bebyggelsen som ligger i den östra delen av plan-
området att ersättas på annats läge inom Blommeröd. Detta innebär att den 
föreslagna bebyggelsen i den östra delen kommer att ha ett avstånd på cirka 
50 meter mellan fastighetsgräns och hagmark. För att åstadkomma förbätt-
rade miljöer för den nya bostadsbebyggelsen är det lämpligt om någon sorts 
skyddande vegetation anordnas vid den nya bebyggelsens fastighetsgränser. 
Halterna av hästallergen som sprids kan minskas genom att det fi nns vegeta-
tion.

Det fi nns även domstolsbeslut som rör klagomål gällande djurhushållning nära 
bostadsfastigheter. I beslutets argumenationen framhävs ofta motiveringen 
att området har en lantlig karaktär och att en visst inslag av ljud och lukt från 
hästar får anses ingå som ett naturligt inslag i miljön.

Bosjökoster 1:180
Det planprogram som presenterats innebär att byggande och tomter skulle delvis för-
läggas på strandskyddat område norr om Lillö. Vi vill avråda från detta och menar det 
är bäst att reglerna om strandskydd följs således att regelverket tillämpas lika för alla. 
I annat fall blir det svårt för kommunen att argumentera varför det skall följas ibland 
och ibland inte. Den lilla ö som ligger i strandlinjen omedelbart väster om det presen-
terade planområdet tycks dessutom innehålla ett tämligen rikt fågelliv med mycket 
vassområden.

Under planmötet den l:a februari omnämndes (men presenterades inte) ett förslag
där tomtområdet läggs längre österut bort från stranden. Detta verkar mer rimligt.

Kommentar:
Planområdet har omformats sedan planprogrammet, vilket innebär att det inte 
kommer vara några nya fastigheter inom strandskyddatområde. I planpro-
grammet framgår det även att ”ett upphävande av strandskyddet för att bygga 
nya bostäder anses inte motiverat och särskilda skäl enligt miljöbalkens 7
kap. 18 c – d §§ saknas.”

AB Garibaldi 
AB Garibaldi får härmed bekräfta de synpunkter som framfördes vid samrådsmötet 
den 1 februari 2011 enligt följande.

AB Garibaldi anser att ny bebyggelse bör ske så nära Stantorpsvägen som möjligt. 
I den mån det föreligger hinder att exploatera enligt de förslag som återfi nns i pro-
gramhandlingarna, anser AB Garibaldi att bebyggelse bör läggas längre österut för 
att spara befi ntlig skog i möjligaste mån.

AB Garibaldi ser helst att kommunen i samnad med revideringen av den befi ntliga 
översiktsplanen skriver in i planen att Blommeröds mark i övrigt i princip inte är av-
sedd för bebyggelse.
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Kommentar:
I ”Plan för Ringsjöbandet” har kommunen pekat ut området som ett utbygg-
nadsområde, däremot klargörs det att det ursprungliga förslaget på 30-38 
tomter inte är aktuell pga vattenproblematik och naturvärden. Planområdet 
har i stället minskats och fått en avgränsning som gör att det inte kan bli lika 
mycket bebyggelse som det föreslogs i programhandlingen. 

4. Kommunal remiss
Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till planprogram för del av Bosjökloster 
1:595 ”Blommeröd” med det tillägget att nämnden anser att en miljökonsekvensbe-
skrivning ska göras. Förutom påverkan i och omkring programområdet Blommeröd så 
är det viktigt med en samlad bedömning där det vägs samman med konsekvenserna 
av det programförslag som foreslås for hela Ringsjöbandet.

Kommentar:
Utifrån att det har tagits fram en dagvattenutredning, en översiktlig geotek-
nisk undersökning, ett naturvårdsutlåtande, en inventering av fl addermöss, en 
inventering och sammanställning av arter, en arkeologisk undersökning och en 
översvämningskartering har bedömningen gjort att det inte behöver tas fram 
någon miljökonsekvensbeskrivning (mbk) eftersom alla ovannämnda utred-
ningar ger samma bedömning tillsammans som en mkb hade gjort. Utifrån de 
ovannända utredningar har kommunstyrelsen beslutat om en avgränsning av 
planområdet för att minska påverkan på djur och natur.

Kultur- och fritidsnämnden
Planprogrammet har två syften; att ange mål och riktlinjer för ny bebyggelse av 1 - 
1½ plans permanentbostäder inom del av fastigheten Bosjökloster 1:595 samt att 
skapa en ökad tillgänglighet till Västra Ringsjön.

Beträff ande riktlinjerna för nybebyggelse inom program området anges två alternativ:
Alternativ A som medger 30 tomter om ca 1 000 kvm
Alternativ B som medger 38 tomter med samma tomtstorlek.
Programområdet omfattar 6,4 ha. Det senare alternativet innebär ett intrång på 
strandskyddet, vilket i Planprogrammet inte anses motiverat, varför alternativ B faller 
bort.

Om bebyggelse uppförs enligt planprogrammet innebär detta en väldigt påtaglig för-
tätning i ett för övrigt glesbebyggt och lantligt landskap. Befi ntlig bebyggelse består 
av såväl fritidshus som permanentbostäder med årsringar från hela 1900-talet, däri-
bland mycket äldre bebyggelse från 1910-20-tal. I Programplanen anges variationen 
mellan öppet och slutet? längs Stanstorpsvägen som en viktig egenskap att bevara i 
landskapet. 

Med utgångspunkt i den befi ntliga glesa bebyggelsen, framför allt utefter Stanstoprs-
vägen, anser nämnden att båda alternativen i planprogrammet är så pass omfattande 
ytmässigt såväl som sett till antalet bostäder, att ett genomförande av programmet 
fullt ut riskerar att ske på bekostnad av närområdets lantliga och öppna karaktär. Till 
den lantliga karaktären bidrar också avsaknaden av gatubelysning, vilket utgör en 
faktor som skiljer landsbygden från stadsrummet.

Delar av programområdet utgörs av ”hävdade och igenväxande ekhagar med inslag av 
mycket grova träd” (område B, fi g 35). Dessa ekhagar har ett kulturhistoriskt värde, 
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då de tidigare ingick i Bosjöklosters gods. Ekhagarna är en viktig del av det skånska 
godslandskapet, tillsammans med ett öppet landskap, stora brukningsenheter, gamla 
vägsträckningar och alleer. Förutom kulturhistoriska värden har eklandskapet också 
höga naturvärden, estetiska värden och rekreationsvärden.

Höga rekreationsvärden har också strandområdena. Eventuell nybebyggelse bör ut-
formas så att strandområdena blir mer lättillgängliga.

Kommentar:
Programområdets omfattning har minskat från 30-38 tomter till 19 nya tomter 
och ingen del av det omarbetade förslaget ligger inom strandskyddat område. 
Det nya förslaget för ny bebyggelse ligger inte tätt intill varandra, utan det 
fi nns naturområden mellan de föreslagna bostadsenheterna som innebär att 
den lantliga karaktären med avstånd mellan bostadshusen fortfarande fi nns 
kvar. Gällande ekhagarnas kulturhistoriska värde kommer planbeskrivningen 
att kompletteras med ett stycke från kommunekologens yttrande, se nedan. 
Detaljplaneområdet innefattar inte strandområdena eller rekreationsstråk. Om 
ett rekreationsstråk ska pekas ut behöver det upprättas ett avtal mellan kom-
muen och markägaren, det ingår inte i detaljplaneuppdraget. Däremot bedöms 
ny väg in i området och naturmarken mellan den nya bebyggelsen göra det 
möjligt att göra planområdet mer tillgängligt för utomstående.

Socialnämnden
I samtlig planering för området såväl i inomhus- som i utomhusmiljön är det viktigt 
att redan i ett tidigt skede tänka på tillgängligheten utifrån olika former av funktions-
nedsättningar. Inom sodal sektor fi nns många befattningshavare med goda tillgäng-
lighetskunskaper, vilka är viktiga att få med tidigt i processen. Att planera och tänka
ur tillgänglighetssynpunkter tidigt är normaliserande och skapar oberoende för den 
enskilde samtidigt som det är eknomiskt fördelaktigt för kommunen, eftersom det i 
förlängningen kan förhindra individuella bostads- och miljöanpassningar alt behov av 
hemtjänst.

Goda och tillgängliga kommunikationer och väl utbyggd service är också viktigt ur ett
tillgänglighetsperspektiv, så även god belysning.

Socialnämnden har tidigare lyft upp frågeställningen kring någon form av boende för
personer med olika funktionsnedsättningar, då detta är ett behov som ständigt ökar i 
vår kommun bla mot bakgrund av att vi är en infl yttnings kommun samt att ungdomar 
nu boende hos föräldrar har önskemål om att fl ytta hemifran. I tidigare diskussioner 
har Höör Väster presenterats i detta sammanhang som ett alternativ dock var platsen 
för detta ev boende det mest kuperade på hela området samtidigt som handikapprö-
relsen tyckte att det var för långt ifran centrum. Behovet kvarstår dock.

Med goda kommunikationsmöjligheter och god service kan Bosjökloster kanske vara 
ett lika bra alternativ för ovanstående boende som Höör Väster.

Socialnämnden har också i olika sammanhang framfört behovet av hyreslägenheter 
för framförallt unga kommunmedborgare.

Kommentar:
Detaljplanehandlingarna reglerar inte tillgänglighet för funktionsnedsatta 
människor utan detta ska framgå i de bygglovshandlingar som skickas in till 
kommunen efter att detaljplanen har vunnit laga kraft. Gällande utemiljön är 
det exploatörens ansvar att de utformar fastigheterna med goda förutsätt-
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ningar för att tillgängliggöra området för rörelsehindrade. I detaljplanen kan 
väglutningen regleras för att säkerställa att det inte blir för branta lutningar. I 
och med dokumentet om lägsta golvnivå som kommunstyrelsen beslutade om 
2013 kommer bebyggelsen att ligga på liknande nivåer och det bedöms inte 
bli stora nivåskillnader inom planområdet. Angående yttrandet om bostads-
form är det ingenting som regleras i detaljplanen. Det som reglerar bebyg-
gelsen är vilken höjd som tillåts inom området och hur mycket som får bebyg-
gas av tomtmarken. Står det exempelvis en nockhöjd på sju meter är det inte 
möjligt att bygga ett fl erfamiljshus med fyra våningar, då detta hade stridit 
mot detaljplanen.

Tekniska nämnden
Trafi k
Inledningsvis ingår pianområdet i Planprogram för Ringsjö bandet varför de gene-
rella hänsyn när det gäller t.ex. trafIk, natur och tillgänglighet fi nns inarbetade i detta 
program. Specifi ka synpunkter som telmiska kontoret vill framföra för Blommeröd är 
följande.

Stanstorpsvägen är den väg som kommer att stå för trafi körsörjningen till området. 
Kontoret vill påpeka att utanför tättbebyggt område är det Länsstyrelsen som be-
slutar om vilken hastighet som ska gälla. Om hastigheten ska förändras och var en 
eventuellt fl yttad skylt ska placeras kan därför avgöras senare.

Innan detaljplanen ställs ut kan en trafIkräkning behöva göras på Stanstorpsvägen 
intill planområdet samt en bullerberäkning utföras för att utreda eventuella bulleråt-
gärder. 

Vändplatserna inom det nya småhusområdet måste vara dimensionerade för vändning 
med sopbilar och lastbilar.

Befi ntlig busshållplats är belägen i körbanan och i en korsning vilket inte är lämpligt. 
Ett bättre läge för busshållplats bör därför undersökas.

En cykelväg utmed Stanstorpsvägen har sedan länge varit ett önskemål från tekniska 
kontoret men den är Trafi kverkets ansvar och har inte haft någon högre prioritet i 
deras investeringsbudget. Området kring Stanstorpsvägen är ett attraktivt sjönära 
bostadsområde. I samband med kommunens utökade planer för bebyggelse utmed 
Västra Ringsjön enligt Planprogram för Ringsjöbandet, vari Blommeröd är en del, och 
med hänsyn till på Stanstorpsvägens nuvarande standard och säkerhet bör Trafl kver-
ket prioritera en gång- cykelväg utmed Stanstorpsvägen högre och också en planskild 
korsning med väg 23. Vilken sida som är lämpligast att förlägga gång- cykelväg bör 
ses över i samband med den fortsatta detaljplanen för Blommeröd.

Planprogrammet tar upp förekomsten av vilt intill programområdet. Problem med 
viltolyckor på de intilliggande statliga vägarna och behov av åtgärder är Trafl kverkets 
ansvar. 

Sammantaget är anslutningarna till Stanstorpsvägen ett problem redan idag. Därför 
är det viktigt att utreda förutsättningarna för hur man kan ansluta tillkommande bo-
städer närmare innan man tar slutlig ställning till detaljplanen.
Åtgärder som krävs för ökad trafi k är Trafl kverket ansvar att utreda och om kostna-
derna ska belasta exploateringen måste dessa tas fram i ett tidigt skede.
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Övrigt
Ett annat viktigt problem att uppmärksamma är hur dagvatten avrinningen ska han-
teras. Området ligger tämligen lågt och huvudprincipen är att alla fastigheter själv 
ska ta hand om sitt dagvatten. Vid högt vattenstånd kan det bli nödvändigt att pumpa 
dagvatten från området. En utredning som visar hur problemet kan lösas bör åläggas 
exploatören innan ställning tas till bebyggelse i området.

Kommentar:
Trafi kverket uppdaterar sina siff ror vart 12:e år, vilket innebär att det fi nns 
nya siff ror för Stanstorpsvägen 2016 (eftersom den förra mätningen gjordes 
2004). Planbeskrivningen kommer innehålla en översiktlig bulleranalys som 
tas fram med hjälp av det bulleranalysprogram som Tyréns tagit fram. Buller-
programmet är baserad på den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafi kbul-
ler som används Naturvårdverkets rapport ”Vägtrafi kbuller”. Genom att lägga 
in trafi kfl öde och hastighet samt på vilket avstånd från vägen man önskar få 
en bullerindikation kan man snabbt få fram en indikation i dBA av hur mycket 
trafi ken låter.

Vändplats inom planområdet kommer dimensioneras enligt de riktlinjer som 
fi nns för vändning av sopbilar. Placering av busshållplats ingår inte i planom-
rådet och kommer således inte att utredas i detaljplanearbetet.

För att göra det möjligt att anlägga en framtida gång- och cykelväg utmed pla-
nområdet kommer inte planområdesgränsen ligga i Stanstorpsvägen utan på 
ett avstånd från vägen som gör det möjligt att bygga en gång- och cykelväg.

I samrådshandlingen har väganslutningen ändrats. I programhandlingen var 
det två väganslutningar från området till Stanstorpsvägen, i samrådshandling-
en har detta ändrats och anslutningen via Lillövägen fi nns inte längre kvar.

Dagvattenutredning fi nns till samrådshandlingarna.

Kommunekolog
Planprogrammet innehåller en bra och utredande text som väl beskriver förutsätt-
ningarna för en eventuell bebyggelse i programområdet.

Det sammantagna intrycket av förutsättningarna vad gäller grundvatten, bäckar, 
diken, ledningar, strandskydd, naturvärden med mera är att området inte lämpar sig 
särskilt väl för bebyggelse, åtminstone inte i den grad som föreslagits.

Programområde Blommeröd utgör en del av ”Ringsjöbandet”. Den miljöpåverkan som 
föreslagen exploatering skulle innebära måste bedömas tillsammans med den före-
slagna utbyggnaden av hela Ringsjöbandet, enligt det planprogram för Ringsjöbandet 
som för närvarande är ute för samråd. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) byggd 
på fördjupade studier av bland annat naturvärden behöver därför upprättas för hela 
det område som omfattas av planprogram för Ringsjöbandet.

Natur- och kulturvärden
På sidan 25 i planprogrammet redogörs översiktligt för områdets naturvärden och
kommunekologens bedömning. Den bedömningen kvarstår. I tillägg skulle jag vilja 
påminna om att eklandskapet kring Ringsjön även har en kulturhistorisk dimension.

Det aktuella markområdet utgör historiskt en del av Bosjöklosters ägor och är en 
del av det gods- eller slottslandskap som riksintresset för kulturmiljö avser. Typiskt 
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för godslandskapen är bland annat ekarna. Detta är uppenbart kring Bosjökloster, 
men kan studeras även vid en rad andra gods, som till exempel Wanås, Yddinge och 
Sövdeborg. Ekarna har genom åren sparats på godsens marker i en betydligt större 
utsträckning än på självägande bönders mark. Bland annat var det ett sätt att visa på 
rikedom; att man hade råd att spara dem trots att de tog ljus och växtkraft från grö-
dorna. Ekarna, eklandskapet och nu specifi kt de ekhagar som ligger inom program-
området bör således betraktas inte bara som naturvärde och hem för hotade arter, 
utan även som ett kulturarv. 

Att som planprogrammet anger försöka sig på att spara värdefulla träd inom bebyg-
gelsen har i praktiken visat sig vara ganska svårt och tenderar att bli en halvmesyr, 
jmfr Ekeliden. För att uppnå planprogrammets goda idé om bebyggelse nära naturen 
kan man inte bygga mitt i den, man måste hålla sig vid sidan av. För att på allvar ta 
tillvara de naturvärden som fi nns inom programområdet och samtidigt få den önskade 
eff ekten av att landskapet ”öppnas upp”, borde ekmiljöerna istället restaueras och 
skötas med betesdrift. 

Miljöbalken
I planprogrammets konsekvensbeskrivning görs bedömningen att programförslaget 
inte strider mot bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i Miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel. Jag menar att en exploatering på den här platsen, i den här 
naturmiljön, i föreslagen grad, inte överensstämmer med varken §1, 3 eller 6 i miljö-
balkens tredje kapitel.

Kommentar: 
Stycket ”Det aktuella markområdet utgör historiskt en del av Bosjöklosters 
ägor och är en del av det gods- eller slottslandskap som riksintresset för 
kulturmiljö avser. Typiskt för godslandskapen är bland annat ekarna. Detta är 
uppenbart kring Bosjökloster, men kan studeras även vid en rad andra gods, 
som till exempel Wanås, Yddinge och Sövdeborg. Ekarna har genom åren spa-
rats på godsens marker i en betydligt större utsträckning än på självägande 
bönders mark. Bland annat var det ett sätt att visa på rikedom; att man hade 
råd att spara dem trots att de tog ljus och växtkraft från grödorna.” kommer 
att infogas i planbeskrivningen under rubriken Riksintressen. Efter det beslut 
som kommunstyrelsen fattade (i december 2015) gällande planens omfatt-
ning innebär att planen endast kommer innehålla kvartersmark för bostadsbe-
byggelse och lokalgata för att nå den föreslagna bebyggelsen. Grönområden 
mellan föreslagen bebyggelse kommer inte inkluderas i planen vilket innebär 
att de områden inte kommer att bebyggas och därmed får fi nnas kvar som 
en kvalitet för de som kommer att bo i området och bli allemansrättslig mark 
mellan den nya bebyggelsen som kan bli en del av ett gångstråk, enligt förslag 
som fi nns i ”Plan för Ringsjöbandet” (antogs av kommunfullmäktige 2016-02-
17).

Gällande paragraferna i yttrandet har kommunstyrelsens beslut om avgräns-
ning medfört att programområdet har minskats och naturområden har undan-
tagits den kommande samrådshandlingen. Minskningen av programområdet 
medför att kommunen har tagit ställning och utifrån de framtagna utredning-
arna pekat ut delar av programområdet som lämpliga för fortsatt planlägg-
ning. Den arkelogiska utredningen hittades det inga spår på stadigvarande 
vistelse inom planområdet och därmed innebär planområdet inget ingrepp i 
en förhistorisk boendeplats. Utrednignen klargjorde även att det behöver inte 
genomföras några fl er utredningar. Riksintresset är ett landskapsområde med 
förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet, men som det redogjorts 
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ovan har inga tecken på boplats återfunnits inom planområdet och det är be-
läget i riksintressets utkant, kommunen  gör bedömningen att den föreslagna 
utbyggnaden inte kommer att ha en negativ påverkan på hela riksintresseom-
rådet för kulturmiljövården.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget att erinra mot planprogramet om man uppfyller
nedanstånde punkter.

Åtkomlighet för Räddningstjänsten vid en släck- och räddningsinsats.
Kraven som skall uppfyllas för åtkomligheten för Räddningstjänsten är att:
• Räddningstjänsten skall ha åtkomlighet till befi ntlig och planerad bebyggelse och 

inträngningsvägarna. Det skall ej överstiga 50 meter från släckfordonet/livrädd-
ningsfordonet och bygganden och inträngningsvägarna.

• Räddningsvägen bör ha en bärighet för axeltryck av 100kN och ha en hårdgjord-
yta samt vara 3 meter bred och 4 meter hög samt ha en största inre radie av 7 
meter i kurvorna.

• En utförligare kartering av översvämmningsriskerna för området bör göras.
• Vidare bör man se till så att brandvatten försörjningen uppfylls enligt norm, man 

bör uppnå en minimum kapacitet av 600 Liter/min brandposterna i de delar som 
har kommunalt vatten och i de delar där man planerar för kommunalt vatten.

Kommentar:
Yttrandet är noterat.

Ändringar i planförslaget
Med hänvisning till det som framförts i yttranden och det som framkommit i kommu-
nens kommentarer föreslås det att planhandlingarna ändras enligt nedan:

- I planbeskrivningen kommer det redogöras för de hästverksamheter som 
fi nns, vilka riktlinjerna är och vad den nya bebyggelsen påverkas av från verk-
samheten.
- Planhandlingarna kompletteras med rätt information gällande TeliaSonera. 
- Plankartan kommer att innehålla ett E-område för transformatorstation.
- Kommunstyrelsensn beslut om lägsta golvnivå inomhus kommer fi nnas redo-
visad i planbeskrivningen.
- Ett stycke från kommunekologens yttrande kommer att infogas i planbeskriv-
ningen.
- Planbeskrivningen kommer att innehålla en översiktlig bulleranalys.

 

Samhällsbyggnadssektor

Rolf Carlsson      Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt FPR/MSA
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TIDPLAN
Planprocessen sker med normalt planförfarande och beräknas fortgå enligt följande 
tidplan:

Samråd    vintern 2017
Granskning    våren-sommaren 2017
Antagande (KF)   hösten 2017
Laga kraft    hösten-vintern 2017

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans 
med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståel-
sen av planförslagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och 
förutsättningar. 

Arbetet sker med normalt planförfarande, i enlighet med äldre plan- och bygglagen 
(ÄPBL 1987:10). Översiktsplanen 2002 redovisar inte området som bebyggelseom-
råde, däremot redovisas området i ”Plan för Ringsjöbandet”.
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Figur 1. Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till väg 23 och Västra Ringsjön.

PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND
Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse på delar av 
fastigheten Bosjökloster 1:595, söder om Stanstorpsvägen vid ”Blommeröd”. Den nya 
bostadsbebyggelsen får inte placeras närmare än 12 meter från Stanstorpsvägen, vil-
ket medför att prickmarken på tomtmarken närmast Stanstorpsvägen inte får bebyg-
gas och inga in - och utfarter tillåts mot Stanstorpsvägen och Lillövägen. Detaljplanen 
reglerar endast den mark som är lämplig för bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-
mark samt mark (NATUR) avsatt för att lösa dagvattenhanteringen för området. Reste-
rande av den kringliggande marken ingår inte i planområdet eftersom den  innehåller 
höga biologiska värden och därför ska undantas för exploatering. Detaljplanen anger 
riktlinjer för ny 1-1½ plans bostadsbebyggelse för delar av fastigheten Bosjökloster 
1:595, bland annat att färdigt golv ska placeras 30 cm högre än färdig gatunivå, för att 
undvika att byggnaden skadas av höga vattennivåer.
 

Bakgrund
År 2009 inkom en ansökan om planläggning för fastigheten Bosjökloster 1:595. I an-
sökan framgår det att sökande önskar exploatera området för permanent bostadsbe-
byggelse och att avsikten med planläggningen var att bebygga området med hänsyn 
till natur och miljö. 

Kommunstyrelsen gav dåvarande Planenhet i uppdrag att ta fram planhandlingar. Det 
arbetades fram en programhandling för området som skickades ut på samråd i början 
av år 2011. Planprogrammet utgör underlag för detaljplan. Syftet med ett planpro-
gram är att kommunen tidigt ska få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt. 
Berörda får med samrådet möjlighet till insyn samt påverkan genom att lämna syn-
punkter och idéer.

Efter att ett fl ertal utredningar tagits fram för planområdet har den föreliggande sam-
rådshandlingen arbetats fram.

Höör

v.
 2

3

Stanstorpsv.

Planområdet
Blommeröd

Västra Ringsjön
Lindallé



4

Detaljplan för Blommeröd, Bosjökloster 1:595 • Samrådshandling 2016-12-19

Planens huvuddrag
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av maximalt 19 enfamiljshus i form av 
1-1½-plansvillor. Den nya bebyggelsen ska följa regleringen om lägsta golv nivå som 
är reglerad på plankartan. Den föreslagna bebyggelsen gör det möjligt för människor 
att bosätta sig på en stadsnära landsbygd, det innebär att de har en lantlig bostads-
miljö med en god närhet till Höörs centrala delar både med bil och med kollektivtrafi k. 
Den nya bebyggelsen är lokaliserad till redan befi ntliga bebyggda områden och blir 
således en komplettering av befi ntliga bostadsområden. Den nya bebyggelsen tillåts 
ha en minsta tomtstorlek på 1000 m2, vilket är mindre än den närmaste bostädernas 
fastigheter, men en mindre tomtstorlek gör det möjligt för de människor som vill ha en 
mindre tomt och ändå bo i en lantlig miljö nära skog och där det fi nns rekreationsmöj-
ligheter.

Plandata
Planområdets omfattning uppgår till 
cirka 2,7 hektar. Det aktuella planom-
rådet är beläget cirka 4 km (fågelvä-
gen) söder om Höörs tätort och ca 650 
meter väster om väg 23 och Nybykor-
set. Detaljplanen avgränsas i norr av 
Stanstorpsvägen, i söder och öster av 
natur och betesmark samt i väster av 
Lillövägen.

All mark inom planområdet är priva-
tägd.

Detaljplanering och planprocessen
Äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) 
gäller för den aktuella detaljplanen, 
eftersom planen påbörjades 2009. 
Kommunen ansvarar för att planlägga 
användningen av mark och vatten. I 
en detaljplan redogörs en detaljerad 
bild av markanvändningen och av hur 
miljön avses förändras eller bevaras. 
Detaljplanen skall grundas på ett pro-
gram som anger utgångspunkter och 
mål för planen, om det inte är onödigt, 
(ÄPBL 5:18). 

Förslag till detaljplan, som följer efter 
programmet, kommer att ställas ut i 
två omgångar, samråd och utställning om vardera minst tre veckor. Efter varje samråd 
kan förändringar göras och politiskt beslut ska tas om fortsatt arbete med detaljpla-
nen. Utställningen är sista skedet då skriftliga synpunkter kan lämnas. Efter eventuel-
la justeringar kan detaljplanen därefter antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen är 
juridiskt bindande efter det att den vunnit laga kraft, dvs. det är den markanvändning 
som detaljplanen anger som ska följas vid bygglov och vid annan förändring.

Figur 2. Planområdets orientering i förhållande till Höörs 
tätort.

Höörs tätort
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan
Enligt gällande översiktsplan för 2002 redovisas inte området som utbyggnadsområde. 
Planen för Ringsjöbandet antogs av Kommunfullmäktige den 17 februari 2016 där 
det anges att ca 10 tomter skulle kunna skapas inom föreslaget planområde.  Därmed 
stämmer utbyggnaden av bostäder överrens med översiktsplanen som tillåter bostads-
bebyggelse. 

Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan. Befi ntlig bebyggelse i direkt anslutning 
till planområdet omfattas inte av någon detaljplan. 

Avvägning miljöbalken
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. 

Behovsbedömning 
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 
5 kap 3 §. För närvarande fi nns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utom-
husluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) (SFS 2010:477), fi sk- och 
musselvatten som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet (SFS 2001:554), om-
givningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen 
bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids.

Behovsbedömning från 2010 
Den sammantagna bedömningen är att ett genomförande av bebyggelse inom 
programområdet inte medför betydande påverkan på miljön, hälsan och hus-
hållningen med mark och vatten eller andra resurser enligt de regler som anges 
i miljöbalken (MB) 6 kap 11 -18 och 22§ § och plan- och bygglagens (PBL) 5 
kap 18 §. Natur- och kulturvärden påverkas dock då skog tas bort, hus fl yttas 
och en grupp av nya bostadshus uppförs. Utformningen kommer att revide-
ras inför nästa skede, detaljplanen, med större hänsyn till naturförhållanden, 
hydrologi etc. Bebyggelse bör kunna anpassas så att den smälter väl in i land-
skapsbilden. Skyddsvärda träd och miljöer sparas. Exploateringen anpassas att 
ligga på nivåer där ingen risk för översvämning föreligger. 

Programområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Den tillkom-
mande bebyggelsens skala och volym bedöms i förhållande till befi ntlig bebyg-
gelsegestaltning i området innebära liten påverkan på landskapsbilden och på 
kulturmiljön. 

Kommunens ställningstagande gällande en särskild miljökonsekvensbeskriv-
ning för området är att det inte behöver upprättas. Däremot behöver naturvär-
dena utredas vidare samt hur bebyggelse kan placeras så att höga naturvärden 
sparas i så stor utsträckning som möjligt. I övrigt krävs att olika utredningar 
tas fram innan bebyggelsens placering och omfattning slutligen bestäms i 
detaljplan. Omfattningen av möjlig byggnation bedöms dock bli mindre än vad 
som anges i inkomna förslag (för att se planprogrammets förslag på utbyggnad 
se fi gur 6 på sid. 9.
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Till samrådshandlingen har det tagits fram ett fl ertal utredningar för att belysa plan-
områdets förutsättningar. Utredningar som tagits fram är:
• Arkeologisk undersökning, framtaget av CMB Uppdragsarkeologi 2011 
• Översvämningskartering, framtaget av SMHI 2012
• Naturvårdsutlåtande, framtaget av Naturcentrum AB 2012
• Översiktlig geoteknisk undersökning, framtagen av GeoExperten i Skåne AB 2013
• Inventering av fl addermöss, framtaget av Naturcentrum AB 2015
• Inventering och sammanställning av arter, framtaget av Naturcentrum AB 2015
• Dagvattenutredning, framtagen av WSP 2015, rev 2016

Respektive utredning redogörs under den förutsättningsrubrik som berör det aktuella 
ämnet, exempelvis redovisas den arkeologiska undersökningen under rubriken ”Kul-
tur”.

Behovsbedömningen för samrådsförslaget är densamma som för planprogrammet. De 
ovannämnda utredningarna som tagits fram till samrådsskedet har legat till grund för 
den aktuella detaljplanen och bidragit till detaljplanens utformning. Ingen ny bostads-
bebyggelse tillåts ha en lägre golvnivå är + 56,5 meter (i höjdsystemet RH2000). 
Mark som ligger både över och under denna nivå kan behöva fyllas upp för att det ska 
vara möjligt att uppnå en lägsta golvnivå som är säkrad från översvämmande ytvatten 
och från högt grundvatten. Ingen ny bostadsbebyggelse tillåts inom strandskyddat 
område och efter de naturvärdesinventeringar som gjorts inom området har Höörs 
kommunstyrelse beslutat om en avgränsning för planområdet för att säkerställa den 
fl ora och fauna som behöver fi nnas kvar inom området. Utifrån utredningarnas resul-
tat och den ändrade planutformningen vidhåller Höörs kommun att en nybyggnation 
av bostäder inte har betydande miljöpåverkan på området.

Riksintressen
Avsikten med ett riksintresse är att det avgränsade området ska skyddas mot åtgärder 
som kan komma i konfl ikt med det samhällsintresse som legat till grund för riksintres-
seförklaringen. Syftet med riksintressena är att åstadkomma en god hushållning med 
landets värdefulla mark- och vattenresurser. 

De riksintresseområden för kulturmiljövård som fi nns i Sverige är av varierande karak-
tär och storlek. De kan omfatta allt från små bebyggelsemiljöer som speglar en speciell 
historisk epok till vidsträckta land-
skapsavsnitt som präglats av en lång 
tidsutveckling.

Planområdet ligger inom riksintresse 
för kulturmiljövården, Ageröd - Bosjö-
kloster - Mölleriket [M:K 37]. Motive-
ringen till riksintresset är att det är en 
dalgångsbygd och slottlandskap kring 
Rönne å och Västra Ringsjön. Detta 
landskap är ett område med förhisto-
risk bosättnings- och brukningskonti-
nuitet som formats av verksamheten 
som bedrevs av medeltidens kloster 
och även av den senare (efter 1800-ta-
let och de eff ektivare brukningsmeto-
derna) okyrkliga storgodsbildningen  
där det främst är slottet som givit 
formen till bebyggelsen och odlings-
landskapet.

Planområde

Figur 3. Riksintresset för kulturmiljövård med planområdet 
utpekat.
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I planprogrammet skrevs det att ”den tillkommande bebyggelsens skala och volym be-
döms i förhållande till befi ntlig bebyggelsegestaltning i området, innebära liten påver-
kan på landskapsbilden och på kulturmiljön”.  Länsstyrelsen yttrade sig om planpro-
grammet och gällande riksintresset för kulturmiljö skrev de: ”Länsstyrelsen anser att 
föreslagen utbyggnad är förenlig med gällande riksintressen.”

Kommunekologen skrev i sitt yttrande till planprogrammet följande:
”Det aktuella markområdet utgör historiskt en del av Bosjöklosters ägor och är en del 
av det gods- eller slottslandskap som riksintresset för kulturmiljö avser. Typiskt för 
godslandskapen är bland annat ekarna. Detta är uppenbart kring Bosjökloster, men 
kan studeras även vid en rad andra gods, som till exempel Wanås, Yddinge och Sövde-
borg. Ekarna har genom åren sparats på godsens marker i en betydligt större utsträck-
ning än på självägande bönders mark. Bland annat var det ett sätt att visa på rikedom; 
att man hade råd att spara dem trots att de tog ljus och växtkraft från grödorna.”

Riksintressen i planområdets närhet
Ringsjöarna är riksintresse för yrkesfi ske. Lillö är riksintresse för naturvård och väg 
23 utgör riksintresse för väg.

Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav planuppdrag för fastigheten Bosjökloster 1:595 den 1/6 2010. 
Efter uppdraget arbetades planprogrammet fram som beslutades om samråd den 
9/11 2010. Den 10/8 2015 beslutade kommunstyrelsen att rekreationsstråk inte 
skulle ingå i detaljplanearbetet utan att kultur- och fritidsnämnden fi ck uppdraget 
att skapa rekreationsstråk till Västra Ringsjön genom fastigheten Bosjökloster 1:595.
Kommunstyrelsen beslutade den 7/12 2015 om avgränsning av fastigheten Bosjö-
kloster 1:595 för vad som är lämpligt att exploatera, denna avgränsning ska användas 
som riktlinje för fortsatt planarbete, se avgränsningen på bilden nedan.

Figur 4. Området inom den röda ytan ska inte planläggas för bostäder enligt kommunstyrelsens beslut.
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FÖRÄNDRINGAR FRÅN PLANPROGRAMMET
Sedan planprogrammet varit ute på samråd har det tagits fram ett fl ertal utredningar 
som har påvisat på olika sorters konsekvenser. Dessa utredningar har medfört att pla-
nområdet har fått en annan utformning än vad tidigare plandokument redovisat.

För att säkerställa naturvärden som fi nns i området har olika områden pekats ut som 
bevarandsvärda, dessa har inneburit att planområdet har ändrat utseende. Föränd-
ringen av planområdet ökar möjligheten för att skyddsvärda biotoper och vattendrag 
ska kunna fi nnas kvar inom området. Planområdet omfattas huvudsakligen av tätbe-
vuxen skogsmark vilket medför att den fl ora och fauna som fi nns i det öppna betes-
landskapet kan fi nnas kvar. 

Strandskyddet som i plan-
programmet ingick i det 
föreslagna planområdet har 
i detta skede säkerställts 
genom att planområdet an-
vänder strandskyddsområdet 
som avgränsning i sydväst. 
Detta innebär att det inte 
fi nns något strandskyddat 
område inom planområdet.

Efter planprogrammet gjor-
des en utredning för en 
lämplig lägsta golvnivå som 
ska minska risken för att bo-
städer översvämmas vid höga 
vattenstånd. I dagvattenut-
redningen som också kommit 
till efter planprogrammet har 
en översiktlig höjdsättning 

gjorts för området för att säkerställa att ny bebyggelse inte skadas vid höga fl öden 
från naturmarken norr om planområdet.

I planprogrammet pekades det ut två vägar som skulle leda in till den nya bostads-
bebyggelsen, Lillövägen och entrévägen till Blommeröd - vid ”Grindstugan”. I förelig-
gande förslag har Lillövägen tagits bort som en anslutande väg och det kommer bara 
vara en väg in i området och det är en ny väg vid Grindstugan.

Den stora förändringen av utbyggnadsförslagen i föreliggande förslag är antalet bo-
stadstomter. I planprogrammet redogjordes två förslag med 38 respektive 30 tomter. 
Det angavs också i planprogrammet att antalet tomter var för många och att detta 
skulle utredas vidare. I föreliggande förslag har antalet tomter ändrats och förslaget 
inrymmer 19 tomter.

I planprogrammet redogjordes att det enligt planuppdraget skulle utredas och före-
slås åtgärder för att skapa en ökad tillgänglighet till Västra Ringsjön. Det står också 
”marken är tillgänglig enligt allemansrätten, men om markägaren är intresserad kan 
tillgängligheten ökas fysiskt genom anläggande av stigar, vilket bör regleras genom 
avtal”. I augusti 2015 beslutade kommunstyrelsen att rekreationstråksfrågan skulle 
placerades hos kultur- och fritidsnämnden. Detta innebär att föreliggande detaljplan 
inte innehåller något förslag som förbättrar tillgängligheten till Västra Ringsjön. Den 

Figur 5. Ljusblåa ytan redovisar strandskyddets läge i förhållande 
till planområdet.
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framtagna detaljplanen omfattar endast ny bostadsbebyggelse, tillhörande gata för 
att nå de nya fastigheterna som föreslås i planen och naturmarken för dagvattenhan-
teringen. 

Figur 6. Förslag A och B från planprogrammet.

Figur 7. Minskat antal bostadsfastigheter och utbredningen österut, i det aktuella förslaget.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse 
Planområdet innehåller en ekonomibyggnad till Blommeröds Arabstuteri och Grind-
stugan vid entrén. Dessa byggnader kommer inte fi nnas kvar inom området efter att 
den nya bebyggelsen kommit till. Planområdet ligger inom Blommeröds Arabstuteris 
marker som används för hästhållning. I övrigt angränsar permanenta bostäder, går-
dar samt fritidshus till planområdet.  

Entrén in i området med Grindstugan till höger i bilden.

Stallet inom planområdet som kommer rivas.

Befi ntlig bostadsbebyggelse som gränsar till planområdet. Nedre bilden syns gården Almdalen.
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Vegetation
Inom planområdet dominerar ek och björk med gammal fl äder och hassel i buskskik-
tet medan ask och al är rikligt företrädda i de mer blöta delarna av området. I den 
blöta miljön är buskskiktet väl utvecklat med framförallt hägg och hassel. Flera av 
ekarna inom området är gamla och några har större ihåligheter i stammen vilket är 
värdefullt för fl era skyddsvärda arter.

En översiktlig naturvärdesbedömning gjordes av kommunens ekolog i samband med 
att planprogrammet arbetades fram. På fi gur 9 redovisas en ungefärlig avgränsning 
av det nya planområdet (gul/orange yta). Planprogrammet Område A (klass 2) utgör 
en förlängning av de värdefulla, näringsrika, fuktiga lövskogarna med rörligt mark-
vatten, ek, ask, hagtorn mm i område N4 (grönstrukturprogrammet).

Område B (klass 1) utgörs av ömsom hävdade och igenväxande ekhagar med inslag 
av mycket grova träd. Resterande marker består i huvudsak av dels ekskog på relativt 
torr och mager mark i norr, dels ung lövskog i söder. 

I kommunekologens bedömning angavs det att:
”Större delen av det föreslagna området (AB) är olämpligt att bebygga ur 
naturvårdsynpunkt och särskilt då ekhagarna (område B). Eklandskapet kring 
Ringsjöarna har mycket höga naturvärden. Antalet ekar av sådan ålder och 
kvalitet att de är intressanta som livsmiljö för rödlistade insekter, lavar mm är 

Mark och vegetation
Topografi 
I planområdets nordligaste del ligger den högsta marknivån på 63 meter. Den lägsta 
nivån på 56 meter fi nns på ett fl ertal platser inom planområdet, i den sydöstra och i 
den västra delen. Den östra delen är relativt fl ack, likaså området där den befi ntliga 
stallbyggnaden fi nns idag. Den nordliga delen har tydligast höjdskillnader.

Figur 8. Nivåer inom planområdet.
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Figur 10. Det inventerade området för naturvårdsutlåtandet. Röda prickarna utgör träd, stubbar, buskar 
med fynd av rödlistade arter.

inte fl er än att samtliga kvarvarande, värdefulla ekmiljöer i området behöver 
bevaras för framtiden. I bedömningen poängteras att ”Det eklandskap vi ser 
idag bara är en spillra av vad som en gång fanns”.

Större delen av de utpekade områdena som inte bör bebyggas enligt kommunekolo-
gen har i den aktuella samrådshandlingen lämnats utanför planområdet.

Under 2012 presenterades ett naturvårdsutlåtande vars syfte var att presentera träd-
miljöerna och dess naturvärden i området och även utgöra ett underlag till detaljplan. 
Resultatet av denna undersökning visar på fl era biologiskt intressanta biotoper. Det 

Figur 9. Kommunekologens naturvärdesinventering från planprogrammet där det nya planområdet är 
översiktligt inritat med gul/orange yta.
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fi nns ett fl ertal äldre träd inte minst bland ekar. Gamla ädellövträd är av en stor bety-
delse för fl ora och fauna i området. Inventeringen visar även på förekomster av röd-
listade arter knutna till trädmiljöerna. Huvuddelen av de rödlistade arterna är relativt 
väl spridda i liknande biotoper i det omgivande landskapet med samtliga är sannolikt 
minskande. Ett par av de rödlistade arterna har dock glest mellan sina få förekomster 
i södra Sverige. Områdets största värden bedöms fi nnas knutna till miljöerna med 
äldre ekar samt till de fuktiga ask- alkärren.

I området söder om grusvägen som leder till stallet fi nns ett fl ertal träd med kända 
förekomster av rödlistade arter och dessa bör särskilt uppmärksammas, se fi gur 11.

Under 2015 gjordes två invente-
ringar, en över fl addermöss och 
en annan som är en samman-
ställning av arter inom området. 
Fladdermusinventeringens syfte 
har varit att klarlägga om det 
fi nns fl addermuskolonier i områ-
det och vilken funktion området 
har för fl addermössen. Samt-
liga fl addermöss är sedan 1986 
fridlysta i Sverige och omfattas 
av artskyddsförordningen samt 
är upptagan i EU:s art- och habi-
tatdirektiv. Under inventeringen 
påträff ades 11 olika fl addermöss 
varav tre är rödlistade (fransfl ad-
dermus, sydfl addermus och sydpipistrell). Under inventeringen hittades ett träd, rela-
tivt grov ek, med en koloni av dvärgpipistrell (se gul cirkel med siff ran 4 på fi gur 11). 
Väster om stallbyggnaden förekom även dvärgpipistrell, sannolikt fi nns det en koloni 
men bohålet kunde aldrig lokaliseras. De tre mest ovanliga arterna, sydpipistrell, syd-
fl addermus och fransfl addermus påträff ades i så pass små antal att de sannolikt inte 
hade kolonier inom området. Området nyttjas dock som en del av deras födosöksom-
råde. Artantalet (11 stycken) kan sannolikt också förklaras av stor variation i träd- 
och buskskikten. Det är troligt att det inom några kilometers radie fi nns andra, lika 
artrika platser.

I rapporten har det föreslagits möjliga skyddsåtgärder för fl addermössen eftersom 
artrikedomen av fl addermöss motiverar särskilda anpassningar och skyddsåtgärder. 
Påverkan på fl addermössen beror på hur mycket av fl addermusmiljöerna som tas i 
anspråk och vilka anpassningar/skyddsåtgärder som genomförs. För att mildra påver-
kan kan medelgrova till grova träd skyddas tillsammans med andra äldre ädellövträd, 
både i bestånd och som solitärer. Kvaliteterna som jaktmiljö är också av vikt. Idag är 
området omväxlande med partier av tät lövskog, halvöppna och helt öppna partier. 
Eventuella avverkningar av träd och buskar bör genomföras under perioden december 
- mars för att minimera risken för påvekan på fl addermusfaunan. Vissa fl addermus-
arter reagerar negativt på belysning som exempelvis gatubelysning. En återhållsam 
belysning i området är en möjlig skyddsåtgärd.

En tredje rapport är en fördjupad artinventering som kompletterar det tidigare  natur-
vårdsutlåtandet samtidigt som det är en sammanställning av befi ntlig och ny artin-
formation från området. För rapporten har området besökts ett fl ertal gånger för att 
inventera groddjur och fåglar, fåglar och orkidéer, orkidéer och läderbagge samt fl ad-
dermöss. Resultatet är att större delen av de rödlistade arterna fi nns söder om den 

Figur 11. Den lilla gula cirkel redovisar trädet med dvärgpipistrell 
och den större gula ytan redovisar området där det inte gick att 
lokalisera bohålet. 
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grusväg som leder till stallet inom planområdet. De rödlistade trädslagen ask och alm 
fi nns spridda på fl era platser inom området och har inte redovisats på någon karta.

Orkidé - trots goda förutsättningar med mullrik jord och lämplig årstid har inte 
några orkidéer påträff ats inom planområdet.
Groddjur - i anslutning till planområdet fi nns småvatten, en mindre bäck och 
blöta sumpskogspartier som har betydelse för groddjur. Inga hänsynskrävande 
groddjur har noterats.
Fåglar - området är varierat och hyser en ganska artrik fågelfauna. Arterna och 
tätheten är ungefär vad som kan förväntas i ett område med denna karaktär. 
Samtliga vilda fågelarter omfattas av artskyddsförordningen, dock ska rödlis-
tade och minskande arter prioriteras. Av de arter som behöver prioriteras har 
stare och gulsparv noterats i området.
Läderbagge - spillning och fragment brukar vara relativt enkelt att hitta under 
lämpliga ekar med ihåligheter. I området hittades 2-3 lämpliga ekrar men inte 
vid någon av dessa kunde spår av läderbagge hittas.
Fladdermöss - området har en artrik fl addermusfauna och tre av fl addermusar-
terna inom området är rödlistade. Dessa påträff ades dock i så låga antal att de 
sannolikt inte hade kolonier i området. Ett koloniträd för dvärgpipistrell hittades 
och ett mindre avgränsat område med en koloni - men trädet hittades aldrig för 
detta område.

Även den tredje rapporten har det föreslagits möjliga skyddsåtgärder för arter och 
naturmiljöer. För naturmiljöerna inom området är det generellt önskvärt att befi nt-
lig naturmiljö så långt som möjligt sparas. Om träd behöver tas ner bör så mycket 
som möjligt av veden lämnas kvar. Ved bör lämnas både i skuggigt och solexponerat 
läge. Hänsyn ska även tas till de vattenmiljöer som fi nns i anslutning till planområdet. 
Dessa miljöer har generellt ett stort värde för den biologiska mångfalden och bidrar 
till ett rikt växt- och djurliv. Direkt och indirekt påverkan på vattenmiljöer eller vat-
tenförhållanden kräver normalt anmälan (länsstyrelsen) eller tillstånd (länsstyrelsen/ 
Mark och miljödomstolen). Platser med dokumenterad förekomst av häckande röd-
listade fågelarter bör lämnas orörda. Ingrepp som kan påverka arterna eller deras 

Figur 12. Bild från den sammanställda rapporten som redovisar rödlistade arter.
Det fi nns sju kategorier för rödlistade arter och kategorierna är följande; RE=Försvunnen, CR=Akut hotad, 
EN=Starkt hotad, VU=Sårbar, NT=Missgynnad, DD=Kunskapsbrist och LC=livskraftig.
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fortplantningsområden/viloplatser negativt kan kräva dispens från artskyddsförord-
ningen. Som en skyddsåtgärd kan eventuella åtgärder genomföras under perioden 
december - mars för att minska risken för störning på häckande fåglar och kolonier av 
fl addermöss.

Naturvårdsprogram
Höörs kommun har tagit fram ett Naturvårdsprogram som antogs av kommunfullmäk-
tige i februari 2013. Programmet är ett kunskaps- och planeringsunderlag som visar 
på värdefulla naturområden i kommunen och ska fungera som ett stöd i den fysiska 
planeringen. I Naturvårdsprogrammet fi nns en klassifi cering av naturvärdena inom 
kommunen. Klassifi ceringen är i en tre-gradig skala:

Naturvärdesklass 1 = särskilt höga naturvärden
Naturvärdesklass 2 = mycket höga naturvärden
Naturvärdesklass 3 = höga naturvärden

Planområdet fi nns utpekat i programmet och redovisas enligt följande: ”Runt arabstu-
teriet Blommeröd är landskapet omväxlande med gamla träd, beteshagar, sumpskogar 
och gårdsmiljöer. Det fi nns gott om ädellövträd, inte minst gamla ekar men i viss mån 
även askar. Ekarna står huvudsakligen i mer öppna marker medan asken förekommer 
både i betesmarker och i sumpskogar, då ofta tillsammans med al. I några
igenväxande beteshagar och i brynmiljöer fi nns gott om hassel, hagtorn och fl äder. På 
de gamla fl äderbuskarna förekommer ovanliga lavar som fl äderlundlav och storsporig 
kraterlav. Även de gamla ekarna hyser ovanliga kryptogamer. Både stående och lig-
gande död ved fi nns till gagn för bland annat svamp och insekter. De lövträdsrika mar-
kerna är utmärkta för hackspettar och i området fi nns både mindre hackspett, större
hackspett och gröngöling. Jordmånen varierar från ren sand till näringsrik och kalk-
påverkad.” Naturvärdesklassifi ceringen för området är satt till siff ran 1, särskilt höga 
naturvärden.

Sumpskog
Det fi nns inget utpekat sumpskogsområde inom planområdet. Norr om Grindstu-
gan, direkt norr om Stanstorpsvägen, fi nns däremot en sumpskog. Denna sumpskog 
domineras av ask samt al och är en översilningsskog (förekommer i de fl esta fall i 
sluttande terräng. Kännetecknande för den är att vatten i eller nära ytskiktet sakta 
rör sig ”silar” igenom mar-
ken. Skogen är i allmänhet 
produktiv, i vissa fall högpro-
duktiv, detta som ett resultat 
av att det rörliga vattnet ökar 
tillgången på växtnäringsäm-
nen per tidsenhet.).

Biotopskydd
Inget generellt biotopskydd 
fi nns inom planområdet. 

Cirka 500 meter i sydvästlig 
riktning fi nns en ädellöv-
skog som är klassad som 
en nyckelbiotop. Nordöst om 
Stanstorpsvägen, cirka 400 
meter från planområdet fi nns ytterligare en ädellövskog som är en nyckelbiotop. En 
nyckelbiotop är ett skogsområde med mycket höga naturvärden. Nyckelbiotopsområ-
dena har egenskaper som gör att de är viktiga för att hotade eller missgynnade arter i 
skogen ska ha möjlighet att överleva.

Figur 13. Kartan visar var det fi nns sumpskog, nyckelbiotop och 
naturreservat i planområdets närhet.
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Biotopskyddsområden är områden där livsmiljöer som har stor betydelse för växt- 
och djurarter bara påträff as som små spridda öar i ett mer alldagligt landskap. I den 
svenska lagstiftningen fi nns en möjlighet att avsätta sådana områden som så kallade 
biotopskyddsområden. Ett beslut om biotopskyddsområde innebär att området skyd-
das för all framtid och märks upp i terrängen.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har 
gjorts för detaljplaneområdet 
av företaget, Geoexperten i 
Skåne AB. De rekommenda-
tioner som undersökningen 
kommer fram till är att ”före-
kommande oorganiska jordla-
ger bestående av sandmorän, 
lermorän, sand och silt har 
gynnsamma bärighets- och 
sättningsegenskaper för grund-
läggning av enfamiljshus med 
1-2 våningsplan. Inom delar av 
planområdets nordvästra del 
förekommer det organsik jord 
(torv) till som mest påträff at 
1 meter djup. Denna är sätt-
ningsgivande vid belastning och rekommenderas därför att utskiftas mot kontrollerat 
material. Med hänsyn till grundvattennivån rekommenderas också att tomtmarken höjs 
till nivån ca +57,5. Källare rekommenderas inte på nivåer lägre än +58 meter bero-
ende på närhet till grundvattnet. Ur geoteknisk synpunkt är dispositionen av området i 
övrigt fri.”

”Med ledning av undersökningsresultaten bedöms att enfamiljshus kan grundläggas 
på sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor eller 
längsgående grundsulor i naturligt lagrad jord alternativt i kontrollerad ny fyllning. 
Förekommer det sten och block på grundläggningsnivån och inom 0,3 meter djup ska 
dessa utskiftas mot stenfritt kontrollerat material. Matjord, torv och stubbar/rötter ska 
utskiftas under husen.”

I samband med den geotekniska undersökningen, mättes även markradonhalterna. 
Resultatet var att halterna låg mellan 22,1 - 42,7 kBq/m3, vilket ligger i det intervall 
som klassas som normalriskområde (10-50 kBq/m3). För att markradon inte ska 
tränga in i bostadshus behöver grundkonstruktionen vara radonskyddande. Detta kan 
tillgodoses genom att alla genomförningar mot mark tätas mot omgivande betong - 
åtgärden syftar till att minimera inträngning av radonhaltig jordluft in i bostäderna.

För att skydda husen mot markfukt framgår det i den geotekniska undersökningen 
att detta kan göras genom utläggning av dränerande och kapillärbrytande skikt samt 
dräneringsledningar. Under golv på mark ska dränerande och kapillärbrytande skikt 
(ex. tvättad makadam) utläggas. Runt husen ska dräneringsledning läggas.

Från SGU:s, Sveriges geologiska undersökning, hemsida kan det utläsas att berggrun-
den för planområdet är kvarts-fältspatrik sedimentär bergart och att jordarten huvud-
sakligen är sandig morän. 

Figur 14. Ljusblå-vita ovalen visar var det påträff ats torv i den 
geotekniska utredningen.
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Strandskydd
Från Västra Ringsjöns strandlinje råder strandskydd 300 meter inåt land och 100 me-
ter ut i vattnet. Bestämmelserna om strandskydd syftar till att behålla våra stränder 
tillgängliga och ge möjlighet till ett rikt friluftsliv för allmänheten och behålla förut-
sättningarna för ett rikt växt- och djurliv.

Strandskyddet är säkerställt i miljöbalken 7 kap § 15 

”Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggning-
ar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växt-
arter.”

Endast om det fi nns särskilda skäl kan dispens från 
dessa bestämmelser ges. Även upphävande av 
strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan 
förutsätter att det fi nns särskilda skäl. De särskilda 
skälen fi nns reglerat i 7 kap. 18 c – d §§ miljöbalken.

I direkt anslutning till planområdets västra del fi nns 
strandskyddet för Västra Ringsjön. Detaljplanens 
utformning har beaktat strandskyddsområdet och 
därmed ligger inte någon del av detaljplaneområdet 
inom strandskyddat område (blå yta på bilden intill).

Gemensamhetsanläggning
Det fi nns inga registrerade gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter på fastig-
heten Bosjökloster 1:595.  Det fi nns en ledningsrätt för vatten och avlopp som korsar 
den planlagda vägen, direkt norr om E-området på plankartan.

Kultur
Riksintresse
Planområdet ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövård och benämns Ageröd-Bo-
sjökloster-Mölleriket [M:K 37]. Riksintresset beskrivs enligt följande: ”Dalgångsbyggd 
och slottslandskap kring Rönne å och Västra Ringsjön med förhistorisk bosättnings- 
och brukningskontinuitet som präglas av medeltidens kloster (Bosjökloster) och dess 
verksamhet samt senare profan storgodsbildning”.

Kulturmiljöprogram
Länsstyrelsen har pekat ut ett antal områden med särskilt kulturvärde i kulturmiljö-
program varav ett område är detsamma som ovannämnda riksintresseområde, ”Age-
röd-Bosjökloster-Stehag-Stockamölla”.

Vad är ett kulturmiljöprogram? Länsstyrelsen redogör begreppet såhär: ”Kulturmil-
jöprogrammet är i första hand ett regionalt och skånskt kunskapsunderlag för sam-
hällsplanerare i kommuner, Trafi kverket, konsulter med fl era. Programmet är indelat i 
tre delar; särskilt värdefulla kulturmiljöer, Skånes historia och utveckling samt Skånes 
kulturmiljöprofi l. De utpekade miljöerna i kulturmiljöprogrammet visar alla på någon 

Figur 15. Strandskyddsområde markerat 
med ljusblå färg.
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typ av kulturhistoriskt värde. Det kan vara som dokumentvärde, det vill säga historiska 
egenskaper, eller som upplevelsevärde, t ex estetiskt och socialt engagerande egen-
skaper. De uppvisar ett eller fl era av begreppen kvalitet, autencitet, pedagogiskt värde, 
sällsynthet och representativitet.”

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Ageröd-Bosjökloster-Stehag-Stockamölla är ett särskilt värdefull kulturmiljö och i kul-
turmiljöprogrammet redogörs Bosjöklosters gods, Munkarp och Gudmundtorp, Vitt-
seröd, Klinta gård, Stockamöllan-Hasslebro och slutligen Stehag. Det som redogörs 
nedan är det som tydligast kan kopplas samman med planområdet Blommeröd.

Landskapskaraktären är skiftande med odlande och betade marker och lövträds-
dungar. Vid sjön utbreder sig låglänta strandängar. Landskapet öster om mossen har 
en delvis ålderdomlig prägel med bibehållen äldre vägsträckning, stengärden, äldre 
bebyggelse och träddungar. Landskapet visar en tydlig kontinuitet från förhistorisk till 
modern tid. Området är av speciellt intresse genom fyndplatser från äldre stenålder 
vid Ageröds mosse och vid Ringsjöns stränder. 

Översiktlig beskrivning av Höör
Länsstyrelsen har även kulturmiljöprogram med översiktliga beskrivningar för varje 
kommun i Skåne. I programmet för Höörs kommun som berör området där planområ-
det är beläget redogörs i styckena nedan.

Höör är ett område som i ett skånskt perspektiv har en karaktär av relativt marginell 
odlingsbygd. Det mänskliga nyttjandet av marken beror i stor utsträckning av områ-
dets olikartade naturgeografi ska förutsättningar. För Höör fi nns det huvudsakligen två 
landskapstyper med skiftande karaktär gällande topografi , jordarter och bördighet. 
Söder om Ringsjön är terrängen delvis fl ack och delvis kuperad. Dominerande jordart 
är den så kallad nordöstra skiff er/urbergsmoränen, som i historisk tid bildat grund-
valen för en halvöppen risbygd. Norr om Ringsjön höjer sig en landrygg, vars terräng-
former närmast ansluter till sydsvenska höglandets. Bygden är här starkt kuperad och 
stenbunden. Den är rik på småsjöar och sammanhängande skogsområden. Jordar-
tsinnehållet är till övervägande del urbergsmorän. I gränszonen till den nordliga 
urbergsmoränen har vi Ringsjöbygden med sitt vidsträckta sjösystem, varav Ageröds 
mosse utgör en tidigt igenvuxen del. 

Den förhistoriska bebyggelsen har ingen jämn och kontinuerlig utredning inom Höörs 
kommunområde utan förefaller av fornlämningsbeståndet att döma vara uppdelad i 
ett sydligt centralområde kring Ringsjön och ett nordligt marginalområde i den nu-
varande ris- och skogsbygden. Under den större delen av stenåldern, som kallas 
mesolitisk (10000 - ca 4200 f kr), har stränderna nyttjats av människor som förlagt 
sina boplatser vid vattendrag och insjöar.  Det näringsrika vassbältet vid igenväxande 
sjöar tycks ha varit attraktiva platser för bosättningar, som baserats på fi ske, jakt och 
insamling av ätliga växter. 

Det centrala och norra Skånes ris- och skogsbygd har i större utsträckning bevarat 
fornlämningarna från järnåldern, vilket dels beror på en lägre odlingsintensitet (spå-
ren av mänsklig aktivitet har inte utplånats genom ett intensivt odlande), dels på 
större tillgång av sten, som utgjort byggnadsmaterial till gravfält i form av stensätt-
ningar, domarringar, skeppssättningar, treuddar och resta stenar. Så är även fallet i 
Höörs kommunområde, där fl era fornlämningar av detta slag är belagda, framför allt 
i Höörs socken. Bebyggelseutvecklingen under järnåldern får dock beträff ande Ring-
sjöområdet anses vara dåligt belagd, eftersom mycket få arkeologiska utgrävningar 
lämnat material från denna period.
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Det är främst i området kring Ringsjöarna som 
byarna med de relativt gamla, delvis förhistoriska 
namnen påträff as. Det kan förmodas, att de större 
byarna har etablerats på sina senare kända plat-
ser under en övergångsperiod från vikingatid till 
tidig medeltid. Sannolikt har området kring Ring-
sjöarna haft ett intensivare utnyttjande av marken, 
det har varit ett folkrikare centralområde. Många 
av områdets småbyar, dubbelgårdar eller ensam-
gårdar har torpnamn (ex. Stanstorp och Orup). 
Flera andra byar har namn efterlederna -röd (ex. 
Tjuvaröd) eller -hult (ex. Länghult - söder om 
Norra Rörum). Särskilt de båda senare namnty-
perna antyder, att röjning har ägt rum i tidigare 
sammanhängande skogsområden.

Bosjöklosters godsbestånd var ursprungligen be-
gränsat till ett trettiotal gårdar kring Ringsjön. Un-
der medeltidens lopp tillväxte godsmassan genom 
donationer, köp och byten. Vid reformationstidens 
början (början av 1500-talet) framstår Bosjöklos-
ter som det tredje rikaste klostret i landskapet (ef-
ter Dalby och Herrevad): Förutom klosterön, som 
brukades direkt under klostret, fanns det drygt 
260 arrendegårdar. Dessa var spridda i 15 skånska härader med en klar koncentration 
till Frosta härad (168 gårdar).

Kontakt har tagits med Bosjökloster Slott för att undersöka om det fi nns något 
kartunderlag som redovisar vilka områden som Bosjökloster gods ägde och som 
brukades. Bosjökloster slott har ingen kartdokumentation och i skriften ”Bosjöklos-
ters historia” fi nns det redovisat information om donationer. Området kring Nyby 
omnämns inte, däremot nämns två gårdar på Lillö (sydväst om planområdet). Enligt 
släktens källor sträckte sig godset ungefär till Nybykorset. Då låg två torp på vardera 
sida om vägen (söder om Nybykorsningen). Även en stor del av Orupsberget ska ha 
ingått och vidare bort mot Stanstorp. Någon utförligare redovisning av Bosjökloster 
gods har slottet inte kunnat ge kommunen.

Risbygden - En mellanställning mellan den rena åkerbruksbygden och den utpräglade 
skogsbygden utgjorde den så kallade ”risbygden”, som enligt äldre tiders lantmätare 
angavs vara belägen ”mellan plogen och skogen”. Bebyggelsemönstret kunde här 
skifta från byar till enstaka gårdar, plogtyperna och odlingssystemen likaså. Huvud-
näringen har inom risbygden varit boskapsaveln. Något som gav kulturlandskapet 
den särprägel som tydligt syns i det äldsta kartmaterialet från 1700-talet: De största 
arealerna upptogs av fäladsmarker, medan inägorna ofta innehöll lövskog för lövtäkt. 
För övrigt bestod den brukade marken av slåtterängar och åkrar av varierande stor-
lek, i ensäde eller tvåsäde. Området kring Ringsjöarna och söderut har betecknats 
som den centrala risbygden. Spåren av det gamla kulturlandskapet har i fl era avseen-
den förändrats i tiden efter 1800: byar har skiftats och glesats ut. Betesfälader och 
åkerytor har planterats med skog och ängsmark har förvandlats till betesmark och så 
vidare.

Till följd av utskiftningen av byarna (reglerad genom enskiftesstadgan 1803 eller 
stadgan om laga skifte 1827), en allmän folkökning och olika agrartekniska nyheter 
skulle emellertid 1800-talet medföra genomgripande förändringar i landskapsbilden. 

Figur 16. Fornlämningsområden i Höörs 
kommun enligt Riksantikvarieämbetet.
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Skiftets eff ekter på bebyggelsebilden blev inom Höörs kommunområde som helhet 
relativt milda, eftersom byarna här var fåtaliga och ganska små. Risbygdens odlings-
marker dominerades av ängsmark och beteshagar och förhållandevis små arealer var 
på förhand uppodlade till åker, det blev ofta problematiskt att skapa rimliga ägofi gu-
rer till de utfl yttande gårdarna. Som en av följderna av utskiftningen fi ck sålunda även 
de tidigare bydominerade delarna av kommunområdet nu en spridd gårdsbebyggelse. 
Under 1800-talets lopp ökade i allmänhet antalet gårdar genom de hemmansklyv-
ningar, som företogs till följd av periodens kraftiga befolkningsökning. Därvid skedde 
åter en viss förtätning av bygden. 

Under 1800-talets lopp hade en betydande omvandling av odlingslandskapet ägt 
rum. Genom utdikning av de tidigare vitt utbredda våtmarkerna, genom sänkning av 
fl era sjöar (bland annat Ringsjön 1882-83), genom röjning i skogarna, stenbrytning 
och upplöjning av gammal fäladsmark genomfördes en omfattande jordmobilisering, 
vars främsta syfte var att utvinna ny åkermark.

Under 1960-talet var i igenläggningen av åker omfattande norr om Ringsjön. Skog 
planterades på tidigare odlingsmarker och många gårdar ges nya funktioner som 
fritidshus. Både ringsjöbygden och skogstrakterna i norr har sedan sekelskiftet varit 
eftersökta för fritidsbosättning, som numera här och var förekommer i tätare ansam-
lingar och ger omgivningarna sin speciella prägel.

Kartor
En genomgång av historiska kartor har gjorts för att klargöra om det fi nns några 
byggnader kvar inom området som därmed kan vara viktiga inslag i områdets kultur-
miljö. Kartorna som har analyserats är rekognosceringskartan (1812-1820), hä-
radsekonomiska kartan (1910-1915), ortofoto från 1940-talet, ekonomiska kartan 
(1970-1971) och dagens karta (2016).

Resultatet av kartanalysen är att det inte fi nns någon byggnad inom planområdet som 
har ett viktigt inslag i kulturmiljön och därmed behöver säkerställas. På rekognosce-
ringskartan fanns det ingen bebyggelse inom det område som planområdet avser och 
på kartan syns gränsen mellan skog och åker (rosastreckad linje på rekognoscerings-
kartan). Hela planområdet ligger inom skogsområdet - norr om gränsen. Gården som 
fanns på den häradsekonomiska kartan som låg direkt norr om det aktuella planområ-
det har rivits och den nya vägsträckningen av Stanstorpsvägen går rakt över gårdens 
gamla placering. På 1940-talet fanns gården kvar men inom planområdet fanns det 
fortfarande ingen bebyggelse. På 1970-talet redovisas en tomt mitt i planområdet. 
Denna fastighet (Bosjökloster 1:592) avstyckades 1968 och var avsedd att användas 
för fritidsändamål. Fastigheten Bosjökloster 1:592 upphävdes i en fastighetsreglering 
1979 och ingick efter denna reglering i fastigheten Bosjökloster 1:109. Genom fastig-
hetsregleringen tillskapades en jordbruksfastighet som lämpade sig för stuteriända-
mål med avsikten att bedriva uppfödning av arabiska hästar. Fastigheten Bosjökloster 
1:109 utplånas i en fastighetsreglering 1991 och marken övergick till fastigheterna 
Bosjökloster 1:563 och Bosjökloster 1:595.

På rekognosceringskartan kan gränsen mellan skog och öppen odlingsbar mark ut-
läsas och denna gräns har även tydliggjorts med en rosastreckad linje. Denna gräns 
fi nns söder om planområdet och ligger således inte inom det aktuella planområdet. 
På samma karta syns den gamla strandlinjen, 1883 sänktes vattennivån i Ringsjöarna 
med 1,5 meter. Genom sänkningen vann man mer mark till betad ängsmark och od-
lingsbar mark. Den gamla strandlinjen har illustrerats med en gul linje på häradseko-
nomiska kartan, ortofotot, den ekonomiska kartan och på dagens karta. Planområdet 
ligger cirka 200 meter från den gamla strandlinjen (för att se var avstånd är mätt från 
se ”dagens karta”) och bedöms inte påverkas av det nya planområdet.
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Rekognosceringskartan 
(1812-1820).

Häradsekonomiska 
kartan (1910-1915).
Efter sjösänkningen 
1883.

Ortofotot (1940-tal).

Ekonomiska kartan (1970-1971).

Dagens karta (2016).

Nedan redovisas de fem olika kartorna som analyserats. Planområdet är inritat med en lila prickad linje.

200 m



22

Detaljplan för Blommeröd, Bosjökloster 1:595 • Samrådshandling 2016-12-19

På kartorna som analyserats kan det utläsas att området huvudsakligen har bestått 
av skogsmark. Det är möjligt att det inte har varit någon tät skog, utan skogen har 
varit betad vilket medför att det har varit möjligt att se genom beteslandskapet ner 
mot Ringsjön. På ortofotot från 1940-talet är området från Stanstorpsvägen ner mot 
Ringsjön mer öppet än vad det är i dagsläget.

Bebyggelseinventering
Höörs kommun tog 1985 fram en bebyggelseinventering för att säkerställa bevaran-
det av den bebyggelse som uppvisar traditionellt byggnadsskick. Det är ett dokument 
som gör det möjligt att studera ortens tradition och rötter samt redovisa en historisk 
identitet. I bebyggelseinventeringen ingår planområdet i områdesbeskrivningen för 
område 5 - Munkarp-Sätofta-Bosjökloster med omnejd. Inventeringen beskriver att 
vidsträckta mossmarker karaktäriserar område 5, norra delen vid Ageröds mosse. 
Landskapet öster om mossen har en delvis ålderdomlig prägel med bibehållna äldre 
vägsträckningar, stengärdesgårdar, träddungar och äldre bebyggelse. I östra delen, 
mot Säftofta, fi nns stora skogsområden som övergår i betes- och åkermark desto 
längre söderut man kommer. På 1800-talet dikades våtmarker ut och 1883 genom-
fördes en sänkning av Ringsjön som medförde mer odlingsbar mark. Stora delar av 
Ringsjötrakten ingick tidigare i Bosjöklosters gods vilket har sitt ursprung i ett nunne-
kloster från mitten av 1100-talet på den så kallades Bos ö, det näs som skiljer Östra 
och Västra Ringsjön åt. Ingen ytterligare specifi sering av planområdet fi nns i bebyg-
gelseinventeringen. Inget ytterligare kommunalt kulturmiljödokument fi nns att tillgå 
för det aktuella planområdet. 

Kulturväg
Norr om planområdet fi nns Stanstorpsvägen som är kulturhistoriskt intressant då 
stora delar av vägsträckningen är bevarad. Vägsträckningen syns på fi gur 17 där det 
är tydligt att vägens utformning har varit densamma. Det är efter den ekonomiska 
kartan (1970-1971) som vägen får en ny utformning öster om planområdet, vägen 
får ett rakare utseende. 

I takt med att landskapet koloniserades uppstod ett mönster av vägar, som delvis 
ligger till grund för dagens vägnät. De skånska vägarna utgör en viktig och integrerad  
del av kulturlandskapet. Vägarna har inget egentligt skydd i lagtexterna men genom 
att redovisa de värdefulla sträckorna och värdena ökar förståelsen att skydda och 
bevara deras värden.

Figur 17. Röda linjerna redovisar gamla vägsträckningar i områdets närhet. De grå linjerna är dagens 
vägsträckningar.

Standstorpsvägen
Planområde
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Arkeologi
Efter länsstyrelsens beslut om en arkeologisk undersökning 2011-09-01, har en 
arkeologisk undersökning gjorts i området. Utredningen gjordes av CMB Uppdragsar-
keologi AB (2012) och ”syftet med utredningen var att klargöra den aktuella fornläm-
ningssituationen inom utbyggnadsområdet genom att visa om och var det fi nns under 
mark dolda fornlämningar.” Resultatet av denna undersökningen kom fram till att det 
inte kunde påvisas några dolda fornlämningar. ”Inga ytterligare arkeologiska åtgärder 
förordas”. Inom planområdet fi nns därför inga kända fornlämningar. Påträff as sådana 
i samband med markarbetena skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminnesla-
gen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Bedömning av planområdets påverkan på kulturvärdena 
Höörs kommun har gjort samma bedömning som i planprogrammet, att detaljpla-
nen inte har negativ påverkan på kulturvärdena. Bedömningen utgår från att det inte 
har hittats något i den arkeologiska undersökningen som gjordes för området, att 
planområdet inte omfattas av varken den gamla strandlinjen eller gränsen mellan 
öppen mark och skogsmark. Planområdet påverkar inte vägsträckningen av Stans-
torpsvägen och det fi nns inga byggnader inom området som är värda att bevara ur 
ett kulturvärdessynpunkt då analyseringen av de historiska kartorna inte påvisar att 
det har funnits några byggnader av värde inom området. När det gäller länsstyrelens 
kulturmiljöprogram är det huvudsakligen Ageröds mosse som omnämns, men det som 
nämns gällande landskapskaraktären är en beskrivning av det öppna landskapet sö-
der om planområdet med sina låglänta strandängar som breder ut sig. Den bibehållna 
vägsträckningen som också omnämns påverkas inte av planen och får ingen ändrad 
utformning. Den översiktliga beskrivningen av Höör som länsstyrelsen har gjort redo-
gör bland annat om den förhistoriska bebyggelsen och att den verkar ha funnits kring 
Ringsjön. Enligt den arkeologiska undersökningen hittades det inga spår på stadigva-
rande vistelse inom planområdet och därmed innebär planområdet inget ingrepp i en 
förhistorisk boendeplats. Området kring Ringsjöarna har betecknats som den centrala 
risbygden. Spåren av det gamla kulturlandskapet har i fl era avseenden förändrats i ti-
den efter 1800: byar har skiftats och glesats ut, betesfälader och åkerytor har plante-
rats och så vidare. Detta kulturlandskap förändras fortfarande, dagens situation visar 
på att området kring planområdet är ett öppet haglandskap för hästar och att det 
inom planområdet, närmast Stanstorpsvägen är skogsmark. Denna miljö påverkas av 
att området planläggs för nya bostäder, men i och med de naturvärdesinventeringar 
som gjorts för området så kommer träd att fi nnas kvar inom området och det kommer 
fi nnas grönområden med skog mellan den nya bebyggelsen och således gör kommu-
nen bedömningen att den nya bebyggelsen inte kommer att påverka kulturlandskapet 
i någon stor utsträckning. Hela planområdet omfattas av riksintresset för kulturmiljö-
vården som därmed innebär att cirka 2,7 hektar tas i anspråk för bostadsbebyggelse 
av de totala riksintresset på cirka 3068 hektar (vilket innebär att  0,1 procent av hela 
riksintresset påverkas av detaljplaneområdet). Riksintresset är ett landskapsområde 
med förhistorisk bosättnings- och brukningskontinuitet, men som det redogjorts ovan 
har inga tecken på boplats återfunnits inom planområdet och det är beläget i riksin-
tressets utkant. Kommunen  gör bedömningen att den föreslagna utbyggnaden inte 
kommer att ha en negativ påverkan på hela riksintresseområdet för kulturmiljövården.

Landskap
Höörs kommun kan delas upp i två helt olikartade landskapstyper. Söder om Ringsjön
fi nns ett delvis fl ackt, delvis kuperat jordbrukslandskap. Norr om Ringsjön höjer sig
marken och blir starkt kuperad och stenbunden samt skogsklätt.

Planområdet är beläget i en svag sydsluttning i nedre delen av en bergsås, Orupsber-
get, med Västra Ringsjön sydväst om planområdet. Planområdet är beläget mellan 
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+56 och +63 meter över havet. Högsta nivån inom det avrinningsområde som berör 
planområdet är ca 105 meter över havet. En ravin med bäckfåra norr om Stanstorps-
vägen leder ner mot och igenom planområdet där vattnet leds i diken mot två utlopp i 
Västra Ringsjön.

Ringsjöns vattenyta är reglerad enligt vattendom. Sjöns medelvattenyta ligger på ca 
+54 meter över havet. Högsta vattenstånd vid 100 års fl öden ligger på +54,9 meter 
över havet (höjdsystem RH00).

Planområdet består till största delen av trädbevuxen mark. Längs Stanstorpsvägen 
varierar landskapet mellan öppet och slutet.

Direkt sydväst om planområdet består landskapet av skog, både gran- och lövskog i 
ett band intill norra Lillöviken. Österut närmast Stanstorpsvägen är det hagmark med 
större ekar och längre söderut nära sjön, är det öppna betesmarker/strandängar. 

Söder om planområdet fi nns en allé av lind (cirka 300 meter söder om det befi ntliga 
stallet inom planområdet) som leder i östvästlig riktning på en upphöjd bank som 
i viss mån fungerar som invallning vid översvämning. Vägen som kantas av allén är 
asfalterad och är infart till hästverksamheten och till Lillö från väg 23.

Planområdet ligger nära Ringsjön, men utblickarna över sjön är få. Utmed Stanstorps-
vägen skyms sjön på de allra fl esta ställena av häckar, murar, byggnader, träd och 
skog. Ovannämnda lindallé i östvästlig riktning är en stark utsiktsbarriär. 

Utmed Stanstorpsvä-
gen och Lillövägen är 
planområdet inhägnat 
med ett högre nät-
stängsel och marken 
närmast vägarna är 
tätt trädbevuxen.

Marken direkt öster 
om planområdet, är 
hagmark med större 
ekar och används idag 
som betesmark för hästar. Hagmarken skapar en mycket speciell karaktär. 
Stallet ligger på en lägre nivå vilket gör att från planområdet syns endast stalltaken. 
Värdefull vegetation ska sparas i så stor omfattning som möjligt och de nya husen ska 
anpassas därefter.

Stalltaken

Stanstorpsvägen
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Länsstyrelsens landsbygdsprogram
Länsstyrelsen i Skåne har ett landsbygdsprogram från 2007 som är en landskapsana-
lys som belyser det lokala landskapets samspel mellan naturgivna, kulturellt, socialt 
och ekonomiskt bringande processer. Enligt landsbygdsprogrammet ligger området 
inom Skånes Centrala mellanbygden (omr. nr 19) vars landskapskaraktär beskrivs 
som backlandskap/mosaikartat skogsbacklandskap. Programmet belyser exempelvis 
att inom området är rekreation och turism en framtidsnäring som växer. Områdets 
rika kulturhistoria och uppfattning av rofylldhet utgör dragningskraft. Upplevelsenä-
ringar som ridning och fritidsfi ske har utvecklingspotential i bygden.

Trafik
Angöringen till planområdet sker via Stanstorpsvägen (väg 1315) som förvaltas av 
Trafi kverket. 2004 var årsmedeldygnstrafi ken (ÅDT) på Stanstorpsvägen 720 fordon 
enligt Trafi kverket. Konsultfi rman Trafi kia har gjorts en ny mätning där slutsatsen är 
att ÅDT preliminärt ligger på 750 fordon år 2016. Vilket innebär en ökning på 30 for-
don på 12 år. Stanstorpsvägen har en tillåten hastighet på 50 km/h utmed planområ-
det. Enligt Höörs hastighetsplan (som antogs 2013) sänks hastigheten från 50 km/h 
till 40 km/h.   

Inom ett avstånd på 12 meter till Trafi kverkets väg får det inte fi nnas några efter-
givliga föremål. Detta i enlighet med väglagen § 47. ”Inom ett avstånd av tolv meter 
från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras 
tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra sådana åtgärder som 
kan inverka menligt på trafi ksäkerheten.”

Vägen in till planområdet sker vid ”Grindstugan” och denna väg är en grusväg. En-
trévägen vid Grindstugan används för fastigheter belägna öster om planområdet och 
söder om, på Lillö. Denna väg är inte samfälld. Grusvägen har en uppskattad vägbredd 
på cirka fem meter.

Plangränsen i nordväst utgörs av Lillövägen som är en grusad väg (Lillövägen är en 
samfälld väg, Bosjökloster S:16). Denna väg kommer inte att användas för att nå den 
nya bebyggelsen inom planområdet, utan kommer fortsättningsvis endast vara en väg 
för de boende som bor utmed den vägen och av gården Almdalen. 

Gång- och cykeltrafi k
Cykelväg utmed Stanstorpsvägen fi nns ännu inte men ligger högt upp på priorierings-
listan som redovisats för Trafi kverket angående anläggande av gång- och cykelvägar 
utmed det statliga vägnätet. Det fi nns således inga separata gång- och cykelvägar 
inom eller i anslutning till området vilket innebär att gång- och cykeltrafi kanter rör sig 
oskyddat på slingriga vägar tillsammans med bilar och övrig fordonstrafi k. 

Gångstråk
I närområdet fi nns idag fl era gångstråk som kan användas av de boende och av 
allmänheten. Naturliga stråk som funnits historiskt bör bevaras och vidareutvecklas. 
Stråken kan behöva markeras fysiskt i miljön så att vandrare leds på stigar på ett så-
dant sätt att inte känsliga biotoper, fågelmiljöer eller hästverksamheten störs.
 
Kollektivtrafi k
Busshållplatser fi nns utmed Stanstorpsvägen i direkt anslutning till planområdet. 
Bussen som trafi kerar sträckan är Ringbusslinje 444 som går mellan Höörs centrum 
och Ängsbyn/Snogeröd. Ringbussen har en turtäthet på 1 gång/timme på vardagar 
och 5 turer per dag under helgen. Hållplatsen Stallbacksvägen ligger direkt norr om 
planområdet vilket innebär att det fi nns möjligheter att resa kollektivt från planom-
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rådet. På andra sidan Nyby-
korset, öster om väg 23, fi nns 
även möjlighet att resa med 
Ringbuss nr 445 (Höörs centr-
um-Orup). 

Från Höörs station fi nns det ett 
stort utbud av tåg- och buss-
förbindelser med avgångar 
många gånger per timme.

Buller
I plan- och bygglagen framgår 
det att ”om en detaljplan avser 
en eller fl era bostadsbyggnader 
ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersitua-
tionen, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller

1. vid bostadsbyggnadens fasad, och
2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.” 

Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafi kbuller vid bostads-
byggnader i kraft. Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafi k, vägar och fl ygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna 
ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för män-
niskors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och förhands-
besked.

Förordningen om trafi kbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) innehåller rikt-
värden för bland annat trafi kbuller. De riktvärden för ekvivalent ljudnivå (medelvärdet) 
som gäller för vägtrafi k är 55 dBA vid bostadsfasad samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden. I förordningen står det även att ”om den ljudnivå om 70 dBA maximal 
ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte över-
skridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 
och 22.00.”

Förutsättningarna för planområdet i Blommeröd är att väg 23 ligger ca 650 meter 
öster om planområdet. Hastigheten vid Nybykorset är tillåten till 70 km/h, antalet for-
don är 7850 (år 2015), varav 910 fordon (år 2015) utgörs av tung trafi k. En översikt-
lig bullerberäkning har gjorts med Tyrens bullerverktyg där ovannämnda förutsätt-
ningar lagts in, förutom avståndet. Tyrens program tillåter endast ett längsta avstånd 
på 500 meter. Med ett avstånd på 500 meter, 12% tung trafi k, 7700 fordon, hård 
underlag på vägen, inga hinder (inga byggnader, vegetation eller liknande) mellan 
väg och ny bostadsbebyggelse, ingen lutning, en hastighet på 70 km/h och miljöty-
pen: ”landet” har planområdet en ekvivalent ljudnivå från väg 23 på 52 dBA och den 
maximala ljudnivån hamnar på 53 dBA. Det innebär att planområdet skulle klara de 
riktvärden som satts för bostadsbebyggelse vid fasad och maximal nivå vid uteplats.

Förutsättningarna för planområdet i förhållande till Stanstorpsvägen är att: avståndet 
är cirka 13 meter mellan vägkant och bebyggelse, antalet fordon på vägen är cirka 
750 (år 2016) varav ca 3% utgörs av tung trafi k, Det är hårt underlag på Stans-
torpsvägen (asfalt), inga hinder mellan väg och bebyggelse, ingen lutning, en tillåten 
hastighet på 50 km/h och miljötypen: ”landet”. 

Figur 18. Busshållplatsens läge (stjärna) i förhållande till planområ-
det (svart linje)
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1 Hästnäringens Nationella Stiftelse, http://nshorse.se/

I bullerverktyget är det inte möjligt att ange de exakta siff rorna som angivits ovan 
utan en anpassning till programmets förinställda siff ror får göras. En analys av ljudni-
våerna från Stanstorpsvägen enligt bullerverktyget innebär att antalet fordon sattes 
till 800, andelen tung trafi k är 2%, avståndet mellan väg och bebyggelse är 15 me-
ter, det är hårt underlag, landsbyggdsmiljö, ingen lutning och en tillåten hastighet på 
50 km/h. Detta medför att planområdet får en ekvivalent ljudnivå på 52 dBA och en 
maximal ljudnivå på 78 dBA. Riktvärdet vid bostadsfasad uppnås, däremot överstiger 
den maximala ljudnivån på uteplats riktvärdet.

Hästverksamhet
Befi ntlig hästverksamhet
Vid utbyggnaden måste hänsyn tas till hästhållningen i området. Det fi nns hästverk-
samhet både öster (stuteriet) och väster (Almdalen) om planområdet. Utformningen 
av bebyggelsen ska ske så att störningar minimeras mellan de boende och hästverk-
samheterna. 

Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Den ger viktiga 
inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket och den ger möjlighet för männ-
iskor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden. Hästnäringen är det svenska 
jordbrukets fjärde största inkomstkälla1. Verksamheten på Blommeröd är framför allt 
stuteriverksamhet och den grundades 1964. Under våren 1993 byggde Blommeröd 
Arabstuteri en galoppbana som under sommaren invigdes. Anläggandet av en galopp-
bana hade sin bakgrund med att arabgaloppen haft mycket stora framgångar runt om 
i Europa. År 2007 fl yttades tävlingsområdet till nuvarande Strandängen (som ligger 
cirka 700-750 meter söder om planområdet intill Västra Ringsjön). Galoppbanan lig-
ger nära det nybildade naturreservatet för Västra Bosjöklosterhalvön. 

Blommeröd kan räknas som tätortsnära landsbygd som många kan nå på ett enkelt 
sätt. Det är viktigt att inom samhällsplaneringen ge plats för hästhållning och ridning 
inom rimliga avstånd till goda kommunikationer och till bebyggelse. 

Det gamla stallet kommer att rivas. Det som kommer vara kvar är stall Garibaldi som 
ligger öster om planområdet. Då de rådande vindriktning är sydvästliga, bedöms 
avståndet mellan bostäderna och hästverksamheten vara tillräckligt. Hagarna är 
emellertid närmre och kan behövas fl yttas samt vegetationsridå i nordsydlig riktning 
planteras. Det framgår tydligt att det är ett område med hästar med tillhörande verk-
samheter som man bosätter sig i vilket kan ses som en tillgång.

Jordbruksmarken som angränsar söder om planområdet och på Lillö används som 
betesmark för hästverksamheten inom arabstuteriet. Betesdjur i landskapet har stor 
betydelse för att hindra igenväxning och är viktigt för att bibehålla ett attraktivt fri-
luftslandskap.

Det fi nns fl era andra hästanläggningar inom Ringsjöbandet. Fastigheten Bosjökloster 
1:745 (Almdalen) är en av dem och ligger sydväst om planområdet. Avståndet mel-
lan planområdets sydvästra gräns och fastighetens gräns i öst (den del av fastigheten 
som är närmast planområdet) är cirka 75 meter. Mellan stallbyggnad och planområ-
det är det cirka 280 meter. Under programsamrådet yttrade fastighetsägarna sig och 
informerade om att de har möjlighet till stallplatser för 48 st Islandshästar (enligt 
inkommet yttrande under 2011). Ovan nämns det att den rådande vindriktningen är 
sydvästliga vilket medför att planområdet kan beröras av lukt från den hästverksam-
het som bedrivs på fastigheten. Se avstånden på fi gur 19. Norr om Stanstorpsvägen 
på fastigheten Bosjökloster 1:8 fi nns beteshagar till hästar och avståndet till hag-
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marken och den nya bostadsbebyggelsen är 20 meter (se fi gur 19). Fastighetens 
(Bosjökloster1:8) bebyggelse ligger cirka 260 meter från den nya bebyggelsen inom 
planområdet.

Skyddsavstånd till hästverksamhet 
Miljöbalken föreskriver inga generella bestämmelser om skyddsavstånd mellan bostä-
der och djur. Boverket har en skrift ”Vägledning för planering för och invid djurhåll-
ning” där de redogör för spridningen av hästallergener. Det står att i och mycket nära 
stall är allergenhalterna mycket höga, men att de sjunker snabbt när avståndet till 
hästarna ökar. Halterna är mycket låga eller under detektionsgränsen efter 50-100 
meter från källan. I skriften framgår det att vegetation eff ektivt hindrar allergen från 
att spridas. När det gäller hästallergen inomhus är det bostäder mycket nära stall 
(~10 meter) som har mätbara halter, om ingen av de boende regelbundet har kontakt 
med hästar. Det står också att ”på landsbygden bör djurhållning och dess omgiv-
ningspåverkan vara i högre grad acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte före-
kommer”. Boverket redogör även att ridskola eller travbana med många hästar och 
mycket aktivitet i omgivningen kan ge upphov till olägenheter för omgivningen. Om 
verksamheten pågår inomhus blir ofta störningarna  begränsade. Generellt har av-
ståndet mellan djurhållning och bostäder stor betydelse eftersom ett längre avstånd 
medför mindre risk för att omgivningen ska påverkas av verksamheten. Antalet hästar, 
placering av gödselstackar har också inverkan på risken för olägenhet. Spridning av 
lukt, damm och hästallergen påverkas av vind, topografi  och vegetation. Naturliga 
barriärer i landskapet såsom kullar och åsar kan begränsa störningar från djurhåll-
ning. Även vegetation som skogspartier, läplanteringar, buskage m.m. kan utgöra 
skydd mot störningar från djurhållning.  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan häst-
verksamhet och bebyggelse. Folkhälsomyndigheten ställer upp ett antal åtgärder mot 
hästallergen och lukt från häst, nedan redogörs några av dem:
• Skyddande vegetation och/eller topografi  mellan verksamhet och bebyggelse.
• Om det är möjligt, försöka undvika att placera bostäder i den dominerande vind-

riktningen från hästverksamheten.
• Mekanisk ventilation i stallbyggnaden gör så att frånluften fi ltreras och allergen 

avskiljs.

48 m

33 m
13 m

46 m

44 m

75 m

85 m

Bef. hagmark

280 m

20 m

260 m

Figur 19. Avstånd mellan planområdet och befi ntliga hästhagar.
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• Gödselstack placeras under tak eller inomhus.
• Separera hästhagar från bostäder

Rekommendationerna har dock inte utvecklat någon praxis. En bedömning måste gö-
ras i varje enskilt fall. År 2010 kom ett beslut från miljödomstolen gällande ”Hästhåll-
ning 50–100 meter från bostäder innebar ingen olägenhet enligt miljöbalken” (mål nr 
M 1399-09, juni 2010). 

Ärendet handlade om att ett antal fastighetsägare hade klagat på olägen-
heter i form av lukt och allergener från en hästgård. Hästgården låg i lantlig 
omgivning men i direkt anslutning till detaljplanelagt område och omgiven 
av villabebyggelse. Den närmaste hagen låg mellan 50 till 100 meter från 
klagandens fastigheter. Mot bakgrund av den aktuella vindriktningen, om-
rådets karaktär, att hästarna rörde sig fritt på ett större område samt med 
beaktande av avståndet mellan de klagandes fastigheter och hästarna fann 
miljödomstolen att hästhållningen inte kunde anses medföra olägenheter för 
de boende enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen i Skåne län har också tagit fram underlag för fysisk planering gällande 
”Hästar och bebyggelse” 2004:17 som inte längre är aktuell om man ska följa rätts-
fallen. Där anges ett rekommenderat avstånd mellan nybebyggelse och häststall, göd-
selanläggning för större anläggning med 30-100 hästar till minst 200 m och minst 
100-200 m till område där hästar vistas dvs till hagar. En bedömning måste med 
senare forskningsresultat göras från fall till fall. 

Det behöver tydligt framgå vid försäljning att det är ett område med hästar med till-
hörande verksamheter som man bosätter sig i, detta kan i sin tur ses som en tillgång.

Kommunal och kommersiell service
Det fi nns ingen kommunal service inom planområdet. 

Handel och service
Inom och i anslutning till planområdet fi nns ingen service utöver kollektivtrafi ken. 
Närmaste dagligvaruhandel fi nns i Höörs tätort ca 5 km från planområdet. I Höör 
fi nns även banker, posthantering samt utbud av varierad handel, restauranger, café, 
bibliotek och kommunhus. Närmare planområdet fi nns de bokningsbara restaurang-
erna och konferenslokalerna på Backagården och Blommeröd har även en ”Events & 
Catering” - olika sorters högtidsfi randen kan anordnas på Blommeröd.

Kommunal badplats fi nns i Sätofta, cirka 3,7 km (bilväg) öster om planområdet och i 
samhället Gamla Bo. Badplatser närmare planområdet, intill Västra Ringsjön ansvarar 
inte kommunen för.

Skolor
Närmst belägna skola är Sätoftaskolan (f-9), men korsningen vid väg 23, Nybykorset, 
utgör här en betydande barriär för oskyddade trafi kanter. Korsningen är inte planskild 
och någon annan säkerhetshöjande åtgärd är ej utförd för gång- och cykeltrafi kanter. 
I övrigt fi nns det skola i centrala Höör (f-9). 

Vård och rehabilitering i närområdet
Äldrevård och rekreationshem fi nns i Höörs tätort men även på fl era andra närbelägna 
platser. Utmed Östra Ringsjön, Sätoftasjön fi nns det många privata vårdhem och även 
ett statligt rehabiliteringshem, LVM. På Orupssjukhuset driver Region Skåne Rehabili-
teringsmedicinsk vård.
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Teknisk försörjning
Vatten och Spillvatten
Huvudledningar för kommunalt vatten- och spillvatten går genom planområdet, för 
dessa ledningar fi nns det ledningsrätt. Bebyggelsen måste anpassas till de befi ntliga 
ledningarnas placering. Kommunen ansvarar inte för utbyggnaden av ledningarna i 
området och kommer inte heller ta över ansvaret för ledningarna utan erbjuder en-
bart en förbindelsepunkt för kommunalt vatten och spillvatten. 

Planområdets östra del berörs av det sekundära vattenskyddsområdet för Orups vat-
tentäkt. Syftet med fastställelsen av skyddsområde med föreskrifter är att förhindra 
sådan verksamhet som kan medföra risk för förorening av kommunens grundvatten-
täkt inom området. Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 2004 antagit skydds-
föreskrifter för ”Orups vattentäktsområde i Orup”. Ringsjöarna är av betydelse för 
dricksvattenförsörjningen då de fungerar som reservvattentäkt. Övergödningsproble-
men i Ringsjön är ett allvarligt problem. Vattenkvalitén är emellertid på väg att för-
bättras. 

Dikningsföretag och dagvatten
Inom planområdet fi nns underjordiska dikesledningar. Dikesledningarna är kopplade 
till ledningarna som avser leda bort vatten från Stanstorpsvägen och avrinningsom-
rådet norr om vägen och det fi nns dikningsföretag för marken. I den östra delen strax 
väster om Grindstugan fi nns ett dike som rinner från bäckravinen norr om Stans-
torpsvägen. Vattnet strömmar med hög hastighet under vårfl oden samt vid stora 
regn under andra årstider. Översvämningar förekommer på Stanstorpsvägen och vid 
entrévägen vid Grindstugan. Strax väster om Grindstugan rinner en bäck från ravinen 
norr om Stanstorpsvägen som leds under vägen in genom planområdets östra del 
i ett ledningssystem genom Blommeröds marker innan det når sin recipient, Västra 
Ringsjön.

Vid vårfl oden och vintertid 
då marken är tjälad, blir 
det översvämningar/is på 
Stanstorpsvägen. Dessa 
översvämningar utgör tra-
fi kfara och vattnet måste  
ledas bort innan det når 
vägen och planområdet. 
Redovisningen av dag-
vattenutredningen på sid. 
32 redogör ledningarnas di-
mension (norr om och under Stans-
torpsvägen) och om ledningarna 
är tillräckliga. Detta ligger utanför 
planområdet men påverkar ytvat-
tentillrinningen inom planområdet. 
Grundvattnet inom planområdet lig-
ger högt. Vid undersökning visar det 
”sig att grundvattnet är i nivå med 
markytan eller strax där under vid 
lågpartierna. I resterande område 
ligger grundvattenytan 1-2 meter 
under markytan”.

Dikesstråken som beskrivs ovan 

Övre bilden: Översvämning vid Grindstugan.
Nedre bilden: Översvämning på Stanstorpsvägen.

Foton är tagna år 2007.



31

Detaljplan för Blommeröd, Bosjökloster 1:595 • Samrådshandling 2016-12-19

Figur 20. Dikningsföretagets sträckning (blåa linjerna) som digitaliserats från länsstyrelsens arkiv, dik-
ningsföretag efter 1920.  Båtnadsområde (ytan med små blå prickar) som digitaliserats från länsstyrel-
sens arkiv, efter 1920. Planområdet är markerat med en svart linje.

Figur 21. Dikningsföretag inom och i kringlandet till planområdet. Det ungefärliga planläget är markerat 
med en svart linje.

ingår i dikningsföretaget ”Bosjöklosters västra torrläggningsföretaget av år 1942”, 
se fi gur 21. Dikesledningen som är belägen i områdets västra del leder mot området 
och vidare ut mot norra Lillöviken medan ledningen i bäckens förlängning förmodligen 
ansluter till dikessystemen söder om planområdet enl. dikesförrättningskartan. 
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Kommunens dagvattenpolicy som antogs av Kommunfullmäktige 2003-12-14 gäller 
(ny dagvattenutredning är under framtagande). Det innebär exempelvis att dagvatten 
inom ett område i så stor utsträckning som möjligt ska tas omhand lokalt. Dagvatt-
nets avrinning ska inte riskera att skada byggnader eller andra värden. Öppen dag-
vattenhanteringen med ränndalar, bäckar och dammar ger värdefulla inslag i boende-
miljön samt fl ora och fauna gynnas.

Höjder
Höjdanalysen i dagvattenutredningen visar att planområdet lutar i syd- sydvästlig 
riktning. Detta innebär att det är naturligt att låta dagvattnet ledas till recipienten via 
de diken och dikningsföretag som fi nns från området. Grundvattnet ligger i marknivå 
i de låga partierna och i resterande av området ligger grundvattenytan 1 till 2 meter 
under markytan. Kommunstyrelsen har beslutat att bebyggelse vid Ringsjöarna tillåts 
ha en lägsta golvnivå på 56,6 meter. Det går en höjdrygg genom området. Detta gör 
att två dammar behövs för att ta hand om och fördröja det dagvatten som kommer i 
om-rådet. En damm i väster och en damm i öster.

Det fi nns några befi ntliga höjder som 
utredarna för dagvattenutredningen har 
utgått ifrån, se bild intill. På bilden syns 
befi ntliga höjder, den nya vägsträck-
ningen i området och befi ntliga byggna-
der.

Dagvattenutredning
Syftet med den dagvattenrapport som 
tagis fram av WSP var att verifi era hur 
mycket dagvatten som behöver tas om-
hand inom planområdet. Utredningen 
ska också föreslå åtgärder som kan sä-
kerställa att ny bebyggelse inte skadas 
vid höga fl öden från naturmarken norr om området. Detta sker genom höjdsättning 
och utformning av fl ödesvägar genom nyexploateringen. Rapporten redogör även för 
hur VA-försörjningen ska ske till området.

I den norra delen av planområdet kommer en bäck som uppströms går i en ravin. 
Ett underjordiskt dike, som kommer från bäckravinen norr om Stanstorpsvägen går 
genom områdets östra del strax intill Grindstugan. Diket går genom området i en led-
ning och mynnar ut i en mindre damm i områdets västra del. Inloppet till trumman 
består av en nedstigningsbrunn med ett kupolgaller och sidan av brunnen är sönder-
slagen.

I rapporten har det gjorts beräkningar med 
10 års- 20-års och 100 årsregn. Det dimen-
sionerade fl ödet från hela området blir 326 
l/s för ett 10 årsregn, för ett 20-års regn 
blir fl ödet 410l/s och för ett 100 årsregn 
blir fl ödet på 700 l/s. 

Befi ntlig kulverteringen är sammanlagt 123 
meter lång och med en höjdskillnad på 2,68 
meter. Med den lutning och storlek som befi ntlig kulvertering från vägdike och ravin 
har klarar ledningen ett fl öde på ca 940 l/s. Diket uppströms bäcken ingår i ett dik-
ningsföretag som sträcker sig dit där ravinen tar vid. För diket genom ravinen har en 

10 årsregn
Ett regn som statistiskt sett återkom-
mer en gång vart 10:e år. Det innebär 
en nederbörd på ca 32 mm/timme.

100 årsregn
Ett regn som statistiskt sett återkom-
mer en gång vart 100:e år. Det innebär 
en nederbörd på ca 68 mm/timme.

Stanstorpsvägen
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kapacitet beräknats utifrån den dikessektion som är längst nedströms i dikningsföre-
taget och den uppskattade lutningen som gäller för den sista sträckan genom ravinen 
till cirka 900 l/s. Detta visar att kulverteringen klarar fl ödet från ett fullt dike. Vid ett 
scenario att det är snösmältning och samtidigt kommer ett två årsregn kommer det 
690 l/s i diket. Inloppet i diket från ravinen är en sönderslagen brunn som måste byg-
gas om för att förhindra att grenar och annat sätter igen hålet och ledningen.

På inmätningen kan det utläsas att det går en höjdrygg genom området. Detta gör att 
två dammar behövs för att ta hand om och fördröja det dagvatten som kommer i om-
rådet. En damm i väster och en damm i öster. Båda dammarna har samma ytstorlek 
på 650 m2 och ”den dimensionerade volymen för damm väst blir vid ett 10-årsregn 
189 m3 (varaktighet på 10-12 timmar), det betyder att dammen klarar av en volym 
av ett 100-årsregn med varaktighet på 15 minuter. Vid ett dimensionerat 20-årsregn 
krävs istället en volym på 250 m3 med den dimensionerade varaktigheten på 16 tim-
mar, denna volym kan fördröja ett 100-års regn med cirka 35 minuters varaktighet.”

”Motsvarande dimensionerade volym för dam öst blir vid ett 10-årsregn med var-
aktighet på 10-12 timmar, 285 m3, det betyder att dammen klarar en volym av ett 
100-årsregn med varaktighet på 15 minuter. Vid ett dimensionerande 20-årsregn 
med varaktighet 12-16 timmar krävs i stället en volym på 376 m3, den volymen ger 
kapacitetatt fördröja ett 100-årsregn med den ungefärliga varaktigheten på 30 minu-
ter.”

De citerade styckena, från dagvattenutredningen, ovan innebär att dammarna klarar 
ett 20-årsregn, det vill säga båda scenarierna (10- resp. 20-årsregn). 

Vid extrem nederbörd är det inte möjligt att direkt leda bort allt dagvatten som kom-
mer från de hårdgjorda och gröna ytorna. Dagvattnet behöver ges möjlighet att rinna 
igenom området. Höjdsättningen av ytor i detaljprojekteringen är här avgörande för 
hur dagvattnet rinner på ytan. Ett förslag för en översiktlig ges av utredningen men 
noggrannare beräkningar rekommenderas för att utvärdera ett områdes förmåga att 
avleda extrema fl öden.

Enligt Höörs Kommuns dagvattenpolicy ska all nyanläggning av gator och vägar ut-
formas så att föroreningar i vattnet kan avskiljas. Gatuunderhållet ska inriktas mot att 
begränsa dagvattnets föroreningsinnehåll. Inriktningen är att sträva efter att:

• Där det är möjligt, hantera dagvattnet på markytan, vilket gör att dagvattnet 
kan passera vegetationsklädda ytor.

• Att dagvatten från hårdgjorda ytor inte först ska samlas ihop för att sedan spri-
das ut eller renas.

• Att skapa former för dagvattnets avrinning som kan ge deleff ekter i fl era steg på 
sin väg mot recipienten.

Dagvattenutredningen avslutas med ett förslag på hur området ska omhänderta sitt 
dagvatten. Det nya dagvattensystemet i planområdet föreslås utföras som en kom-
bination av lokalfördröjning, öppna dagvattenlösningar samt ett traditionellt dagvat-
tensystem med ledningar. Anläggning/installationskostnaderna samt kostnaderna för 
drift och underhåll är något högre för alternativ med lokala fördröjningsåtgärder. I 
detta alternativ fi nns dock ett skydd mot klimatförändringar, som intensivare regn och 
översvämningar. 

Kulverteringen från vägdike som tar emot vatten från ravinen klarar av de fl öden som 
uppkommer vid snösmältning och regn. Däremot klarar inte inloppet av det fl ödet 
vilket gör att det lätt sätter igen. Inloppet behöver därför byggas om så att det klarar 
samma fl öde som ledningen.
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För att ansluta till befi ntligt dikningsföretag kan det behövas en förrättning med läns-
styrelsen och dikningsföretagetsägare.

Vattennivåer i Ringsjön
1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön. Ytan sänktes med 1,5 meter. Västra 
Ringsjön är nu som djupast 5,4 m och har ett medeldjup på 3,1 m. Sjöytan för hela 
Ringsjön är ca 40 km2. Den gamla strandlinjen innan sänkningen kan ses på kartorna 
på sid 21. Ringsjöns vatten är reglerat vilket innebär att bestämda nivåer ska hål-
las genom reglering av sluss vid Sjöholmen. För bebyggelseplacering nära Ringsjön 
är det viktigt att den lägsta nivå för golv inomhus beaktas, för att minska risken för 
översvämning. Nivån som ska gälla inom planområdet utgår från kommunstyrelsens 
beslut från 2013 (se nedan), detta beslut fi nns även som reglering på plankartan. I 
den tekniska beskrivningen till ny vattendomsansökan (Vattendom för Ringsjön vid 
Miljödomstolen, Växjö tingsrätt Kungörelse 2010-01-22) som innebär ett ökat uttag 
av Ringsjöns vatten, men inte förändring av gällande nivåer, anges att sjöns med-
elvattenyta ligger på ca +54 m ö h och nivån vid 100-års fl öden beräknas ligga på 
+54,9 m ö h (höjdsystem RH00). 

Översvämningskartering
SMHI har 2012 tagit fram översvämningskartor kring Västra Ringsjön för en vatten-
nivå med statistisk återkomsttid av 100 år. Översvämningskarteringen identifi erar 
områden kring Västra Ringsjön under +55,05m (RH2000). Vissa områden blir i prakti-
ken inte översvämmade även om marknivån ligger under aktuell nivå för Västra Ring-
sjön. Det kan t ex vara områden om är invallade eller saknar möjligheter för vattnet 
att rinna dit, dvs hydraulisk kontakt saknas. Det kan också röra sig om områden som 
är  avskilda av en vägbank eller en naturlig formation. Dessa ytor med något oklar 
översvämningsstatus kallas vidare för isolerade områden. Huruvida dessa i praktiken 
är isolerade eller ej kan ofta enkelt klarläggas genom fältbesök. Finns förutsättningar 
för vatten att nå dessa områden t ex via smala diken, ledningar etc har de hydraulisk 
kontakt och är således i riskområdet för översvämning.

Lägsta tillåtna nivå färdigt golv vid Ringsjön
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-12 att lägsta nivå får färdigt golv vid Ringsjön 
ska anges till +56,5 meter i detaljplaner och bygglov. Beslutet grundas på beslut från 
Tekniska nämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden. Utgångspunkten för beslut om 
lägsta golvnivå vid Ringsjön beror på att kommunen är ansvarig för att göra lämplig 
planläggning och att kommunen kan bli skadeståndsskyldig för skador på byggnader 
som uppfyller det krav kommunen ställt på lägsta nivå färdigt golv och som uppstår 
på grund av hög vattennivå i Ringsjön.

Innan beslutet i kommunstyrelsen har Sydvatten AB beräknat högsta vattennivån i 
Västra Ringsjön med 100 års återkomsttid som en del av ansökan för ökat reservvat-
tenuttag till 55,05 m. Samhällsbyggnadssektorn kräver att 0,5 m läggs till denna nivå 
för att undvika inläckage via brunnslock till VA-installationer samt bottenupptryckning 
av dessa på berörda fastigheter. Nivån motiveras av behovet av en marginal för felräk-
ning, vågor och pågående förändringar av klimat och vädersituation. Dessutom krävs 
0,6 m tryckdiff erens mellan nivå färdigt golv och nivå för brunnslock på VA-installa-
tioner för att fordra ut vatten från byggnadskonstruktionen i händelse av haveri på 
VA-installationen. Tillsammans ger detta 1,1 m över beräknad högsta vattennivå.

Nivån motiveras även av att det till underkant byggnadskonstruktion krävs 0,5 m över 
beräknad nivå av Sydvatten AB. Även detta motiveras av behovet av en marginal för 
felräkning, vågor och pågående förändringar av klimat och vädersituation. En normal 
konstruktion med platta på mark är normalt 0,6 m tjock. Tillsammans ger detta 1,1 m 
över beräknad högsta vattennivå. Samtliga nivåer är angivna i höjdsystem RH2000.
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Figur 22. En modellering är gjord för Ringsjöarna med ett vattenstånd på 56,5 meter.

Med resultatet av ovannämnda höjdnivåer och en marginal föreslås en lägsta nivå för 
färdigt golv till +56,5 i RH2000.

El, tele, värme och data
E.ON elnät delar samma ledningsstråk som huvudledningarna för vatten- och av-
loppsledningarna. 

I den östra delen av planområdet, parallellt med Lillövägen, fi nns det en luftburen 
ledning som TeliaSonera Skanova Access AB äger. TeliaSonera informerade i program-
skedet att denna stolplinje raseras när det är aktuellt för exploatering. Åtta månader 
innan byggstart behöver exploatören informera TeliaSonera Skanova Access AB om 
detta för att de ska hinna administrera och utföra rivningen.

Avfallshantering
Sortering av avfall ska ske inom varje enskild fastighet. MERAB:s riktlinjer för hämt-
ning av hushållsavfall är att ”avståndet mellan avfallsutrymmet/uppställningsplatsen 
för behållare och insamlingsfordonets angöringsplats får inte överstiga 50 m.” ”Vid 
hämtning av kärl som rullas fram av abonnenten till bilen accepteras endast kortare 
avstånd (högst ca 5 m). Hämtningsvägens lutning får inte överstiga 1:12, det vill säga 
max 1 m höjdskillnad på 12 m avstånd.” 

MERAB:s checklista ”Avfallshanteringen i stadsplaneringsprocessen” ska beaktas i 
projekteringen inför bygglov.

Planområdet
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FÖRSLAG
Bebyggelse 
Detaljplanen reglerar huvudsakligen mark avsedd för bostadsbebyggelse (B). Planom-
rådet har ett attraktivt bostadsläge med närheten till Västra Ringsjön och i en natur-
nära miljö med ett fl ertal rekreationsmöjligheter.

Detaljplanen för bostadsbebyggelsen regleras med en största tillåtna byggnadsarea 
på 220 m2 per fastighet. Det innebär att all bebyggelse inom fastigheten får tillsam-
mans ha en byggnadsarea på 220 m2. Planen reglerar även en minsta tomtstorlek till 
1000 m2. Denna reglering innebär att den minsta tillåtna fastigheten tillåts vara 1000 
m2, men att det är tillåtet att stycka större tomter om exploatören skulle önska det. 
Den natur utanför planområdet bidrar till att skapa en känsla av större tomter med 
vegetation. Detaljplanen omfattar endast den mark som lämpar sig för bostadsbebyg-
gelse, resterande mark har undantagits planområdet då de har höga naturvärden. 
Således ska den marken inte exploateras med bebyggelse eftersom de djur och växter 
som fi nns kan gå förlorad. Ytterligare en faktor till planens avgränsning är dagvatten-
hanteringen i området. Eftersom området ligger lågt och gränsar direkt till strand-
skyddat område (Västra Ringsjön) i den västra delen av planområdet behövs natur-
mark som fördröjer dagvatten. 

I och med att planområdet ligger nära Ringsjön och har högt grundvatten behöver 
den nya bostadsbebyggelsen säkerställas från översvämningsrisk. Detaljplanen reg-
lerar den nya bostadsbebyggelsen med regleringen om lägsta tillåtna golvnivå enligt 
kommunstyrelsens beslut från 2013 samt att det på plankartan framgår att lägsta 
golvnivå ska vara 30 cm över den färdiga gatunivån på den nya lokalgatan inom plan-
området. Fastigheten direkt väster om den ”västra” dammen behöver jorden utskiftas 
eftersom det har påträff ats organiskt jord (torv) på det området där den fastigheten 
är föreslagen. I den geotekniska utredningen står det också att det rekommenderas 
att tomtmarken höjs till nivån cirka +57,5. I dagvattenutredningen har det gjorts en 
höjdsättning för att säkerställa att den nya bebyggelsen inte ska drabbas av eventu-
ella översvämningar som kan medföra skador på bebyggelse. Höjdsättningen innebär 
att planområdets mark kommer att höjas. Figur 23 visar den befi ntliga marknivån 
inom området och fi gur 24 visar den föreslagna marknivån enligt dagvattenutred-
ningen.  

Förslaget från dagvattenutredningen visar på att ingen av de föreslagna tomterna kom-
mer att hamna under nivån 57,5, som den geotekniska utredningen rekommenderade. 

Figur 23. Befi ntliga höjder utmed den föreslagna 
gatan.

Figur 24. Nya höjder utmed den föreslagna gatan.
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För att skapa en viss samhörig-
het med den befi ntliga bebyg-
gelsen i planområdets närhet har 
byggnadshöjden begränsats till 
att maximalt vara 3,5 meter och 
planområdets bebyggelse tillåts ha 
en högsta nockhöjd på 6,5 meter. 
Dessa regleringar möjliggör en 
bostadsbebyggelse med ett vå-
ningsantal på 1 - 1½ våningar. För 
ytterligare sammanhållning av den 
nya bebyggelsen reglerar detaljpla-
nen att den nya bebyggelsen ska 
utföras med sadeltak. 

Detaljplanen har försetts med 
prickmark i direkt anslutning till den nya vägen och på de fastigheter som ligger 
direkt söder om Stanstorpsvägen och öster om Lillövägen. Prickmarken innebär att 
marken inte får bebyggas med någon byggnad. Prickmarken på de fastigheter som 
ligger söder om Stanstorpsvägen säkerställer att det inte bebyggs inom ett 12 meters 
avstånd till Stanstorpsvägen. Prickmarken som fi nns på alla fastigheterna utmed den 
nya vägen inom området skapar en förgårdsmark för de nya bostäderna som ger en 
sammanhållen struktur, dessutom skapar förgårdsmarken en trafi ksäkerhet med god 
sikt från garageutfarter.

För att räddningstjänsten ska ha åtkomlighet till bebyggelsen får avståndet mel-
lan bostad och anslutande väg till bostadsfastigheten inte överstiga 50 meter. Detta 
avstånd uppnås i den föreslagna detaljplanen. Avståndet kommer även att tillses i de 
kommande byggloven.

I anslutning till bebyggelsen i planområdets mitt har ett E-område pekats ut för 
transformatorstation. Detta E-område innebär att det inte får fi nnas något brännbart 
material inom fem meter från transformatorstationen.

Hästverksamheten öster om planområdet planerar att anlägga en ny infart cirka 50 
meter öster om plangränsen (cirka 85 meter öster om infarten till den nya bostads-
bebyggelsen). Denna anslutning behöver det ansökas om anslutningstillstånd för hos 
Trafi kverket, i enlighet med väglagen § 39. Hästhållningen, oavsett antal djur medför 
olägenheter för de fastigheter som fi nns i nära anslutning till verksamheten. Exempel 
på olägenheter är lukt, hälsopåverkan (allergen) m.m.  

De hästhagar som i dagsläget fi nns öster om den befi ntliga infartsvägen vid Grindstu-
gan kommer att ersättas på annat läge inom Blommeröd. Flytten av hagar medför att 
den nya bostadsbebyggelsen inte kommer att ha några hästhagar i direkt anslutning. 
Det innebär att det kommer vara ett avstånd på 48 meter mellan de nya bostadstom-
terna och den nya vägen som kommer anläggas öster om planområdet. Däremot fi nns 
det hagmark norr om Stanstorpsvägen som ligger med ett avstånd på cirka 20 meter 
från den nya bebyggelsen närmast Stanstorpsvägen i öster. Eftersom hästallergenhal-
terna är mycket låga eller under detektionsgränsen efter 50-100 meter från källan, 
bedöms större delen av den östra delen av planområdet vara på ett acceptabelt av-
stånd från hästverksamheten, det är endast den första tomten närmast Stanstorpsvä-
gen i planområdets nordöstra del som ligger nära hagmark, övrig ny bebyggelse i den 
östra delen bedöms komma 50 meter från hagmarken. Den föreslagna bebyggelsens 
fastighetsgränser i den västra delen av planområdet har ca 75 meter till gården Alm-

Ny väg öster om 
planområdet

Infart i nuläget

Figur 25. Bilden visar befi ntlig infarts läge, den nya infarten 
till föreslagen bostadsbebyggelse och den nya vägen in till 
hästverksamheten öster om planområdet.
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dalens fastighetsgräns och ca 85 meter till närmsta befi ntliga område för hästhållning 
inom Blommeröd, söder om planområdet. Bebyggelsen i planområdets mitt ligger dä-
remot närmre befi ntlig hagmark. Avståndet mellan hagen och fastigheten som ligger 
närmast är 13 meter. Övriga fastigheter har de avstånd som är redovisade på fi gur 26.

Buller
Planområdet är inte bullerstört från väg 23 och de ekvivalenta ljudnivåerna från 
Stanstorpsvägen klarar riktvärdena (se sid. 26 för bullerberäkningen), däremot är den 
maximala ljudnivån över de riktvärden som anges. Det är möjligt att en acceptabel 
ljudnivå kan uppnås om plank (eller liknande) sätts upp vid uteplatsen. I bulleranaly-
sen är förutsättningarna att det inte fi nns något mellan vägen och byggnaden, men 
fi nns det vegetation och plank kan bullernivåerna bli lägre. 

Natur
För att kunna lösa dagvattenhanteringen inom planområdet har två områden pekats 
ut på plankartan som NATUR-områden och dessa område regleras med egenskapen 
damm. Det innebär att det är inom detta naturområde som damm ska anläggas för att 
kunna lösa dagvattenhanteringen för planområdet.

Trafik
Biltrafi k 
Planområdet kommer att trafi kmatas från Stanstorpsvägen via en ny infartsväg. Väg-
området in i föreslaget område föreslås vara sju meter bred. Det är den föreslagna 
vägen som alla nya bostadsfastigheter inom planområdet kommer ha som in- och 
utfartsväg. Vägområdet innehåller en gata med en bredd på 5 meter, stödremsor på 
0,5 meter och ett dike på 1,5 meter. Den östra delen av planområdet kommer inte ha 
ett dike i vägkanten eftersom det skulle innebära att den nya bebyggelsen regleras 
med var infart till fastigheten ska vara, detta dagvatten får i stället ledas till det rör 
som hamnar i gatan (se text om dagvattenhanteringen, sid. 41). Detsamma gäller 
för bebyggelsen i ”mitten”, där det blir bebyggelse på båda sidor av gatan. Den nya 
vägen avslutas med en vändzon som har en diameter på 21 meter. Den föreslagna 
vändzonen klarar vändkraven som dagens sopbilarna behöver.

Figur 26. Bilden visar vilket avstånd den nya bostadsbebyggelsen har till de hagmarken som fi nns i anslut-
ning till planområdet.
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att det träd som det bor fl addermöss i ska stå kvar, säkerställandet sker med en egen-
skapsbestämmelse ”träd” som innebär att trädet inte får fällas och om trädet skulle 
utgöra en fara för allmänheten får trädet fällas efter att en ansökan om  fällning av 
träd har gjort och blivit  godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden.

Infartsvägen fl yttar cirka 10 meter österut. Tanken är att den ek som i dag fi nns vid 
infarten ska stå centrerat i en mindre cirkulationsplats, därför fl yttas den befi ntliga in- 
och utfarten österut. Gatan inom planområdet behöver ha en radie på 7 meter på de 
platser där gatan svänger för att se till att räddningstjänsten har lätt framkomlighet 
inom området.

I väglagen 47 §, står det att det inte får uppföras någon byggnad 12 meter från ett 
vägområde. Denna paragraf har säkerställts genom att ett avstånd på 6 meter av 
bostadsmarken närmast Stanstorpsvägen har prickmarkerats i detaljplanen, vilket 
betyder att marken inte får bebyggas. Resterande 6 meter till Stanstorpsvägen ligger 
utanför den föreslagna detaljplanen och därmed har avståndet på 12 meter uppnåtts.

Kvartersmarken för bostäder mot Stanstorpsvägen och Lillövägen har försetts med 
utfartsförbud. Detta innebär att det inte är tillåtet att ha utfarter mot någon av dessa 
vägar, utan den nya bebyggelsen måste ha sina utfarter mot den nya vägen som 
planeras i detaljplanen. Anledningen är att Trafi kverket vill inte ha fl er anslutningar 
än nödvändigt och Lillövägen inte är en optimal väg att angöra Stanstorpsvägen från 
ur trafi ksäkerhetssynpunkt. Lillövägen ansluter till Stanstorpsvägen i en kurva, vilket 
medför att sikten österut är begränsad. 

Den nya vägen in i planområdet behöver ha en hårdgjord yta med en bärighet för ax-
eltryck av 100 kN för att räddningstjänstens fordon ska kunna färdas på gatan.

Parkering
Parkeringsplatser inom området ska ske på respektive fastighet.

Gång- och cykeltrafi k
Detaljplanen innehåller inte någon ny gång- och cykelväg. De oskyddade trafi kanterna 
behöver således dela utrymme med bilarna på de slingriga vägarna.

Enligt kommunens ”Trafi kstrategi och trafi kplan”, antagen 2012, är det nödvändigt 
att arbeta för ett förändrat resebeteende och synsätt på trafi ken. Ett attraktivt gång- 
och cykelvägnät är en viktig förutsättning för att detta ska möjliggöras. Därför avsätts 
ett oplanerat område som reservat för en framtida gång- och cykelväg mellan plan-
området och Stanstorpsvägen.

Befi ntlig infart

Eken

Figur 27. Bilden visar den befi ntliga infarten och var den nya  
hamnar med eken (bilden intill) i rondellen.

Mellan den östra och mellersta bebyggelsen i 
förslaget har vägen smalnats av för att säkerställa 
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Teknisk försörjning
Nätstation
Inom detaljplanen fi nns ett E-område. Inom detta område får det anläggas en tran-
formatorstation som ska förse den nya bebyggelsen med el. E-området är 6 x 6 meter 
och inom detta område ska det vara fritt från hinder som kan försvåra normalt un-
derhåll. E-området ligger utmed den föreslagna vägen eftersom det ska vara möjligt 
att nå transformatorstationen med ett fordon. I planbestämmelsen för ”E” säkerställs 
även att det minsta tillåtna avståndet mellan tranformatorstationen och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag ska vara 5 meter. Markkabeln kommer att komma 
norrifrån, från Stallbacksvägen, genom naturområde som inte planläggs och fram till 
transformatorstationen, detta innebär att det inte läggs ut något u-område. Däremot 
behöver det för den nya markkabeln fi nnas ledningsrätt för att säkerställa kabelns 
läge i marken. 

Vatten och Spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens vatten- och spillvattensystem. Kommunen 
kommer inte ansvara för utbyggnaden av ledningarna i området. Kommunen kommer 
inte heller ta över ansvaret för ledningarna utan enbart erbjuda en förbindelsepunkt 
för kommunalt vatten och spillvatten. 

Huvudledningar för kommunalt vatten- och spillvatten går genom planområdet. Be-
byggelsen måste anpassas till de befi ntliga ledningarnas placering. Anpassas inte be-
byggelsen till ledningarnas placering så är det exploatören som står för kostnaden av 

fl ytten. Ledningsområdet upptar 4 meter åt vardera håll från mitten av ledningarna. 
Möjligheterna att fl ytta ledningarna är begränsade enligt Mitt Skåne vatten då en viss 
lutning måste kunna uppnås.   

Fastigheterna i nyexploateringen kan kopplas på det befi ntliga VA-nätet enligt fi gur 
28. Förslaget redovisar sträckning av vatten- och spillvattenledningar med vatten-
gångar för spillvatten vid anslutningspunkter och de mest avlägsna fastigheterna.

Dagvatten
Planområdet kommer inte ingå i kommunens ansvarsområde för dagvatten. En dag-
vattenutredning har gjorts för området som redovisar beräkningar och lösningar för 
omhändertagande av dagvatten, se nedan.

Figur 28. Dagvattenutredningens redovisning för hur den nya bebyggelsen ansluts till det befi ntliga ledningsnätet.
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Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas omhand och fördröjas lokalt inom 
planområdet, helst i öppna system enligt kommunens dagvattenpolicy. Ränndalar, 
bäckar och dammar är värdefulla inslag i boendemiljön och fl ora och fauna gynnas. 
Stora mängder avrinningsvatten från norrom liggande naturmark, väg och tomtmark, 
tas om hand i de befi ntliga dikessystemen som leder genom området. Det fi nns di-
kesledningar i den västra delen av planområdet som mynnar ut i den mindre dammen 
inom området som bland annat tar omhand dagvatten från Stanstorpsvägen. Ett an-
nat underjordiskt dike, som kommer från bäckravinen norr om Stanstorpsvägen, går 
genom planområdets östra del strax intill ”Grindstugan”. Vattnet från ravinen leder 
genom en sumpskog norr om Stanstorpsvägen genom planområdet via diken och 
fram till en sumpskog nära Västra Ringsjön. 

I dagvattenutredningen framgår det att två dammar behövs för att ta hand om och 
fördröja den avrinning som genereras från hårdgjorda ytor av nyexploateringen i 
området. En damm i västra delen och en damm i östra delen, båda är dimensionerade 
för att kunna fördröja ett 20-årsregn. Därför har det lagts in två NATUR-områden på 
plankartan som ska innehålla dagvattenhanteringen. Enligt dagvattenutredningen ges 
dammarna en permanent vattenyta och en reglervolym skapas som kan fördröja ett 
dimensionerat 20-årsregn. Ett strypt utlopp placeras på den angivna nivån för den 
permanenta vattenytan och på den övre nivån för reglervolymen anläggs ett bräddav-
lopp. Då grundvattennivåerna är osäkra men observerat höga i området behöver dam-
marna anläggas som täta magasin. De anlägda fördröjningsdammarna ligger båda 
intill befi ntliga diken och deras utlopp ansluts till dessa. För denna anslutning kan det 
behövas en förrättning med länsstyrelsen och dikningsföretagets ägare.

Inloppet till den befi ntliga kulverteringen klarar i nuläget inte fl ödet från ett fyllt dike 
vilket gör att det lätt sätter igen. Inloppet behöver därför byggas om av väghållaren 
så att det klarar samma fl öde som ledningen.

Gatorna i området avvattnas med tvärfall mot ett infi ltrationsstråk som anläggs längs 
gatorna. Detta utformas som ett skåldike med en länsgående lutning på 0,5 - 1 %. Di-
ket bidrar till fördröjning och eventuellt viss infi ltration vid perioder med låga grund-
vattennivåer. I gatan genom bostadsbebyggelsen i öster kan inte ett södergående fall 
uppnås då spillvattenledningen ska anslutas i Stanstorpsgatan i norr. Gatan behöver 
således kompletteras med en dagvattenledning som leder dagvattnet söderut.

För att nyttja den infi ltrationskapacitet som fi nns rekommenderas det i utredningen 
att fastigheterna anläggs med stuprör som leds ut över gräsytor där infi ltration kan 
ske.

Ett fl ertal olika ”verktyg”/exempel som kan används för att få till en hållbar dag-
vattenhantering i området är att ha:
- Avledning och infi ltration, såsom gröna tak, dagvattenrännor, infi ltration på gräsyta
- Fördröjning genom vattengenomsläppliga beläggningar
- Olika system med växter för fördröjning och rening
- Gräsarmering kan medföra en del infi ltration.
- För att ta omhand takavvattningen utan att behöva leda ner det till ledningen direkt 
kan det ledas i en linjeavvattning bort från fasaden och till ett magasin eller andra 
öppna vattenytor.
- Vid parkeringsytor kan man även göra ett skålat dike med gräsbeklädnad. Under 
matjorden har man sedan makadam och en dräneringsledning. Detta kommer då 
fungera som en fi ltrering för parkeringsplatsen. För att klara av större regn som inte 
hinner infi ltreras ner i marken får en kupolsilsbrunn placeras i diket som leder vatt-
net direkt till dagvattenledningen.
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Fördröjning syftar till att avlasta ledningsnätet så att det inte blir överbelastat vid 
stora regn. Vid fördröjning avdunstar också vatten, vilket liknar vattnets naturliga 
kretslopp.

Infi ltration medför att ledningsnätet inte överbelastas. Vattnet infi ltrerar då genom 
ytan och kan perkolera ner i marken och bidrar till ny grundvattenbildning. Alla åt-
gärder att fördröja dagvattnet så nära källan som möjligt är att föredra för att få en 
tröghet i systemet.

Då det är tydligt att den östra dikesfåran är 
tänkt att kunna avleda fl öden norrifrån anses 
den bästa lösningen för avledning av extrem-
fl öden genom området vara att återställa 
denna funktion. Flöden norrifrån kan då bräd-
das hit i de fall då kapaciteten på det kulver-
terade diket västerut är för låg. Nedströms 
exploateringsområdet leds diket runt en 
betesmark och därefter till ett brett krondike 
med en uppskattningsvis hög kapacitet. Kon-
sekvenserna av ett ökat fl öde skulle innebära 
en ökad risk för översvämning av markerna 
direkt söder om exploateringsområdet men 
dessa konse-kvenser anses alltså vara i enlig-
het med den tänkta funktion för diket som 
beskrivs i dikningsföretaget.

För att säkerställa att avrinning från natur-
marken kan ledas genom området vid ett 
100-årsfl öde behöver det östra diket juste-
ras. Den befi ntliga sträckningen som visas i 
fi gur 29 går idag över den delen av området 
där tomtmark planeras, sträckningen föreslås 
rätas ut i nord-sydlig riktning för att placera 
diket i svackan mellan de östra och centrala 
tomterna. Dikets avledande funktion behöver också säkerställas då det befi ntliga diket 
enligt observationer inte leder bort fl öde norrifrån som vid höga fl öden översvämmar 
vägen. Ett nytt inlopp från diket norr om vägen föreslås därför. Detta kopplas till en 
trumma via ett bräddavlopp placerat i nära anslutning till inloppet till kulverten som 
leder genom områdets västra del. Diket leds sedan genom en trumma under vägen i 
söder och ansluter till vägdiket och leds sen genom det östra magasinet och vidare 
till det befi ntliga diket. Dikets släntkrön har anpassats till befi ntliga markhöjder och 
botten har lagts 0,8 m under dessa. Längsgående lutning blir ungefär 1,3 %. För en 
omledning av det befi ntliga diket krävs en anmälan till Länsstyrelsen. Då omledningen 
inte medför någon extra tillrinning till diket som inte innefattas av dikningsföretaget 
borde det inte krävas någon omprövning av företaget.

Avfallshantering
Sortering av avfall ska ske inom varje enskild fastighet enligt MERAB:s riktlinjer.

Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Kommunen är inte 
huvudman för allmän platsmark. Huvudmannaskapet för allmän platsmark är enskilt 
inom planområdet. Planområdet är beläget inom Ringsjöbandet och inom området är 
det idag enskilt huvudmannaskap på de lokala gatorna (se utbredning på fi gur 33). 

Figur 29. Det östra dikes befi ntliga läge (övre bilden) och 
den nya läget som föreslås (nedre bilden).
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MOTIV TILL PLANBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad
Detaljplanen tillåter att den största byggandsarean (BYA) är 220 m2. Denna BYA är 
motiverad i ”Plan för Ringsjöbandet” och anledningen är att kommunen önskar bibe-
hålla karaktären för den västra delen av Ringsjön, därför ska inte en BYA för området 
överskrida 220 m2. 

Minsta tomtstorlek 
I detaljplanen har en minsta tomtstorlek angivits till 1000 m2 och motiveringen till 
detta är att skapa en möjlighet till att kunna bo på en mindre tomt i ett läge som kan 
klassas som en stadsnära landsbygd. Det är inte alla människor som vill ha stora tom-
ter men ändå bo på landsbygden. Planen möjliggör även för de som vill ha en större 
tomt, eftersom planen säger att en tomt inte får understiga 1000 m2 men det fi nns 
inte någon över gräns på tomtstorlek.  

Begränsningar av markens byggande
Marken inom planområdet som ligger närmst Stanstorpsvägen och Lillövägen har för-
setts med prickmark. Denna reglering innebär att marken inte får bebyggas. Paragraf 
§ 47 i väglagen säkerställs med prickmarken, då denna paragraf säger att det inte får 
uppföras någon byggnad på 12 meter från ett vägområde. Bostadsmarken närmast 
den nya gatan inom planområdet har också prickmarkerats och det är för att det inte  
ska tillåtas några byggnader på förgårdsmarken. Syftet med prickmark på förgårds-
marken är att skapa trafi ksäkerhet med god sikt från garageutfarter.

Placering
Detaljplanen reglerar att byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns 
för att minska risken för brandspridning mellan byggnader. 

Byggnadshöjd
Motivet till byggnadshöjden är att skapa en samhörighet inom området. Byggnads-
höjden innebär som det skrivits tidigare, att det är möjligt med bostäder på 1-1½ 
våningar. Den som kommer att bygga på området i framtiden kan välja att ha en lägre 
byggnadshöjd, siff ran på plankartan anger vilket som är den maximala byggnadshöj-
den.

Nockhöjd
Med en högsta tillåtna nockhöjd har området fått en sammanhängande karaktär. Plan-
området bebyggelse kommer vara 1-1½ våningar och det är möjligt att ha varierande 
gavelbredd i området eftersom nockhöjden är densamma för alla inom området.

e1

0,0

d

All befi ntlig bostadsbebyggelse ingår idag i befi ntliga vägföreningar/samfälligheter 
därför är det motiverat att även det föreslagna bostadsområdet kommer ha en egen 
samfällighet eller om det kan anslutas till ett befi ntligt. Det fi nns ingen kommunalt 
anslutande väg till planområdet, Stanstorpsvägen är Trafi kverkets väg, vilket medför 
att kommunen i dagsläget inte har något driftsansvar i planområdets direkta närhet. 
Det kan komma att behöva upprättas en gemensamhetsanläggning för den nya vägen 
och de fastigheter som kommer att nyttja vägen. 

0,0



44

Detaljplan för Blommeröd, Bosjökloster 1:595 • Samrådshandling 2016-12-19

träd

damm

Utformning
Takutformningen regleras i planen för att skapa en samhörighet mellan de olika husen 
som får byggas inom området. Den nya bebyggelse ska förses med sadeltak och detta 
skapar en harmoni i det nya området. 

Byggnadsteknik /Byggnadsutförande
Eftersom grundvattennivån ligger högt i hela planområdet är det inte lämpligt med 
källare och därför tillåts inte källare inom området. Den höga grundvattennivån skulle 
kunna medför att byggnaden drabbas av översvämning.

Enligt kommnstyrelsens beslut ska detaljplaner i anslutning till Ringsjön förses med 
bestämmelsen om lägsta tillåtna golvnivå på 56,5 meter.

För att göra det möjligt att i en framtida detaljprojektering (när det är dags för ut-
byggnaden av området) studera vilken den bästa nivån är för att undvika översväm-
ning har inga gatu- eller marknivåer reglerats i planen. För att säkerställa att bostads-
bebyggelsen inte riskerar att översvämmas har kommunen gjort bedömningen att 
bebyggelsen ska säkerställas genom bestämmelsen att golvnivå ska ligga 30 cm över 
den färdig projekterade gatunivån. Projekteringen av området ska ha tagit hänsyn till 
de höga grundvattennivåerna och således hamnar den föreslagna gatan på en nivå 
som ska klara översvämning och därmed har bostadsbebyggelsen med sin reglering 
säkerställts ytterligare. Tillhörande dagvattenutredning har gjort en höjdsättning för 
området. 

Bebyggelsen ska utformas med radonskyddanden grundkonstruktion eftersom områ-
det ligger inom ett normalriskområde för markradon.

Träd
För att säkerställa att fl addermössens boplats står kvar har trädet reglerats med en 
bestämmelse att trädet inte får fällas.

Damm
Inom planområdet fi nns det en höjdrygg, vilket innebär att det behövs två dammar för 
att ta hand och fördröja det dagvatten som kommer i området. En damm i väster och 
en damm i öster.

Utfartsförbud
Trafi kverket vill ha en in- och utfart och inte fl era. Detta innebär att bostadsmarken 
som vetter mot Stanstorpsvägen har försetts med utfartsförbud för att på så sätt leda 
de boende till att använda den gata som leder genom planområdet och de boende 
inom området får samma in- och utfart. Bostadsmarken som ansluter mot Lillövä-
gen har också försetts med utfartsförbud eftersom denna väg inte är en optimal väg 
att angöra Stanstorpsvägen från ur trafi ksäkerhetssynpunkt. Lillövägen ansluter till 
Stanstorpsvägen i en kurva, vilket medför att sikten österut är begränsad. Den nya 
bebyggelsen tillåts därför inte ha Lillövägen som utfartsväg till Stanstorpsvägen.

Huvudmannaskap
Planområdet är beläget inom Ringsjöbandet och inom området är det idag enskilt 
huvudmannaskap på de lokala gatorna. All befi ntlig bostadsbebyggelse ingår idag 
i befi ntliga vägföreningar/samfälligheter därför är det motiverat att även det före-
slagna bostadsområdet kommer ha en egen samfällighet eller om det kan anslutas till 
ett befi ntligt. Det fi nns ingen kommunalt anslutande väg till planområdet, Stanstorps-
vägen är Trafi kverkets väg, vilket medför att kommunen i dagsläget inte har något 
driftsansvar i planområdets direkta närhet. 
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KONSEKVENSER
Detaljplanen medför att området kan byggas ut med bostäder. Det innebär att det blir 
möjligt att bebygga det idag instängslade skogsområdet med bostadsbebyggelse. 
Bostadsbyggnation innebär huvudsakligen att ett tätt skogsområde försvinner till 
förmån av ny bostadsbebyggelse.

Föreliggande detaljplan innehåller bostadsbebyggelse, nätstation, lokalgata och 
naturområde som innehåller dagvattenhanteringen för området. I övrigt har det inte 
planlagts något annat, vilket innebär att planområdets avgränsning har utgått från 
naturvärden som fi nns inom Blommeröds mark och som klargjorts i de naturinven-
teringar som gjorts för planområdet. Denna avgränsning är beslutad av kommunsty-
relsen med utgångspunkten att minimera ingreppen i den biologiska fl ora och fauna 
som fi nns i Blommeröd.  Det är fortfarande träd som är bevarandsvärda som behöver 
avverkas men med den beslutade avgränsningen som Höörs politiker önskar ska det 
kunna uppnås ett samspel mellan ny bostadsbebyggelse och den befi ntliga vegetatio-
nen som inte tillåts bebyggas utanför planområdet. Eken i södra delen av planområ-
det som innehåller en koloni med dvärgpipistrell kommer inte att tas bort i detaljpla-
nen, utan planen anpassas till trädet och gatan som passerar trädet smalnas av och 
själva trädet får en planbestämmelse om att det inte är tillåtet att fälla trädet.

Detaljplanen reglerar en högsta tillåtna byggnadsarea, byggnadshöjd och takvinkel. 
Högsta tillåtna byggnadsarea innebär att en fastighet inte tillåts ha byggnader som 
upptar mer än 220 m2 av fastigetens totala tomtareal. Den totala byggnadsarean 
innefattar alla bygglovspliktiga byggnationer som bostadshus och komplementbygg-
nader (garage, carport, förråd och liknande byggnader). Byggnadshöjden innebär 
en begränsning i hur högt en byggnad får bebyggas, likaså gäller nockhöjd. Planen 
säger att nockhöjden inte får överstiga 6,5 meter, denna begränsning är satt för att 
säkerställa att det inte blir för höga bostäder och att området lämpar sig för 1-1½ 
våningshus.

Detaljplanen reglerar en minsta tomtstorlek till 1000 m2. Detta innebär att en tomt 
inte får lov att vara mindre än 1000 m2, men att den får vara större än 1000 m2. För 
att kunna verkställa de 19 tomter som har illustrerats i planarbetet innebär det att 
varje tomt kommer att ha en areal på cirka 1000 m2. Skulle större tomter avstyckas 
innebär det att det blir färre bostadstomter inom planområdet. Omkringliggande fast-
igheter har en större tomtareal än planområdets 1000 m2. Däremot bedöms området 
kunna upplevas som större och inte tätt i och med att det i planen har lagts ut som 
”bostadsöar” i naturen som binds samman med den nya gatan som är vägen som 
ansluter till Stanstorpsvägen. 

Den nya bostadsbebyggelsen har på ett par stället ett avstånd mindre än 50 meter till 
beteshagar. Vilket medför att från tomtgränsen till hagmarkens yttersta gräns en risk 
för spridning av hästallergener. Det gäller den föreslagna bostadsbebyggelsen som 
fi nns i planens nordöstra del samt i den mellersta delen av planområdet (se fi g. 26).

Bilder över skogsområdet utmed Lillövägen som tillåts bebyggas med bostäder.
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På plankartan är bebyggelsens lägsta golvnivå reglerad både utifrån kommunstyrel-
sens beslut på 56,5 meter och genom en reglering som innebär att lägsta golvnivå 
ska vara 30 cm över den färdiga gatunivån på den nya vägen inom området. Denna 
reglering är för att minska risken för översvämning inomhus. Plankartan reglerar att 
det inte tillåts källare inom planområdet, även denna bestämmelse är motiverad uti-
från översvämningsrisken för området. Det är önskvärt att exploatören, innan tomt-
försäljning, projekterar tomterna så att de har en marknivå som är förenlig med den 
geotekniska utredningen (att marknivå behöver vara på minst +57,5). Det innebär 
att de nya tomterna således är säkerställda i sin nivå ifrån risken att bebyggelse ska 
förstöras vid höga vattenstånd.

Illustrationsplanen redovisar maxarea på vad planbestämmelserna reglerar på plan-
kartan, dvs illustrationsplanen visar byggnader på varje fastighet som upptar 220 m2 
och hur många nya fastigheter som ryms inom det planlagda området. I den aktuella 
planen är det 19 nya tomter som illustreras.

Planområdets östra del berörs av det sekundära vattenskyddsområdet för Orups vat-
tentäkt. Detta behöver beaktas när man som fastighetsägare planerar sitt uppvärm-
ningssätt. Bergvärme till exempel kan orsaka konsekvenser på vattenskyddsområdet. 
Skyddsområde med föreskrifter är ett fastställt dokument som får ligga till grund för 
beslut om lämplig användning/ingrepp inom planområdet.

Planområdet är ett normalriskområde för radon. För att markradon inte ska tränga in 
i bostadshus behöver grundkonstruktionen vara radonskyddande. Detta kan tillgodo-
ses genom att alla genomförningar mot mark tätas mot omgivande betong - åtgärden 
syftar till att minimera inträngning av radonhaltig jordluft in i bostäderna.

En ökad befolkning som bor och rör sig i området, året om, ger positiva förändringar i 
form av ökad trygghet och social samvaro. 

Visuellt kommer området att ändra karaktär. Från Stanstorpsvägen kommer det vi-
suella synintrycket att gå från tät skog och sly till ett område med bostadshus med 
släpp för natur.  

Detaljplanen reglerar en zon på 6 meter med prickmark (+ 6 meter mellan planom-
rådet och Stanstorpsvägens vägkant), utmed Stanstorpsvägen. Prickmarkeringen 

Figur 30. Foto över det visuella intrycket utmed Stanstorpsvägen.
Den lilla bilden visar var och i vilken riktning bilden är tagen. Den röda cirkeln på fotot visar var ny bo-
stadsbebyggelse är möjlig.

Samma väg
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innebär att det inte är tillåtet att bebygga marken. Ytterligare en trafi ksäkerhetsåt-
gärd i detaljplanen är att kvartersmarken mot Stanstorpsvägen och Lillövägen har 
försetts med in- och utfartsförbud. Detta betyder att det inte är tillåtet att upprätta 
någon in- eller utfart på den angivna sträckan mot Stanstorpsvägen och Lillövägen. 
In- och utfartsförbudet mot Stanstorpsvägen innebär även att en framtida gång- och 
cykelväg (som kan inrymmas inom det markområde som fi nns mellan planområdet 
och Stanstorpsvägen) inte får några bilöverfarter eftersom planen säger att det inte 
är tillåtet med en anslutning till Stanstorpsvägen från den delen av planområdet.

Det fi nns inte någon gång- och cykelväg utmed Stanstorpsvägen vilket gör det 
otryggt att ta sig till fots eller med cykel utmed den trafi kerade vägen. Även Nybykor-
set och Stenskogsvägen mot Höör är otrygga att vistas på för den oskyddade trafi -
kanten. Gång- och cykelväg behövs utmed Stanstorpsvägen som kopplas till gång- 
och cykelvägnätet mot Höör via Stenskogsvägen samt över Nybykorset via tunnel eller 
bro.  

Riktvärdena för trafi kbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216):
Ekvivalent (medelvärde) ljudnivå vid bostadsfasad  55 dBA
Ekvivalent ljudnivå vid uteplats    50 dBA
Maxiaml ljudnivå vid uteplats    70 dBA

”om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.”

Planområdet är inte bullerstört från väg 23 och de ekvivalenta ljudnivåerna från 
Stanstorpsvägen klarar riktvärdena (se sid. 26 för bullerberäkningen), däremot är den 
maximala ljudnivån över de riktvärden som anges. Det är möjligt att en acceptabel 
ljudnivå kan uppnås om plank (eller liknande) sätts upp vid uteplatsen. I bulleranaly-
sen är förutsättningarna att det inte fi nns något mellan vägen och byggnaden, men 
fi nns det vegetation och plank kan bullernivåerna bli lägre. Planområdet bedöms i 
övrigt annars kunna uppnå det kriteriet att nivån inte får ”överskridas med mer än 10 
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00”.

E-området i detaljplanen tillåter transformatorstation. I bygglovsskedet kommer 
byggnaders utformning behöva ta hänsyn till närheten till elstationen, i enlighet med
plan- och bygglagen. Planbestämmelsen reglerar att inga brännbara konstruktioner 
eller byggnader där människor stadigvarande vistas får fi nnas 5 meter från byggna-
den. 

Luftledningen som fi nns i planområdets västra del kommer att rivas när exploatering 
blir aktuellt. Exploatören behöver informera ledningsägaren åtta månader innan bygg-
start för att arbetet med att administrera och riva ledningen ska hinnas med innan 
exploatering.

Planområdet innehåller två NATUR-områden som regleras med damm. Det innebär att 
planområdets dagvattenhantering ska lösas med dammar inom dessa två områden. 

Figur 31. Föreslagna djupet 
på den västra dammen.
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Enligt dagvattenutredningen har dammarna givits en minsta storlek på 650 m2 och 
det föreslagna djupet på dammarna syns på fi gurerna 31-32. Detta djup är för attt 
klara av att ta upp nederbörd från ett 10-12 timmar långt 10-års regn, vilket motsva-
rar 15 minuter av ett 100-års regn eller ett 12-16 timmar långt 20-års regn, vilket 
motsvarar ett cirka 35 minuter långt 100-års regn. Kulverteringen från vägdike som 
tar emot vatten från ravinen klarar av de fl öden som uppkommer vid snösmältning 
och regn. Däremot klarar inte inloppet av det fl ödet, vilket gör att det lätt sätter igen. 
Inloppet behöver därför byggas om så att det klarar samma fl öde som ledningen.

Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Detta innebär att det kan behöva 
upprättas en gemensamhetsanläggning (GA) för den nya bostadsbebyggelsen, den 
gata som behövs för att nå fastigheterna och naturmarken med dammarna. Det är 
möjligt att de boende inom området även vill inkludera VA-hantering i en GA. Genom 
att bilda en gemensamhetsanläggning kan tillgång till anläggningar som vägar, ga-
rage eller vatten- och avloppsanläggningar utanför den egna fastighetens gränser 
tillgodoses. En gemensamhetsanläggning möjliggör en eff ektiv och långsiktigt god 
samverkan med grannarna.

En gemensamhetsanläggning bildas genom en slags lantmäteriförrättning som kallas 
anläggningsförrättning. När förrättningen görs beslutas om regler för hur fastigheter-
na ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det 
blir då tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras. Det underlättar om denna 
anläggningsförrättning är framtagen när alla fastigheter har avstyckats från fastig-
heten Bosjökloster 1:595. Det innebär att en spekulant till en bostadstomt får infor-
mationen att fastigheten de är intresserade av ingår i en GA och att de inte behöver 
bekosta någon förrättning för fastigheten (skulle något förändras med gemensam-
hetsanläggningen i framtiden kan en omprövning av GA:en vara aktuell och medföra 
kostander för den enskilde individen). Således ska kostnaden för anläggningsförrätt-
ning åligga markägaren/exploatören som har för avsikt att sälja bostadsmarken. 

En strävan i planarbetet har varit att bevara mark med högt värdefullt naturvärde. De-
lar av området som planläggs berör platser med dokumenterad förekomst av häckan-
de rödlistade fågelarter. Naturinventeringen visar på att det fanns gulsparv inom hag-
marken öster om den befi ntliga infartsvägen (se fi gur 12) och detta område möjliggör 
ny bostadsbebyggelse. Även dvärgbägarlarv i planområdets västra del påverkas av att 
området bebyggs med nya bostäder. Flertalet av de rödlistade arterna som redovisas i 
naturinventeringen är lokaliserade till markområden som ligger utanför planområdet. 
Ett ingrepp som kan påverka arterna eller deras fortplantningsområden/viloplatser 
negativt kan kräva dispens från artskyddsförordningen. 

Enligt dagvattenutredningens höjdsättning har hänsyn tagits till det som den geotek-
niska utredningen kom fram till, det vill säga att tomtmark inte ska vara lägre än 57,5.

Mellankommunala frågor
Detaljplanen bedöms i övrigt inte påverka några mellankommunala frågor.

Figur 32. Föreslagna djupet 
på den östra dammen.
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GENOMFÖRANDE
Ansvarsfördelning
Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markä-
gare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten gäller inom kvartersmark i enlighet med kom-
munens dagvattenpolicy. 

Planområdet kommer att anslutas till det kommunala vatten- och spillvattensystemet. 
Kommunen kommer inte ansvara för utbyggnaden av ledningarna i området. Kom-
munen kommer inte heller ta över ansvaret för ledningarna utan enbart erbjuda en 
förbindelsepunkt för kommunalt vatten och spillvatten. Dagvattensystemet kommer 
inte att anslutas till det kommunala systemet.

E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.

Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att vid 
behov utföra geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet. 

Fastighetsbildning inom planområdet beställs av berörd exploatör/markägare.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark vilket följer det vedertagna sköt-
selansvaret i närliggande bebyggelseområden.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ledningsrätt och servitut
Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ha kontroll över var enskilda ledningar 
inom respektive fastighet fi nns. Inom allmän platsmark tillåts underjordiska ledningar. 
Ledningsägaren ansöker själv hos Lantmäteriet om bildande av ledningsrätt eller 
servitut.

Gemensamhetsanläggning
Markområdet för nätstationen föreslås som kvartersmark med en E-beteckning (om-
råde för transformatorstation). Exploatören ansöker hos Lantmäteriet om att avstycka 
E-området från fastigheten Bosjökloster 1:595. Därefter övergår skötseln av E-områ-
det till E.ON. 

Figur 33. Vägföreningar och samfälligheter inom Ringsjöbandet. Planområdet är markerat med en rosa 
cirkel/oval.
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Det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet, vilket medför att det kan behöva 
upprättas en gemensamhetsanläggning för vägen och de fastigheter som ska nyttja 
vägen samt grönområdena med dammar. Det är exploatören som kontaktar Lantmäte-
riet för att upprätta en gemensamhetsanläggning för vägen och de berörda fastighe-
terna.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanen innebär att mark avsätts för bostadsändamål på delar av fastighe-
ten Bojökloster 1:595. Det innebär att när planen vunnit laga kraft kan markägaren 
begära fastighetsreglering av Lantmäteriet i enlighet med detaljplanen. Fastighetsä-
garen till Bosjökloster 1:595 kommer att avvara mark för bostäder som uppgår till 
cirka 2 hektar, naturmark har en storlek på cirka 0,3 hektar och för gata till en storlek 
av cirka 0,4 hektar, totalt 2,7 hektar mark försvinner från Bosjökloster 1:595. Det är 
önskvärt att exploatören, innan tomtförsäljning, projekterar tomterna så att de har 
en marknivå som är förenlig med den geotekniska utredningen (att marknivå behöver 
vara på minst +57,5). Det innebär att de nya tomterna således är säkerställda i sin 
nivå ifrån risken att bebyggelse ska förstöras vid höga vattenstånd.

Fastighetsägaren till Bosjökloster 1:755 nyttjar idag infartsvägen från Stanstorpsvä-
gen för att nå hästverksamheten, även de människor som rider/har stallplats använ-
der denna infart. En ny infart påverkar de människor som använder sig av den befi nt-
liga infarten tills en ny anslutning har byggts ut. Det har angetts tidigare i dokumentet 
att en ny infartsväg ska anläggas öster om planområdet för att underlätta transporter 
till och från hästverksamheten samt att det blir minskade trafi krörelser för de nya 
bostäderna som föreslås i den östra delen, den nya infartsvägen öster om föreslagen 
bebyggelse regleras inte i den aktuella planen.  Anslutningstillstånd ska sökas hos 
Trafi kverket, i enlighet med väglagen § 39. I övrigt fi nns inga ytterligare fastighets-
rättsliga konsekvenser.

EKONOMISKA FRÅGOR
Plankostnadsavtal har tecknats som anger hur kostnader för upprättandet av detalj-
planen ska erläggas. 

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av be-
rörd exploatör/markägare. Berörd markägare/exploatör beställer och bekostar erfor-
derlig fastighetsbildning och fastighetsreglering inom planområdet samt köp av mark. 

Kostnadsansvaret för eventuella fl yttningar av underjordiska ledningar åligger exploa-
tören/markägaren. Eventuella utredningar som kan behöva kompletteras bekostas av 
berörd exploatör/markägare. 

Exploatör/markägare bekostar utbyggnad av erforderliga dagvattenanläggningar. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid framtagande av planhandlingen har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, 
och Anneli Andersson, Mette Dymling, Andreas Ask, Yvonne Hagström, planarkitekter 
samt Lovisa Larsson, utredningsingenjör från Höörs kommun medverkat.

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt



 





 



  Planprogram för del av Bosjökloster 1:595, ”Blommeröd”
   i Höörs kommun, Skåne län
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INLEDNING

Planprogrammets syfte

Ansökan har inkommit från markägaren 
Blommeröds Arabstuteri AB om att få 
upprätta detaljplan för 30 eller 38 tomter 
om ca 1000 kvm enligt två förslag (förslagen 
ses på fi g. 11 och 12). Planprogrammets 
syfte är att beskriva förutsättningar och 

ange mål och riktlinjer för nybebyggelse av 
1-1½ plans permanentbostäder inom del av 
fastigheten Bosjökloster 1:595. Syftet är även 
att utreda och föreslå åtgärder för att skapa 
ökad tillgänglighet till Västra Ringsjön. Med 
tillgänglighet avses gångstigar för rekreation 
och naturupplevelser. 

I programmet föreslås lokalisering och i 
viss mån utformning av bebyggelse, vägar, 
gång- och cykelvägar, gångstigar samt grön-
områden. Förutsättningar och konsekvenser 
utreds i programmet. Förslag till behovsbe-
dömning av MKB (miljökonsekvensbeskriv-
ning) lämnas. 

Planprogrammet utgör underlag för detalj-
plan. Syftet med ett planprogram är att kom-
munen tidigt ska få ett så brett och bra be-
slutsunderlag som möjligt. Berörda får med 
samrådet möjlighet till insyn samt påverkan 
genom att lämna synpunkter och idéer.

Bakgrund

I översiktsplanen 2002 anges för Ringsjöban-
det inriktningen att bl.a genom planering ge 
möjlighet till utökning av bostadsbeståndet 
samt ge förutsättningar för ett permanent 
boende. Kommunen har tagit fram ett samlat 
program för ”Ringsjöbandet”, som sträcker 
sig utmed både Västra Ringsjön och Sätofta-
sjön/Östra Ringsjön. Planläggningen av 
del av Bosjökloster 1:595 ”Blommeröd” 
stämmer väl överens med intentionerna i 
programmet för Ringsjöbandet. Föreslagen 
bebyggelse kommer att vara i nära kontakt 
med naturen samt ha närhet till sjön, vilket 
är attraktivt för många. 

Fig 2. Programområdet

Programområdet

NybykorsetBlommeröds 
Arabstuteri AB

Stanstorpsvägen Vä
g 

23

Inledning

0   50 m
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Den närmsta befi ntliga bebyggelsen till 
programområdet är Blommeröds Arab-
stuteri, ”grindhuset” vid entrén samt stal-
lar som används för hästhållning och för 
utbildning inom hästsport. I övrigt angränsar 
permanenta bostäder, gårdar samt fritidsbe-
byggelse till programområdet. Stanstorps-
vägen som sträcker sig i öst- västlig riktning 
är belägen direkt norr om programområdet 
och ca 500 m österut nås väg 23 som har 
nord-sydlig sträckning.

Visionen i Ringsjöbandet är vidare att det 
längs Ringsjöns stränder ska finnas gång-
stigar i nära kontakt med vattnet, platser 

för vila och umgänge samt flera badplatser 
tillgängliga för boende och för besökande. 
Nya grönområden och parker ska skapas i 
attraktiva lägen och den värdefulla naturen 
ska tas tillvara. 

Idag är Blommeröds Arabstuteri och mar-
ken där exploateringen föreslås inhägnad. 
Kommunens och markägarens vision är att 
i samband med planläggningen öka tillgäng-
ligheten för allmänheten till västra Ringsjön. 
Det kan ske genom att området öppnas upp 
och en grön korridor skapas från Stenskogs-
området norr om programområdet ned mot 

västra Ringsjön. 
Från strandlinjen råder strandskydd 300 m 
inåt land och 100 m ut i vattnet. Av de två 
förslagen till utbyggnad som inkommit till 
kommunen (se fi g 11 och 12) gör det med 
38 tomter intrång på strandskyddet. Ett nytt 
gångstråk planeras leda från planområdet 
ner till sjöns östra kant mot det nyinrättade 
naturreservatet ”Västra Bosjöklosterhalvön”  
i riktning söderut mot Gamla Bo och Bosjö-
kloster. Arabstuteriets mark och halvön Lillö, 
som är belägen strax sydväst om program-
området, är i praktiken inte tillgänglig för 
allmänheten p g a att det är inhägnat med 
nätstängsel. Jordbruksmarken som angränsar 
söder om planområdet och på Lillö används 
som betesmark för hästverksamheten inom 
arabstuteriet. Anledningen till instängslingen 
är enligt markägaren att skydda djuren mot 
skadegörelse. 

Naturen på Lillö är exceptionell med bl a 
vulkanrester och storvuxna ekar som är rester 
från äldre tiders ekhagar. Längst ut på Lillös 
spets ligger ett naturreservat på ca 2,5 ha med 
beträdelseförbud för allmänheten, enligt ett 
Länsstyrelsebeslut från 1937. Motivation till 
reservatet var att skydda en grupp triploida 
aspar som växer där. I övrigt gäller strand-
skydd och allemansrätt som ger tillgänglighet 
till stranden utmed Ringsjön, förutom på 
ställen där det är tomtmark. Delar av stranden 
är svårframkomligt på grund av topografi , 
växtlighet eller markförhållanden.

Fig 3. Entrén till området från Stanstorpsvägen med 
grindstugan till höger, bildar planområdets östra gräns.

Inledning

3

Fig 4. Entrévägen vid grindstugan sett söderifrån. 
Den med träfasad rödmålade grindstugan med låg 
takvinkel, syns till vänster om vägen. Entréväg fö-
reslås också väster om planområdet via Lillövägen, 
se fi g. 12.
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För nybyggnationen av bostäder samt för 
att därifrån öppna upp gångstråk mot västra 
Ringsjöns östra strand krävs att det upprättas:
 -Detaljplan 
 -Genomförandestrategier 
Exempelvis behöver exploateringsavtal 
påbörjas som underlag för tidig kalkyl. Stigar 
och eventuellt badplats och båtplats behöver 
planeras utanför detaljplanen och avtal om 
dessa tecknas med markägare och under-
hållsansvariga 

Beslut om planläggning 
Blommeröd Arabstuteri ansökte våren 2010 
om att få upprätta detaljplan med avsikt att 
exploatera en areal på ca 3,6 ha inom del av 
fastigheten Bosjökloster l :595 för bostäder. 
Två alternativ, betecknade A och B redovi-
sades, innehållande 30 resp. 38 tomter om 
ca 1000 kvm. Programområdet är i ansökan 
förmodligen  felmätt  eftersom det omfattar 
ca 6,4 ha. 

I ansökan anges att avsikten är att bostäderna 
ska användas för permanentboende och att 
största möjliga hänsyn ska tas till natur och 
miljö. 

Exploatörens vision är att i samband med 
exploateringen öka tillgängligheten till västra 
Ringsjön genom att öppna en grön korridor i 
styckningsplanen från Stenskogsområdet ner 
mot västra Ringsjön (se förslag fi g.19). 

Kommunstyrelsen gav 2010-06-01 § 75 
planenheten i uppdrag att påbörja planarbete 
för detaljplan för området omfattande del 
av fastigheten Bosjökloster 1:595, ”Blom-
meröd”. Beslut togs om att planavtal och 
exploateringsavtal ska upprättas mellan kom-
munen och exploatören.

Detaljplanering och planprocessen
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ansvarar 
kommunen för att planlägga användningen 
av mark och vatten. I en detaljplan redogörs 
en detaljerad bild av markanvändningen och 
av hur miljön avses förändras eller bevaras. 
Detaljplanen skall grundas på ett program 
som anger utgångspunkter och mål för 
planen, om det inte är onödigt, (PBL 5:18). I 
samma paragraf  anges reglerna för behovs-
bedömning av MKB, dvs reglerna för när en 
separat miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. PBL 5:20 anger hur samråd av 
programmet ska ske.

Förslaget till detaljplan, som följer efter 
programmet, kommer att ställas ut i två om-
gångar, samråd och utställning om vardera 
minst tre veckor. Efter varje samråd kan för-
ändringar göras och politiskt beslut ska tas 
om fortsatt arbete med detaljplanen. Utställ-
ningen är sista skedet då skriftliga synpunkter 
kan lämnas. Efter eventuella justeringar kan 
detaljplanen därefter antas av kommunfull-

mäktige. Detaljplanen är juridiskt bindande 
efter det att den vunnit laga kraft, dvs. det är 
den markanvändning som detaljplanen anger 
som ska följas vid bygglov och vid annan 
förändring.

Programområdets läge och omfattning 
Programområdet som är en del i Ringsjö-
bandet är beläget ca 5 km söder om Höörs 

Fig 5. Programområdets läge i det sjönära bebyggelseom-
rådet Ringsjöbandet och i förhållande till tätorten Höör.

Inledning

4
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Inledning

Fig 7. Lindallén söder om planområdet i östvästlig rikt-
ning är placerad på en förhöjning och avskärmar vyn 
mot Västra Ringsjön (se landskapsanalyskarta fi g 10). 
När träden är avlövade syns sjön i större utsträckning.

Fig 8. Vy nära vattnet. På de fl esta ställen är det tät 
vegetation som förhindrar utblickar mot sjön. 

Landskapsanalys
Se karta fi g 10. 

Landskapsanalysens syfte är att beskriva karaktä-
ren och att visa betydelsefulla landskapselement 
i programområdets närhet. Analysen visar var 
det idag fi nns utblickar samt var det fi nns möj-
lighet att skapa utblickar. 

Topografi  och vatten 
Programområdet är beläget i en svag sydslutt-
ning i nedre delen av en bergås, Orupsberget, 
med Västra Ringsjön söder där om. 

Nivåerna inom programområdet ligger mel-
lan ca +54,5 och 64 meter över havet.  Högsta 

5

centrum och ca 500 meter väster ut från väg 
23 (se fi g 5). 

I väster och norr avgränsas området av 
befi ntliga tomter och i söder och öster av 
verksamheterna inom Blommeröds arabstu-
teri. I norr utgör Stanstorpsvägen gräns och 
i väster Lillövägen. 

Programområdets omfattning visas på karta, 
fi g 2 och på kartan nedan, fi g 6, som även 
visar angränsande fastigheters avgränsning. 

Hela programområdet är beläget inom del av fastigheten Bo-
sjökloster 1:595 som ägs av Arabstuteriet Blommeröd AB.
Areal: Programområdet är cirka 6,4 hektar 

Fig 6. Utdrag ur fastighetskartan med programområdet skrafferat och fastighetsgränserna 
markerade med blå färg.
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Blickarna dras söderut mot sjön då man 
rör sig utmed Stanstorpsvägen västerut. På 
den högre, norra sidan består landskapet av 
blandskog och gles småhusbebyggelse, en gård 
samt mindre öppna gräsytor. Närmast vägen 
i söder är det i stort sett samma skogskaraktär 
men söder om blir landskapet allt öppnare. 
Stanstorp är starkt präglat av sommarstuge-
trenden i mitten av 1900-talet. Stugorna har 
under senare decennier omvandlats till perma-
nentbostäder. 

Direkt sydväst om programområdet består 
landskapet av skog, både gran- och lövskog 
i ett band intill norra Lillöviken. Österut, 
närmast Stanstorpsvägen är det hagmark med 
större ekar och längre söderut nära sjön, är det 
öppna betesmarker/strandängar. 

En allé av lind, (se foto, fi g 7), leder i östväst-
lig riktning söder om programområdet på en 
upphöjd bank som fungerar som invallning 
vid översvämning. Vägen som kantas av allén 
är asfalterad och är infart  till hästverksam-
heten och till Lillö från väg 23. 

Även om programområdet ligger nära 
Ringsjön är utblickarna mot sjön få. Utmed 
Stanstorpsvägen skyms sjön på de allra fl esta 
ställena av häckar, murar, byggnader, skog 
och på grund av att avståndet är för långt, dvs 
vegetationen skymmer. Lindallén i östvästlig 
riktning och raden av granar är starka utsikts-
barriärer, speciellt under perioden då lindallén 
bär löv. En tät ridå av träd, främst björk och 
bok fi nns utmed Stanstorpsvägen från pro-
gramområdet fram till väg 23, (se foto fi g. 27). 
Utblickar mot sjön från programområdet och 
från Stanstorpsvägen kan skapas exempelvis 
genom att trädraden utmed vägen glesas ut, 
allén stammas upp, dvs trädkronorna höjs, 
granridåer tas bort och genom att sly röjs. 

Avståndet mellan det större stallet nära Nyby-
korset och programområdet är ca 300 m. Någ-
ra barriärer i form av täta träd- eller buskridåer 
fi nns inte däremellan. Denna mark, direkt ös-
ter om området som föreslås för bebyggelse, 
är hagmark med större ekar och används idag 
som betesmark för hästar. Hagmarken skapar 
en mycket speciell karaktär. Stallet ligger på en 
lägre nivå vilket gör att från programområdet 
syns endast taken (se foto fi g 30).

Fig 9. Ortofoto från 1940-talet.

nivån inom det avrinningsområde 
som berör programområdet är ca 
105 m ö h. En ravin med bäckfåra 
norr om Stanstorpsvägen leder ned 
mot och igenom programområdet 
där vattnet leds i diken mot två 
utlopp i Västra Ringsjön. 

Ringsjöns vattenyta är reglerad 
enligt vattendom. Sjöns medel-
vattenyta ligger på ca +54 meter 
över havet. Högsta vattenstånd vid 
100 års fl öden ligger på +54,9 m ö 
h (höjdsystem RH00). 

(Vattennivåerna är hämtade ur teknisk 
beskrivning tillhörande ansökan om ny 
Vattendom för Ringsjön vid Miljödomstolen, Växjö 
tingsrätt Kungörelse 2010-01-22. Höjderna är angivna 
enligt höjdsystemet RH00. I det nya höjdsystemet 
RH2000 kommer siffrorna att höjas 15 cm i Höör där 
RH00 använts, p g a den justering som skett med den 
avvägda nollpunkten i Amsterdam, NAP).

Vegetation, bebyggelse och utblickar
idag och historiskt
Programområdet består till största del av träd-
bevuxen mark. Längs Stanstorpsvägen varierar 
landskapet mellan öppet och slutet, vilket är en 
viktig karaktär att bevara. Enligt ortofoto från 
1940-talet, se fi g 9, har landskapet historiskt 
varit öppnare än det är idag, vilket beror på att 
åkermark har ersatts av betesmark och träd-
planteringar.

Landskapsanalys
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Forts av text, Landskapsanalys

Utmed Stanstorpsvägen är program-
området inhägnat med ett högre 
nätstängsel och marken närmast vägen 
är tätt trädbevuxen. 

Området blir mer tillgängligt och 
förmodligen kommer det att skapas 
fl er utblickar mot sjön när stängslet 
tas bort och skogen öppnas upp. Det 
beror dock på placeringen av hus-
kropparna och vegetationen inom det 
föreslagna bebyggelseområdet, vilket 
kommer att studeras närmare i detalj-
planen. Avsikten är att värdefull vegeta-
tion ska sparas i  så stor omfattning 
som möjligt och att husen ska anpassas 
därefter.

Fig. 10  LANDSKAPSANALYS
OBS! För att illustrera landskapet från det 
håll som det upplevs från programområdet 
och från Stanstorpsvägen, så har kartbilden 
vänts så att söder pekar uppåt. Landskaps-
analysen kan jämföras med ortofotot, fi g 11.
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     Behovsbedömning av MKB

Förslag till Behovsbedömning av 
MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
Konsekvenser och kriterier som ligger till 
grund för den samlade bedömningen av MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning), dvs om förslaget 
till utbyggnad som presenteras i planprogram-
met kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan, redogörs i detta dokument under rubriken 
Konsekvenser.

anpassas så att den smälter väl in i landskaps-
bilden. Skyddsvärda träd och miljöer sparas. 
Exploateringen anpassas att ligga på nivåer där 
ingen risk för översvämning föreligger. 

Programområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Den tillkommande bebyg-
gelsens skala och volym bedöms i förhållande 
till befi ntlig bebyggelsegestaltning i området, 
innebära liten påverkan på landskapsbilden och 
på kulturmiljön. 

Det är positivt att området avses öppnas upp 
och att tillgängligheten därmed ökar ut mot 
Västra Ringsjöns östra strand. 

Med hänvisning till för området utförd be-
hovsbedömning, se rubrik Konsekvenser, görs 
ställningstagandet att en särskild miljökonsekvensbe-
skrivning inte behöver upprättas. Däremot behöver 
naturvärdena utredas vidare samt hur bebyg-
gelse kan placeras så att höga naturvärden sparas 
i så stor utsträckning som möjligt. I övrigt krävs 
att olika utredningar tas fram (se Genomförande, 
rubr. Utredningar) innan bebyggelsens placering 
och omfattning slutligen bestäms i detaljplan. 
Omfattningen av möjlig byggnation bedöms 
dock bli mindre än vad som anges i inkomna 
förslag se fi g 12 och 13.

Samråd
Behovsbedömningen som är preliminär, har 
upprättats av kommunens planavdelning och 
avses samrådas med detta dokument.

NORR

Fig 11. Ortofoto visat i samma 
väderstreck som Landskaps-
analysen. 

Förslag: Den sammantagna bedömningen är att 
ett genomförande av bebyggelse inom program-
området inte medför betydande påverkan på miljön, 
hälsan och hushållningen med mark och vatten eller andra 
resurser enligt de regler som anges i miljöbalken (MB) 6 
kap 11 -18 och 22§ § och plan- och bygglagens (PBL) 5 
kap 18 §. 

Natur- och kulturvärden påverkas dock då skog tas bort, 
hus fl yttas och en grupp av nya bostadshus uppförs. 

Utformningen kommer att revideras inför nästa 
skede, detaljplanen, med större hänsyn till natur-
förhållanden, hydrologi etc. Bebyggelse bör kunna 
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Förslag

Förslag till struktur inom området har tagits 
fram av exploatören och Södergrens arkitekt-
kontor 2008, se fi g 12 och 13. Båda förslagen 
redovisar tomtmark för friliggande villor med 
38 resp 30 tomter om ca 1000 kvm. En väg 
leder genom området vilket innebär att två 
entréer till Stanstorpsvägen skapas, dels den 
befi ntliga entrén till Blommeröds Arabstuteri 
vid Grindstugan och dels via Lillövägen.

Förslaget med 38 tomter (A) gör i sydvästra 
delen intrång på strandskyddad mark vilket 
inte anses motiverat, se Förutsättningar, Strand-
skydd. Det kan konstateras att förslagen inte 
fungerar fullt ut eftersom tillräcklig hänsyn 
inte tagits till naturförhållandena, till dikes 
och va-ledningar som då inte var inventerade. 
Förutsättningarna måste undersökas när-
mare, se Förutsättningar och Genomförande. Det 
kommer att innebära färre tomter än vad som 
redovisas i förslagen. 

Ett nytt förslag behöver därför tas fram där 
större hänsyn tas till rådande förhållanden. 
Det kan exempelvis innebära att tomterna 
fl yttas närmre Stanstorpsvägen inom det 
föreslagna området. Området i program-
områdets mitt, där stallet som avses fl yttas 
är beläget, anses mer lämpat för bebyggelse 
eftersom det i dagsläget redan är säkrat för 
översvämning samt att ingen värdefull natur 
påverkas.

Förslag

Lil
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Fig 13. Strukturförslag med 30 tomter med tomtstorlek ca 1000 kvm.
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Fig 12. Strukturförslag med 38 tomter med tomtstorlek ca 1000 kvm.

Ledningsstråk 
för kommunalt 
VA och el



10

Ny bebyggelse
I första hand är bebyggelsen tänkt för per-
manentboende och bebyggelse i 1- 1½ plan. 
Den nya bebyggelsen bör harmoniera med 
den befi ntliga intilliggande. Det innebär 
stora tomter med bebyggelse som ger ett 
luftigt intryck. Husen får gärna ha modernt 
utseende men helst ha träfasad. Stora träd 
behålls där det är möjligt och husens lägen 
anpassas till de naturliga inslagen. För att få 
en bebyggelse som harmonierar med land-
skapet och som ger ett lugnt intryck är det 
viktigt att besluta om gemensamma näm-
nare, exempelvis begränsa till en bestämd 
taklutning, vissa material och färger i husens 
fasader och på tak. 

Angränsande verksamheter och bostäder   
Bebyggelse och trafi kstrukturen ska även 

anpassas väl och harmoniera med natur-
miljön och den befi ntliga hästverksamheten. 
Bostadsområdet kommer med sin närhet till 
Blommeröds Arabstuteri att upplevas i ett 
sammanhang. De vackra hästarna inom den 
angränsande stängslade betesmarken samt 
hagmark med stora träd, ridvägar och stallar 
kommer att läsas samman med bebyggelsen.
Tillräckliga skyddsavstånd ska uppfyllas och 
den fysiska miljö ska utformas så att konfl ik-
ter undviks i trafi khänseende. 

Närmast angränsande bebyggelse är av 
varierande utformning. Strax väster om 
Lillövägen, på samma sida, dvs söder om 
Stanstorpsvägen, fi nns bostads- och garage-
byggnader med rödmålade träfasader. Norr 
om Stanstorpsvägen angränsar två villor med 
utseende från tiden runt förra sekelskiftet, 

dels ett karaktärsfullt större bostadshus i två 
våningar, suterräng, med faluröd träpanel 
(se fi g 15) och dels en större villa väster om 
denna, med karaktär av jaktstuga i rött tegel 
och korsvirke. 

Strax öster om Stallbacksvägen, norr om pro-
gramområdet, ligger närmast en 1 ½ plans 
villa i vit mexitegel en bit upp i backen där 
skogen med fl era bostadshus tar vid. Väster 
och öster om Stallbacksvägen kan, speciellt 
om vårarna, ett strömt vattendrag upplevas 
som följer en ravin. Vattendraget är inom 
planområdet förlagt i rörledningar i mark.  

Fig 14. Bostadshus direkt väster om programområdet 
vid Lillövägen.

Fig 15. Äldre, karaktärsfull suterrängvilla i falurött 
direkt norr om programområdet norr om Stanstorps-
vägen.

Fig 16. En öppen gräsyta med ett odlingsland samt 
bostadshus, en mexitegelvilla, längre upp i backen 
utmed Stallbacksvägen.

Förslag
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Grönstruktur och vatten
Grönstruktur
Förslaget kommer att innebära att träd tas 
bort. Eftersom utbyggnaden innebär att skog 
ersätts av tomtmark behöver en plan tas fram 
för vilka träd som kan sparas. Värdefulla träd 
ur naturvårdssynpunkt eller i övrigt karakte-
ristiska, föreslås sparas där det är möjligt.

Då området är beläget i skogsmiljö är natur-
tomter att föredra. Denna boendeform är 
attraktiv för många idag som inte har tid eller 
vill ägna tid åt trädgårdsarbete, men vill bo i 
en grön omgivning. Om önskemål fi nns från 
exploatörens sida och från de som köper 
bostäderna, kan marken kring bostäderna i 

detaljplanen anges som naturmark avsedd för 
gemensamhetsanläggning. Därefter bildas en 
samfällighetsförening som blir huvudman för 
skötseln, dvs en entreprenör kan anlitas. 

För att få en bebyggelse som harmonierar 
med landskapet och ger ett lugnt intryck är det 
viktigt att besluta om gemensamma nämnare 
även inom den gröna planeringen. Det kan 
exempelvis vara enhetliga häckar av förslags-
vis bok inom hela området där avskärmning 
behövs. Gröna tak med (sedum) fetbladsväxt-
lighet, är ett annat exempel som utöver ett es-
tetiskt tilltalande uttryck med årstidsväxlingar, 
har funktionen att ta upp regnvatten.

Fig 18. Dammen till höger i bild (igenväxt sommartid) och stigen/vägen 
genom programområdet. I stigen ligger kommunala huvudledningar för 
vatten och avlopp. I samma sträckning fi nns el framdraget. 

Naturupplevelser och vyer
Rekreationsmöjligheterna i det skogs- och 
sjönära landskapet är stora. Utblickarna från 
husen i skogsmiljön ger harmoniska upple-
velser, exempelvis fi nns det många fågelarter 
och rikligt av andra djur, som ekorrar, kaniner, 
harar och rådjur.

Förslaget till bebyggelse innebär att området 
öppnas upp, dvs att tät skog tas bort, vilket är 
positivt då ljusinsläppet ökar och vyer ska-
pas. Där det är möjligt, dvs där stranden inte 
skyms av framförvarande skogsparti kan sly 
röjas på vissa ställen för att skapa vyer mot 
sjön. 

Fig 17. Väg genom området med ek och askhage vid sidorna. Större, värde-
fulla träd föreslås skyddas i detaljplanen för att införlivas i bebyggelseområdet.

Förslag
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Förslag

Trafi kstruktur
Programområdet föreslås angöras från 
Stanstorpsvägen, väg 1315, som är den 
allmänna väg som gränsar till programområ-
det i norr. Programområdet föreslås anslutas 
via två entrévägar, vägen vid Grindstugan 
resp. Lillövägen. Ca 500 m österut leder 
väg 23 i nord-sydlig riktning. Hastigheten 
på Stanstorpsvägen är vid programområdet 
reglerad till 50 km/h och korsningen vid 
väg 23 är reglerad till 70 km/h. 50-skylten 
utmed Stanstorpsvägen bör eventuellt fl yttas 
längre österut (läge, se Landskapsanalyskar-
tan, fi g 10). Strax väster om Lillövägen stiger 
Stanstorpsvägen mot ett backkrön. 

Biltrafi k, trafi kbuller och trafi kmängder
Riksdagen har i proposition 1996/97:53 an-
tagit riktvärden vid nybyggnad av bostäder. 
Följande nivåer bör inte överskridas:  
Utomhus vid fasad – 55 dBA ekvivalentnivå. 
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 
70 dBA maximalnivå. Inomhus 30 dBA ek-

 

Fig 19 Vägar i närområdet 

Dammen inom området avses behållas se 
fi g 18. Öppen och lokal dagvattenhante-
ring ska eftersträvas enligt Höörs kommuns 
dagvattenpolicy. Hur dagvattenhanteringen 
lämpligen utformas så att översvämning 
undviks, ska planeras efter det att dagvatten-
utredning tagits fram. 

vivalentnivå. Inomhus 45 dBA maximalnivå 
nattetid. 

I december 2009 gjordes en bullerinven-
tering av Höörs tätort vars beräkningar 
sträckte sig ned till Nybykorset i söder (Ram-
böll, Malmö 2009-12-17). Trafi ksiffrorna var 
mätta under olika år och räknades upp till 
2009-års nivå. Korsningen vid väg 23, Ny-
bykorset, där det vid Trafi kverkets räkning 
2006 färdades 9460 +- 17% fordon/årsme-

deldygn, räknades upp till 9648 fordon 2009. 
Beräkningar togs även fram för ett scenario 
2020, då Väg 23 vid Nybykorset uppskattas 
ha 11053 fordon. Enligt Trafi kverket kan 
man räkna med en trafi kökning med ca 1% 
/år fram till 2030, vilket skulle innebära ca 
12102 fordon/årsmedeldygn inberäknat ca 
10% tung trafi k. Bullernivån i Rambölls ut-
redning redovisar endast bullernivånår 2020 
österut från Nybykorset och inte västerut 
där programområdet är beläget. Jämförelse-
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vis bedöms gällande gränsvärden för buller, 
med avståndet 500 mellan programområdet 
och väg 23, understigas. 2004 gjordes tra-
fi kmätningar på Stanstorpsvägen, väg 1351 
då årsmedeldygnstrafi ken beräknades till 
720 fordon +- 21% inberäknat ca 10% tung 
trafi k. Uppräknat till 2009, enligt Rambölls 
metod (3% ökning från 2004-2009), och där-
efter 1% ökning/år fram till 2030 uppskattas 
årsmedeldygnstrafi ken till ca 914 fordon, 
varav 10% beräknas vara tung trafi k. Varje ny 
bostad beräknas generera mellan 6-8 trafi k-
rörelser/dygn. För att minska bullerpåver-
kan bör bostäderna inom programområdet 
placeras indragna från Stanstorpsvägen samt 
med sovrum och uteplatser placerade på den 
ljuddämpade sidan, dvs mot sydväst.

Biltrafi k inom området
De två entrévägarna som föreslås till pro-
gramområdet, en i öster vid Lillövägen 
och en i väster vid ”Grindstugan” är båda 
grusade vägar. Lillövägen i väster, som är en 
samfälld väg, Bosjökloster S:16, används idag 
av bostadsfastigheterna utmed vägen samt av 
gården Almdalen. Andelstalen måste räknas 
om i det fall föreslaget planområde ansluts. 
Entrévägen vid grindstugan används för 
fastigheter belägna öster och söder om plan-
området på Lillö. Denna väg är inte samfälld, 
men bör göras om till en gemensamhetsan-
läggning utmed den sträckning som leder 
in till det föreslagna planområdet. I syfte att 
förhindra backningsolyckor förläggs vägarna 

Förslag

inom programområdet så att vändplatser inte 
behövs. Grusade vägar eller annat genom-
släppligt material föreslås.

För lokalgatorna inom programområdet 
föreslås privat huvudmannaskap. Det innebär 
gemensamhetsanläggning och att en samfäl-
lighetsförening bildas samt att skötseln läggs 
ut på entreprenad.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafi kförbindelse fi nns varje dag i 
veckan med turtäthet 1 gång/timme under 
rusningstrafi k och 4 turer/lördag, söndag, 
utmed Stanstorpsvägen ringbuss nr 2 mellan 
Höörs centrum - Ängsbyn/Snogeröd. Håll-
platsen Stallbacksvägen ligger direkt norr om 
programområdet vilket innebär goda möj-
ligheter att resa kollektivt. Vid Nybykorsets 
östra sida fi nns även möjlighet att resa med 
Ringbuss nr 10 (Höörs centrum - Orup). 
Från Höörs station där det fi nns stopp för 
både Pågatåg och Öresundståg är förbindel-
serna goda till Skånes största städer och till 
Köpenhamn.

Gång- och cykeltrafik
Behov av trafi ksäkerhetshöjande åtgärder i angräns-
ande miljö 
En ny gång- och cykelväg behövs utmed 
Stanstorpsvägen. Korsningen med väg 23 
bör säkerhetshöjas och på sikt bör en plan-
skild korsning anläggas i Nybykorset. Från 
programområdet till väg 23 är Stanstorpsvä-

gen rak, medan den västerut är trång och har 
dålig sikt. 

Nybykorset är en kritisk överfart speciellt 
för gång- och cykeltrafi kanter p g a trafi k-
mängden och p g a tillfartsvägens utform-
ning från väg 23 till Stanstorpsvägen, som är 
utformad som avfartsramp för biltrafi k nor-
rifrån. Gång- och cykeltrafi kanter har som 
målpunkt främst den befi ntliga gång- och 
cykelvägen utmed Nybyvägens norra sida, 
vilken är svår att ta sig över till. Överfarten 
bör åtgärdas med trafi ksäkerhetshöjande åt-
gärder. Det kan nämnas att de båda vägarna, 
Stanstorpsvägen och Nybyvägen i Ringsjöns 
norra kant, ingår i Sverigeleden för cykling. 

Cykelväg utmed Stanstorpsvägen ligger högt 
på Tekniska nämndens prioriteringslista som 
redovisats för Trafi kverket gällande anläg-
gande av gång- och cykelvägar utmed det 
statliga vägnätet. Beslut om gång- cykelväg/ 
trafi ksäkerhetshöjande åtgärder/ tunnel i 
Nybykorset har dock ej tagits. Trafi kverket är 
huvudman för båda vägarna. 

Vilt på vägarna
Inom området fi nns mycket vilt, framför allt 
rådjur. För att minska/förhindra viltolyckor, 
vilket är vanligt förekommande i området, 
bör viltstråken märkas ut med skyltning samt 
sikten vid övergångar röjas. Detta behövs 
framför allt utmed Stanstorpsvägen och 
Stenskogsvägen, som är den väg som boende 
i området kan välja att ta till Höörs samhälle 
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Förslag

Fig 20. Befi ntliga och föreslagna vandringsstråk i natur

Karl Johans väg

Lindallén

Stanstorpsvägen

Föreslagen vandringsstig 
mot Bosjökloster och Gamla 
Bo via nya naturreservatet 
”Västra Bosjöklosterhalvön”

Stråk via Stall-
backsvägen

Ravin m bäck

istället för väg 23, beroende på målpunkt som 
för många är Höörs station eller centrum. 

Gång- och cykeltrafik inom området
Inom planområdet bedöms gång- och cykel-
trafi k kunna samsas inom samma vägbana 
som bilarna eftersom biltrafi ken blir mini-
mal. Särskilda gångstråk som även ska vara 
tillgängliga för allmänheten föreslås skapas 
inom programområdet, se fi g 20.

Vandringsstråk i natur
I närområdet fi nns idag fl era gångstråk som 
kan användas av de boende och av allmän-
heten. Naturliga stråk som funnits historiskt 
bör bevaras och vidareutvecklas. Stråken kan 
behöva markeras fysiskt i miljön så att vand-
rare leds på stigar på ett sådant sätt att inte 
känsliga biotoper, fågelmiljöer eller hästverk-
samheten störs.

Ett nytt gångstråk är tänkt att leda från 
programområdet ner till sjöns östra kant 
mot det nyinrättade naturreservatet ”Västra 
Bosjöklosterhalvön” i riktning söderut mot 
Gamla Bo och Bosjökloster, se fi g 20, (Beslut 
om naturreservatet, Länsstyrelsen Skåne län 
2010-08-13). Gångstråken mot sydost och 
söderut mot Lillö ligger inom privatägd mark. 
Anordningar för att passera vattendrag och 
staket utmed gångstråken belägna utanför 
programområdet kan behövas. Marken är 
tillgänglig enligt allemansrätten, men om 
markägaren är intresserad kan tillgängligheten 

ökas fysiskt genom anläggande av stigar, vilket bör 
regleras genom avtal.

Norr om Stanstorpsvägen fi nns det spännande 
vandringsleder i kuperade skogsområden som 
historiskt nyttjats för sandstensbrytning från med-

eltiden fram till 1950-talet. Öster om väg 23, 
knappt 1 km bort, ligger det gamla sanatorie-
området Orup på bergets topp. Orupsområ-
det är rikt på vandringsslingor i kulturmiljö. 
Både norrut och söderut fi nns storvuxna 
träd och rik fl ora intill slingrande vägar med 
trädgårdar, betes och hagmarker intill gårdar 
och hus.

Kommunal och kommersiell service
Handel och service
Inom och i anslutning till programområdet 
fi nns ingen service utöver kollektivtrafi ken. 
Närmsta dagligvaruhandel fi nns i Höörs 
tätort ca 5 km från programområdet. I Höör 
fi nns banker, posthantering samt ett fullgott 
utbud av varierad handel, restauranger och 
caféer samt bibliotek. Nära programområdet 
fi nns bokningsbara resturanger och konfe-
renslokaler på Backagården och Blommeröds 
gästhus.

Skolor
Barnen i upptagningsområdet skjutsas med 
skolbuss till Lindvallaskolan i centrala Höör.
Här fi nns förskola samt grundskola från 
årskurs 0-9. Närmst belägna skola fågelvägen 
är Sätoftaskolan, men korsningen vid väg 23, 
Nybykorset, utgör här en betydande barriär 
för oskyddade trafi kanter. Korsningen är inte 
planskild och någon annan säkerhetshöjande 
åtgärd är ej utförd för gång-cykeltrafi kanter 
(se ”Behov av trafi ksäkerhetshöjande åtgärder i 
angränsande miljö” sid 13). 
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Vård och rehabilitering i närområdet
Äldrevård och rekreationshem fi nns i 
Höörs tätort men även på fl era andra 
närbelägna platser. Utmed Östra Ringsjön, 
Sätoftasjön fi nns det många privata vård-
hem och även ett statligt rehabiliteringshem, 
LVM.  På Orupssjukhuset driver Region 
Skåne Rehabiliteringsmedicinsk vård.

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp
De nya bostäderna ansluts till de kommunala 
vatten- och avloppsledningarna som fi nns 
utbyggda till programområdet. Eftersom 
huvudledningarna för vatten- och avlopp går 
igenom programområdet, så måste bebyg-
gelsen anpassas till dessa ledningsstråk (Lr 3, 
registrerad 1991-06-13 på Eslövs lantmäteri-
distrikt) se fi g 21. I annat fall står exploatören 
för fl yttningskostnaderna. Ledningsområdet 
upptar 4 m åt vardera håll från mitt= totalt 8 
m. Möjligheter att fl ytta ledningarna är enligt 
Tekniska kontoret mycket begränsade på 
grund av att viss lutning måste uppnås. I sam-
ma ledningsstråk, inom Bosjökloster 1:595, 
fi nns även ledningsrätt för el, E.ON elnät. 

Dagvattenhantering
Dagvattnet som alstras inom planområdet, 
dvs regnvatten från tak och hårdgjorda ytor, 
ska tas omhand och fördröjas lokalt inom 
programområdet, helst i öppna system, 
enligt kommunens dagvattenpolicy. Rännda-
lar, bäckar och dammar är värdefulla inslag 
i boendemiljön och fl ora och fauna gynnas. 

Stora mängder avrinningsvatten från norr 
om liggande naturmark, väg och tomtmark, 
tas om hand i de befi ntliga dikessystemen 
som leder genom området. Det fi nns dikes-
ledningar i den västra delen av programom-
rådet som mynnar ut i den mindre dammen 
inom området, fi g 21, som bland annat tar 
omhand dagvattnet från Stanstorpsvägen. 
Ett annat underjordiskt dike, som kom-
mer från bäckravinen norr om Stanstorps-
vägen går genom programområdets östra 
del strax intill ”Grindstugan”. Vattnet från 
ravinen leder genom en sumpskog norr om 
Stanstorpsvägen, genom programområdet 
via diken och fram till en sumpskog nära 

Förslag

Fig 21. Karta redovisande de kommunala vatten- och avloppsledningarnas läge.
Röda linjer = avloppsledningar  Blå linjer= vattenledningar. Dikningsföretag, se fi g 22.

Västra Ringsjön. För att planera var dagvat-
tenstråken, översvämningsytor eller en damm 
lämpligast ska förläggas inom planområdet 
behövs det i detaljplaneskedet göras en 
dagvattenutredning, se avsnittet Genomförande, 
Utredningar. 

I samband med klimatförändringarna, då reg-
nen förväntas bli mer intensiva med snabb 
och riklig nederbörd, måste hänsyn tas vid 
nybyggnation till beräknade vattenhöjningar 
som kan komma att ske. Eftersom planområ-
det ligger nära Ringsjön och i vissa delar lågt, 
så måste en lägsta nivå för bebyggelse utredas 
i detaljplaneskedet.

15
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Fig 22. Till vänster; Kartutdrag ur 
Länsstyrelsen i SkånesVattenarkiv 
12-LN-684.

Kartan redovisar diken och 
båtnadsområden, blå linjer resp. 
blåprickat område.

Fig 23. Kartutdrag Miljöatlas Skåne. 

Dikningsföretag

Sjö med skyddsvärda fågelarter

Skyddsområde vattentäkt

Infi ltrationsbenägna jordar

Våtmarksinventering
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4

Fig 24. Dikningsföretag inom och i kringlandet till programområdet.

16
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El, tele och datakommunikation
El
Programområdet ligger inom E.ON:s 
verksamhetsområde, dvs E.ON står för 
ledningsnätet, transformatorstationer och 
eltillförseln i området. I samma ledningsstråk 
som de kommunala VA-ledningarna genom 
programområdet, har även E.ON elnät led-
ningsrätt (läge se fi g 21 och 26). I programom-
rådets norra delen, från stallet som avses fl yttas 
och rakt norrut fram till Stanstorpsvägen, fi nns 
det en 0,4 kV luftledning. På fastigheten fi nns 
det även en 20 kV jordkabel som inte är in-
mätt. För att veta dess exakta läge måste kabel-
visning göras av E.ON. Om E.ON bedömer 

Värme
Värmeförsörjning bör ske från lokalprodu-
cerad energi. Förslag på värmeförsörjning; 
Jordvärme, grundvattenvärme, värmepump.  
Solenergi är ett annat alternativ som är under 
frammarsch. Del av området ingår i skydds-
område för vattentäkt. Tillstånd för anlägg-
ning ska sökas hos kommunens Miljö- och 
Byggnadsnämnd, som bla bedömer om 
anläggningen i föreslaget läge innebär risk för 
grundvattnet. 

Belysning
Inom området och utmed Stanstorpsvägen, 
som är en statlig väg, fi nns idag inga belys-
ningsstolpar. Vid exploatering av området bör 
belysningstolpar sättas upp inom området. 

Fig 26. El-nät inom programområdet enligt kartutdrag från E:ON elnät.
Luftledningen som syns på fotot till vänster, redovisas på kartan norr om stallet.

att det behövs en transformatorstation och i så 
fall i vilket läge, kommer läget att bestämmas i 
detaljplaneskedet. 

Inom skyddsområde för ledningar och trans-
formatorstation får inte byggnad uppföras.
Om ledningar önskas fl yttas står exploatören 
för omläggningskostnaderna. 

Tele och datakommunikation
Skanova bevakar Telia Sonera, Tele2 och 
Telenors nät. Inom programområdet bör 
det fi nnas möjlighet till teleanslutning via 
befi ntliga ledningar. Mobiltelefoni, trådlös 
datakommunikation liksom mottagning av 
TV-signaler fungerar emellanåt dåligt i om-
kringliggande områden. 

Fig 25. Fotot visar var en luftledning inom program-
området ansluter till ett elskåp. Luftledningen fi nns i 
skogspartiet mellan Stanstorpsvägen och stallet som 
avses rivas.

Förslag

17



18

Behov av belysningsstolpar fi nns också 
utmed den allmänna vägen Stanstorpsvägen 
där många promenerar kvällstid med sina 
hundar och där sikten är dålig, framför allt 
västerut från programområdet. 

Avfallshantering
Den avfallshantering som gäller för området 
är källsortering. I dagsläget sker upphämt-
ning av brännbara och komposterbara sopor. 
Företaget MERAB, som är ett regionalt av-
falls- och återvinningsföretag med placering i 
Eslöv, har hand om sophanteringen. Reste-
rande avfall, såsom glas, metall, tidningar etc. 
ansvarar de boende själva för att återvinna. 
Gemensam byggnad/lokal för källsortering 
bör fi nnas inom programområdet. Den 
återvinningsstation som ligger närmast, med 
fraktionerna glas, papp, plast, tidningar samt 
klädinsamling, fi nns vid Sätoftaskolan. Den 
större återvinningscentralen, för bl a träd-
gårdsavfall, möbler, vitvaror mm, fi nns på 
Verkstadsgatan i Höörs tätort. 

Förutsättningar

Översiktsplan
Översiktsplan 2002 redovisar inte området 
som bebyggelseområde och anger inte heller 
några andra allmänna intressen i området. 

Detaljplan och samlad bebyggelse
Programområdet omfattas inte av detaljplan 
och gränsar inte till område med detaljplane-
lagt område. 

Direkt nordväst och väster om programom-
rådet är det samlad bebyggelse.

Riksintressen 
Enligt 3 och 4 kap miljöbalken ska riksin-
tressena tillgodoses. Inom hela program-
området råder riksintresse för kulturmiljö. 
Bedömning av intrånget, se Förslag, Behovsbedöm-
ning av MKB sid 8.

Riksintresse för kulturmiljö
Hela programområdet ligger inom riksin-
tresse för kulturmiljö. Dalgångsbygd och 
slottslandskap kring Rönne å och Västra 
Ringsjön med förhistorisk bosättnings- 
och brukningskontinuitet som präglats av 
medeltidens kloster (Bosjökloster) och dess 

Förutsättningar

Fig 27. Programområdet (gulmarkerat) ligger inom riksintresse för kulturmiljö.
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Fig 28. Strandskydd. Inom området mellan heldragen rosa linje och streckad linje ute i vattnet 
gäller strandskydd, dvs 300 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

verksamhet samt senare profan storgodsbild-
ning (enligt  RAÄ:s beslut 1997-08-18, omr. 
MK37, 3 kap 6§ MB).

Riksintresseområden i programområdets närhet:
Riksintresse för naturvård
Programområdet gränsar till riksintresse för 
naturvård, N 38, på Lillö (se fi g 30). 

Riksintresse för yrkesfi ske
Inom Ringsjöarna gäller riksintresse för 
yrkesfi ske, inland.

Riksintresse för väg
Utmed väg 23 råder riksintresse för väg. 

Närliggande naturreservat (se fi g 30)
Längst ut på Lillös spets råder naturreservat  
omfattande en landareal på 2,6 ha (ingen vat-
tenareal) som bildades 1937 främst p.g.a. de 
triploida jätteasparna som fi nns där. Ett för-
slag till skötselplan för naturreservatet och 
för större delen av Lillö har tagits fram1976 
av Länsstyrelsen. Skötselplanen har dock ej 
antagits.

De 2,6 ha klassas som produktiv skog, NVR 
id: 2001504. Länsstyrelsen i Skåne är förval-
tare för naturreservatet. 

Sydost om programområdet, på Bosjöklos-
terhalvön, fi nns ett större, nyinrättat natur-
reservat, ”Västra Bosjöklosterhalvön”. 
(Länsstyrelsens beslut 2010-08-13) med en 

areal av ca 237,5 ha, varav sötvatten cirka 
106,6 ha. Området är beläget mellan Västra 
Ringsjön och Sätoftasjön. Syftet med natur-
reservatet är enligt länsstyreslsens beslut 
framför allt att säkerställa ett större, centralt 
i Skåne liggande markområde från exploa-
tering samt att bevara och utveckla ädellöv-
träds- och sumpskogsmiljöerna i området. 
Syftet är också att bevara och utveckla förut-
sättningarna för inom området och i om-
givningarna förekommande rödlistade arter, 
ex läderbagge och mindre hackspett (Höörs 
kommunfågel), bevara och utveckla fågellivet 
i västra Ringsjön., bevara och restaurera den 

kontinentala mossen samt på sikt utveckla 
friluftslivet i området. Förvaltare för området 
är Stiftelsen OD Krooks donation Malmöhus 
län. 

Naturreservatet ”Västra Bosjöklosterhalvön” 
avses kunna nås från programområdet via ett 
gångstråk, se fi g 20.

Strandskydd 
Från strandlinjen råder strandskydd 300 m 
inåt land och 100 m ut i vattnet. Bestämmel-
serna om strandskydd syftar till att behålla 
våra stränder tillgängliga och ge möjlighet till 

Förutsättningar
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Förutsättningar

Fig 29. Programområdet gränsar till område utpekat i Länsstyrelsens na-
turvårdsprogram gällande terrängform. 1883 genomfördes en sjösänk-
ning av Ringsjön med 1,5 meter vilket avspeglas i terrängen.

Förslag: Ett upphävande av strandskyddet 
för att bygga nya bostäder anses inte moti-
verat och särskilda skäl enligt miljöbalkens 7 
kap. 18 c – d §§ saknas.

Länsstyrelsens planer och program
Kulturmiljöprogran för Skåne
Programmrådet ingår i kulturmiljöprogram 
för Skåne, se riksintresset för kulturmiljövård, 
fi g 27.

Tätortsnära natur
Området ligger inom det område som Läns-
styrelsen tagit med i sitt planeringsunderlag 
för tätortsnära natur (Ringsjöområdet, 2).

Länsstyrelsens Naturvårdsprogram 
I Länsstyrelsens Naturvårdsprogram redo-
visas naturvärden för gamla M-län, fastställt 
dec 1996, senast rev. 2004). I programmet 
ingår område på Lillö, omr 43 a, klass 1, 
samt de närmsta områdena utmed stranden, 
43 b, värdeklass 3, strandängar och sump-
skog vid Västra Ringsjön (se fi g 30). Natur-
reservat är numera även ”Västra Bosjöklos-
terhalvön”( nyinrättat sommaren 2010) dvs 
strandängarna och skogsområdet väster om 
väg 23. Naturvärdena som gränsar till pla-
nområdet avser biologiska, små geologiska 
samt odlingslandskapsmässiga värden.

ett rikt friluftsliv för allmänheten och behålla 
förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.

Av de två förslagen till utbyggnad som 
inkommit till kommunen i samband med an-
sökan om planläggning, innebär det med 38
tomter intrång på strandskyddsområdet, vil-
ket föreslås justeras så att strandskyddet inte 
berörs. Nya strandskyddsregler trädde i kraft 
2009 som innebär att det är kommunen som 
handlägger strandskyddsärenden gällande 
prövning av dispenser, tomtavgränsning och 
upphävande i detaljplan. 

I strandområdena öster om programområdet 
fi nns sedan lång tid tillbaka ett fl ertal bryg-
gor och sjöbodar. Bryggor och badplatser ska 
vara tillgängliga för alla. För sjöbodar/red-
skapsbodar/båthus gäller generellt sett att 
hemfridszonen, d v s den privata zonen runt 
en byggnad, inte sträcker sig till mer än själva 
byggnadens yta. Det är därför angeläget 
att bevaka fortsatt tillgänglighet till allmänt 
åtkomliga stränder och säkerställa detta i 
planläggning.

Strandskyddet är en förbudslagstiftning. 
Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 
kap 15 § miljöbalken, inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning 
ändras eller andra anläggningar eller anord-
ningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där 
det annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utfö-
ras för byggnader, anlägg-
ningar eller anordningar 
som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 
Endast om det fi nns 
särskilda skäl kan dispens 
från dessa bestämmelser 
ges. Även  upphävande 
av strandskyddet genom 
bestämmelser i en de-
taljplan förutsätter att 
det fi nns särskilda skäl. 
De särskilda skälen fi nns 
reglerat i 7 kap. 18 c – d 
§§ miljöbalken.
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Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne
Programområdet, omfattas av Länsstyrel-
sens kulturmiljöprogram för Skåne, som 
redovisar särskilt värdefulla kulturmiljöer, 
dvs. samma område (Ageröd- Bosjökloster 
– Stockamöllan) som är klassat som riksin-
tresse för kulturmiljö. ”Ringsjön med sitt 
centrala läge mitt i Skåne utgör ett geologiskt 
gränsområde för det skogrika urbergsom-
rådet i norr och slättbygden i söder. Land-
skapskaraktären är skiftande med odlade och 
betade marker och lövträdsdungar. Vid sjön 
utbreder sig låglänta strandängar. Utmed 
Ringsjöns stränder, Rönne å och Ageröds 
mosse har påträffats ett stort komplex med 
boplatser från äldre stenålder, vilka är av 
central betydelse för den arkeologiska forsk-
ningen. Förutsättningarna för jakt och fi ske 
var under förhistorisk tid goda i dessa trakter 
och Ringsjön upptog då en betydligt större 
yta än idag. 

Fig 30. Natur. Norr om området fi nns en nyckel-
biotop nära Väg 23 samt en på Lillö. Det fi nns två 
närbelägna sumpskogar, en norr om med bäck-
ravin samt en söder om programområdet i norra 
Lillöviken.

Förutsättningar

Länsstyrelsens Naturvårdsprogram gällande terräng
Programområdet gränsar till område som 
är markerat i Länsstyrelsens Naturvårds-
program gällande terrängformer (för gamla 
M-län, fastställt dec 1996, senast rev. 2004 
omr. 43, Bosjöklosterhalvön, värdeklass 3). 
Se fi g 29.

Landskap
Höörs kommun kan delas upp i två helt olik-
artade landskapstyper. Söder om Ringsjön 
fi nns ett delvis fl ackt, delvis kuperat jord-
brukslandskap. Norr om Ringsjön höjer sig 
marken och blir starkt kuperad och stenbun-
den samt skogsklätt. 

Jordarter
Jordarna består i huvudsak av sandiga och 
siltiga moräner norr om Ringsjöarna. Dess-
utom förekommer några områden med grus, 
sand samt torv. På den 10 gradiga skalan över 
Sveriges jordarter klassas de magrare jordar-
na norr om Ringsjöarna till övervägande del i 
klasserna 4 och 5 (med inslag av 3 och 6).

Bergarter
Berget norr om programområdet består av 
gnejs och granit, därför är det dåligt genom-
släppligt för markvatten. Programområdet är 
beläget på sandsten och söder om området 
på Lillö fi nns även ett parti med basaltberg-
grund. På halvön fi nns en vulkanrest med 
mindre fraktioner av basaltsten utmed vul-
kanrestens sidor.

Landsbygdsprogrammet är en landskapsanalys 
som belyser det lokala landskapets samspel 
mellan naturgivna, kulturellt, socialt och 
ekonomiskt bringande processer. Enligt 
landsbygdsprogrammet ligger området inom 
Skånes Centrala mellanbygden (omr. nr 19) vars 
landskapskaraktär beskrivs som backlandskap 
/ mosaikartat skogsbacklandskap. 
Programmet belyser exempelvis att inom om-
rådet är rekreation och turism en framtidsnä-
ring som växer. Områdets rika kulturhistoria 
och uppfattning av rofylldhet utgör dragnings-
kraft. Upplevelsenäringar som ridning och 

fritidsfi ske har utvecklingspotential i bygden. 

Områdets attraktionskraft och den hittills-
varande befolkningsökningen på lands-
bygden skapar behov av nybyggnation med 
attraktiva boendemiljöer. (Programområdet 
ingår i Höörs tätortsutveckling och ligger i 
gränslandet till landsbygden). En utveckling 
av bebyggelse för boende med hästar är 
önskvärd. I föreslagen nybebyggelse är det 
viktigt att hålla nere bekämpningsmedelsan-
vändning och närsaltläckage.
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Hästsektorn i allmänhet är idag jordbrukets 
femte största inkomstkälla. Den är av stor be-
tydelse för utvecklingen av landsbygden genom 
att den erbjuder möjlighet till inkomster samt 
för att hålla landskapet öppet. Verksamheten på 
Blommeröd är framför allt stuteriverksamhet 
men det förekommer även skolverksamhet på 
gymnasienivå i mindre skala.

Fig 32. Utsikt från entrévägen österut i samma riktning som bild 31, men närmre det större stallet som ligger 
nedsänkt i terrängen ca 300 m från programområdet. 

Fig 31. Utsikt österut från den föreslagna entré-
vägen vid Grindstugan (se fi g 12). Trädridån till 
vänster i bilden gränsar mot Stanstorpsvägen. 

Förutsättningar

Mosaiken av betesmarker, alléer, diken och 
vattendrag är skyddsvärd. Risk fi nns för att 
värdefulla biotoper framför allt knutna till 
betesmarkerna i detta område försvagas om 
antalet betesdjur minskar. Värden knutna 
till vattendrag och sjöar såväl som de många 
fi na betesmarker som fi nns i det småbrutna 
landskapet är beroende av fortsatt bete.

Betesdjur i landskapet har stor betydelse för 
att hindra igenväxning och är viktigt för att 
bibehålla ett attraktivt friluftslandskap.

Befi ntlig hästverksamhet
Vid utbyggnaden måste hänsyn tas till 
hästhållningen i området. Utformningen av 
bebyggelsen ska ske så att störningar minime-
ras mellan de boende och hästverksamheten, 
seKonsekvenser, Skyddsavstånd till hästverksamhet.  

Blommeröd, som emellanåt har galopptäv-
lingar, premieringar och andra arrangemang, 
ligger på nära avstånd till tätorten samt 
kollektivtrafi k. Blommeröd kan räknas som 
tätortsnära landsbygd som många kan nå 
på ett enkelt sätt. Det är viktigt att inom 
samhällsplaneringen ge plats för hästhållning 
och ridning inom rimliga avstånd till goda 
kommunikationer och till bebyggelse. 
 22
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Geoteknik och radon
I det kommande detaljplanearbetet ska en 
geoteknisk utredning göras. Utöver beskriv-
ning av markens stabilitet och beskaffenhet 
samt förslag till grundläggning ska utred-
ningen innehålla hydrologi- och radonun-
dersökning. Befi ntliga dikessystem måste 
undersökas.

Dikningsföretag och dagvatten
(Vatten - och avlopp, se förslagsdelen sid 15)
Inom programområdet fi nns underjordiska 
dikesledningar. Dikesledningarna är kopp-
lade till ledningarna som avser leda bort vat-
ten från Stanstorpsvägen och avrinningsom-
rådet norr om vägen. I den östra delen, strax 
väster om Grindstugan fi nns ett dike som 
rinner från bäckravinen norr om Stanstorps-
vägen, se fi g 22- 24.

Vattnet strömmar med hög hastighet under 
vårfl oden samt vid stora regn under andra 
årstider. Översvämningar förekommer på 
Stanstorpsvägen och vid entrévägen vid 
Grindstugan. Strax väster om grindstu-
gan, rinner en bäck från ravinen norr om 
Stanstorpsvägen och som leds under vägen 
in genom programområdets östra del i ett 
ledningssystem genom Blommeröds marker 
innan det når sin recipient, Västra Ringsjön.

Eftersom det vid vårfl oden och vintertid 
då marken är tjälad, blir översvämningar/ 
is på Stanstorpsvägen vilket utgör trafi kfara 

måste vattnet ledas bort innan det når vägen 
och programområdet. Det bör kontrolleras 
om dimensioneringen av ledningarna norr 
om och under Stanstorpsvägen är tillräckliga. 
Detta ligger utanför programområdet men 
påverkar ytvattentillrinningen. Grundvattnet 
inom området ligger högt. 
Dikesstråken som beskrivs ovan ingår i dik-
ningsföretaget ”Bosjöklosters västra torrlägg-
ningsföretaget av år 1942”. Dikesledningen 
som är belägen i områdets västra del leder 
mot inom området och vidare ut mot norra 
Lillöviken medan ledningen i bäckens förläng-
ning förmodligen ansluter till dikessystemen 
söder om programområdet enl.dikesförrätt-
ningskartan. Ledningarna inom programom-
rådet måste undersökas och mätas in.

Kommunens dagvattenpolicy som antogs av 
Kommunfullmäktige 2003-112-14 gäller. Det 
innebär exempelvis att dagvatten inom ett 
område i så stor utsträckning som möjligt ska 
tas omhand lokalt. Dagvattnets avrinning ska 
inte riskera att skada byggnader eller andra vär-
den. Öppen dagvattenhanteringen med ränn-
dalar, bäckar och dammar ger värdefulla inslag 
i boendemiljön och fl ora och fauna gynnas.

Vattennivåer i Ringsjön
1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön. 
Ytan sänktes med 1,5 meter. Västra Ringsjön 
är nu som djupast 5,4 m och har ett medel-
djup på 3,1 m. Sjöytan för hela Ringsjön är ca 
40 km2. Inom den södra delen av program-
området fi nns en tydlig kant i terrängen där 

Fig 33. Utsikt från Stanstorpsvägen söderut.  
Lindallén syns längre bort i bilden.

Det fi nns fl era andra hästanläggningar inom 
Ringsjöbandet och en samordning av rid-
vägar och ridhus etc. bör ses över. Galopp-
banor fi nns inom Blommeröd närmre Bo-
sjökloster intill väg 23, nära det nybildade 
naturreservatet för Västra Bosjöklosterhalvön. 
Enligt markägren är galoppbanorna tillgäng-
liga även för andra i närområdet och utifrån 
som bedriver sporten.

Förutsättningar
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sjöns strand tidigare legat innan sjösänk-
ningen.

Ringsjöns vatten är reglerat vilket innebär att 
bestämda nivåer ska hållas genom reglering 
av sluss vid Sjöholmen. För bebyggelseplace-
ring nära Ringsjön är det viktigt att en lägsta 
nivå för grundläggning fastslås, så att ingen 
översvämningsrisk föreligger. Vilken nivå 
som ska gälla måste utredas och fastslås i en 
kommande detaljplan. 

I den tekniska beskrivningen till ny vatten-
domsansökan (Vattendom för Ringsjön vid Miljö-
domstolen, Växjö tingsrätt Kungörelse 2010-01-22) som 
innebär ett ökat uttag av Ringsjöns vatten, 
men inte förändring av gällande nivåer, anges 
att sjöns medelvattenyta ligger på ca +54 m 
ö h och nivån vid 100-års fl öden beräknas 
ligga på +54,9 m ö h (höjdsystem RH00).

Vattenskyddsområden 
Planprogramområdet ingår till en mindre del 
i nordost till det yttre vattenskyddsområdet 
för Orups vattentäkt varför särskilt regelverk 
gäller för denna del. Ca 1000 m väster om 
angränsar skyddsområdet för vattentäkten 
”Ormanäs”. Vattenskyddsområdenas utbred-
ning se miljöatlas Skåne fi g 23.

Ringsjöarna är av betydelse för dricksvatten-
försörjningen då de fungerar som reservvat-

tentäkt. Övergödningsproblemen i Ring-
sjön är ett allvarligt problem. Vattenkvalitén 
är emellertid på väg att förbättras. 

Arkeologi 
Fornminnen
Fornminnesregistret är ett nationellt re-
gister som Riksantikvarieämbetet ansvarar 
för som innehåller information om landets 
fornlämningar, fornfynd och övriga kultur-
historiska lämningar. 

Inom programområdet fi nns inga kända 
fornlämningar. Påträffas sådana i samband 
med markarbetena skall dessa, i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omdel-
bart avbrytas och Länsstyrelsen underrätas.

Inom angränsande Lillö fi nns två punktmar-
kerade fornminnen (fi g 34, blå punktmarke-
ringar), dels ett minnesmärke i vägkorsningen 
intill de öppna markerna som idag är galopp-
banor och ett dels ett minnesmärke, en sten, 
längre ut på udden, som markerar att en 
jätteasp funnits på platsen. 

Det fi nns även områden som det fi nns kän-
nedom om att det funnits boplatser på. Vid 
den i nordväst belägna gården på Lillö fi nns 
ett område som markerats som gammal 
bytomt, likaså fi nns ett långsträckt område i 
söder som markerar en boplats (röda marke-
ringarna på Lillö). Nära Väg 23 fi nns yt-

Förutsättningar

Fig 34. Arkeologi. Utdrag ur fornminneskartan. 
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terligare två områden markerade som äldre 
boplatser.
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Förutsättningar

Vegetation och naturvärden
En översiktlig naturvärdesbedömning av 
området har gjorts på plats den 24 augusti 
2010 av kommunens ekolog. De två skis-
serna som gjorts av Södergren arkitektkontor 
har utgjort underlag.

Det konstateras att aktuellt område ligger 
utanför det område som inventerats i grön-
strukturprogrammet.

Område A (klass 2) utgör en förlängning av 
de värdefulla, näringsrika, fuktiga lövskogar-
na med rörligt markvatten, ek, ask, hagtorn 
mm i område N4 (grönstrukturprogrammet). 

Område B (klass 1) utgörs av ömsom häv-
dade och igenväxande ekhagar med inslag av 
mycket grova träd.

Område C är en ridå med grövre lövträd, 
som inte har bedömts i fält.

Resterande marker består i huvudsak av dels 
ekskog på relativt torr och mager mark i 
norr, dels ung lövskog i söder. 

Delar av området berörs av strandskydd, gäller söder 
om streckad linje i den västra delen.

Öppnandet av det inhägnade området innebär att 
rörelsemönstret för vilt kan förändras.

Naturvärdesbedömning
I kommunekologens bedömning anges att: 
”Större delen av det föreslagna området (A-
B) är olämpligt att bebygga ur naturvårdsyn-
punkt och särskilt då ekhagarna (område B). 
Eklandskapet kring Ringsjöarna har mycket 
höga naturvärden. Antalet ekar av sådan 
ålder och kvalitet att de är intressanta som 

Fig 35. Karta tillhörande naturvärdesbedömning

livsmiljö för rödlistade insekter, lavar mm är 
inte fl er än att samtliga kvarvarande, värde-
fulla ekmiljöer i området behöver bevaras 
för framtiden. I bedömningen poängteras att 
”Det eklandskap vi ser idag bara är en spillra 
av vad som en gång fanns”.
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Konsekvenser

Konsekvenser

Planprogrammets syfte är att beskriva för-
utsättningar och ange mål och riktlinjer för 
nybebyggelse av 1-1½ plans permanentbos-
täder inom del av Bosjökloster 1:595. Syftet 
är även att utreda och föreslå åtgärder för att 
skapa ökad tillgänglighet till Västra Ring-
sjön. Med tillgänglighet avses gångstigar för 
rekreation och naturupplevelser. 

Marken inom den del av programområ-
det som avses detaljplaneläggas får ändrad 
användning. Ny bebyggelsen grupperas dels 
på höjden, där befintligt stall nu ligger, se fi g 
28, men till största delen i skogsmiljö inom 
både högre och lägre partier, öster och väster 
och söder om stallet. Stallet rivs/flyttas vid 
exploatering. 

Området ligger delvis inom strandskydds-
området. Det som föreslås är 1 och 1½ 
plans hus. Inom Arabstuteriets ägor är be-
byggelsen låg och ny bebyggelse bör anpas-
sas till den. 

Kring Ringsjön fi nns ett antal våtmarker och 
inom programområdet, som delvis är utdikat, 
fi nns både fuktigare partier, öppna och slutna 
diken samt två mindre dammar. Fuktig mark 
är ofta ekologiskt känsliga biotoper och stor 
varsamhet ska tas vid förändringar. Detta 
innebär att områdets förhållanden noga bör 
utredas och husens grundläggning anpassas 
därefter, se rubrik Genomförande, utred-
ningar. Grundvattnet inom delar av området 
ligger högt vilket ska beaktas. Bedömningen 
är att väsentlig påverkan på grundvattnet 
eller grundvattenkvalitén kan undvikas i 
samband med en utbyggnad av planområdet 
med småhusbebyggelse.

Hälsa och säkerhet  
  
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskri-
das inom området eller på grund av utbygg-
naden av bostäder.

Vägtrafikbuller 
Riksdagens antagna riktvärden (proposition 
1996/97:53) för ny bebyggelse bedöms inte 
överskridas inom programområdet som är 

beläget ca 500 meter från väg 23. 
Utmed Stanstorpsvägen, väg 1315, gäller 
Väglagens skyddsavstånd, 12 m, avseende 
placering av byggnad intill mindre väg. För 
att minimera trafi kbullerstörningar bör sov-
rum placeras på tyst sida av byggnaderna dvs 
längst ifrån vägen. 

Nybebyggelsen som ryms inom program-
området kommer att innebära ett tillskott 
av biltrafi k i mindre omfattning, vilket inte 
kommer att påverka  bullersituationen i 
sådan omfattning att bullerreducerande 
åtgärder behöver göras i den fysiska miljön 
utanför planen. Säkerheten vid utfarterna bör 
utredas.

Med det innehåll som redovisas i program-
met bedöms inte tillkommande bebyggelse 
medföra nämnvärda störningar i den egna 
miljön eller på omgivningen.

Skyddsavstånd till hästverksamhet
Miljöbalken föreskriver inga generella 
bestämmelser om skyddsavstånd mellan 
bostäder och djur. I Boverkets allmänna råd 
(1995:5) anges 500 meter som rekommen-
derat skyddsavstånd mellan djurhållning och 
bostadsbebyggelse vid nyetablering. Denna 
rekommendation gäller dock inte längre utan 
nya rekommendationer håller på att tas fram. 
Socialstyrelsen har uttalat att 200 meter bör 
vara ett riktvärde. Rekommendationerna har 
dock inte utvecklat någon praxis. En bedöm-

Fig 36. Bild tagen söder om planområdet. Strandlinjens 
gräns före sjösänkningen syns i landskapet. Stallet på 
höjden avses rivas och fl yttas för att ge plats åt bostäderna. 
Stallet i nyare korsvirke har även tidigare fl yttats.
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Förutsättningar

ning måste göras i varje enskilt fall. Forsk-
ning visar att hästallergen faller lokalt kring 
hästen och att man på mycket kort avstånd 
från stall och hagar knappt fi nner mätbara 
spår av allergener (Miljödomstolens referat 
till mål nr M 1399-09, juni 2010).

Länsstyrelsen i Skåne län har också tagit 
fram underlag för fysisk planering gällande 
”Hästar och bebyggelse” 2004:17 som inte 
längre är aktuell om man ska följa rättsfal-
len. Där anges ett rekommenderat avstånd 
mellan nybebyggelse och häststall, gödselan-
läggning för större anläggning med 30-100 
hästar till minst 200 m och minst 100-200 m 
till område där hästar vistas dvs till hagar. En 
bedömning måste med senare forsknings-
resultat göras från fall till fall.

Stallet öster om programområdet, som är 
beläget ca 300 meter från de planerade bo-
städerna, har stallplatser, boxar, för 50 hästar. 
Då de rådande vindriktning är sydvästliga, 
bedöms avståndet mellan bostäderna och 
hästverksamheten vara tillräckligt. Hagarna 
är emellertid närmre och kan behövas fl yttas 
samt vegetationsridå i nordsydlig riktning 
planteras.

Det framgår tydligt att det är ett område 
med hästar med tillhörande verksamheter 
som man bosätter sig i vilket kan ses som en 
tillgång. 

Sociala konsekvenser   
Närheten till Ringsjöarna innebär att det 
fi nns fl era anläggningar i närområdet inrik-
tade mot friluftsliv och rekreation. 

Ringsjöbandet rymmer fl era stora hästanlägg-
ningar, framför allt Blommeröd arabstuteri 
med fl era stora stallar och ridanläggningar. 
Där fi nns idag också en privat nystartad gym-
nasieskola för galoppsporten.
 
Norr om programområdet och i Ormanäs 
fi nns det fl era gårdar med hästverksam-
het. Det fi nns också en koncentration av 
hästverksamhet i Sätofta by. Blommeröds 
Arabstuteri ligger på nära avstånd till tätorten 
samt kollektivtrafi k och kan benämnas som 
tätortsnära landsbygd som många kan nå på 
ett enkelt sätt. 

Kommunal badplats fi nns i Sätofta och cam-
pingplats och nöjesplats fi nns vid Jägersbo.

I närheten av programområdet fi nns Orups 
idrottsplats och Sätoftaskolans bollplan samt 
lekplats. Idrottsutbudet är stort i Höörs 
centrum dit man kan ta sig dagtid med kol-
lektivtrafi k (Ringbuss nr 2). I samhället fi nns 
träningslokaler, simhall och ishall. Det är 
inte heller längre än att man kan cykla. Dock 
utgör överfarten vid väg 23 i Nybykorset en 
riskfaktor för oskyddade trafi kanter. 

Rekreation och rörligt friluftsliv
Friluftsverksamheten är betydelsefull i Ring-
sjöbandet. Många söker sig till området just av 
den anledningen. Tillgänglighet till ett omväx-
lande landskap ökar naturupplevelsen, vilket 
är viktigt för det rörliga friluftslivet. Att kunna 
promenera från programområdet vidare till 
Västra Ringsjöns östra strand och på vägen 
uppleva hästverksamheten inom Blommeröd 
är positivt. Att vandra är en aktivitet som man 
kan göra tillsammans med andra, med sin 
hund eller ensam och möten uppstår utmed 
stigarna. Vandra kan man även göra norrut 
exempelvis via Stallbacksvägen till spännande 
skogsområden med intressant kulturhistoria. 

Det fi nns befi ntliga badplatser, bryggor och 
båtplatser utmed sjön. Bryggor får användas 
av alla enligt allemansrätten såvida de inte lig-
ger inom avgränsad tomtmark. Det kan även 
tänkas att nya bryggor samt bänkar anläggs 
vid vattnet vilket är positivt för det rörliga 
friluftslivet. Avtal kan då behövas tecknas med 
markägaren.

Barnperspektivet
Barnen i upptagningsområdet skjutsas med 
skolbuss till skola i centrala Höör, Lindvalla 
skolan. Här fi nns förskola samt grundskola 
från årskurs 0-9. Närmst belägna skola är 
Sätoftaskolan, men väg 23 utgör en betydande 
barriär speciellt för barn, gående och cyklande 
samt övriga oskyddade trafi kanter, då det inte 

Konsekvenser
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fi nns planskild korsning i Nybykorset. För att 
skapa en god bebyggelsemiljö för barn bör 
trafi ksäkerhetshöjande åtgärder vidtas i form 
av gång- och cykelväg och planskild korsning 
i Nybykorset. En separat gång- och cykel-
bana bör även planeras utmed Stanstorps-
vägen. Som minsta åtgärd bör trafi ksäker-
hetshöjande åtgärder vidtas i plan. Vägen är 
idag utformad för biltrafi k med avfartsramp 
norrifrån vilket försvårar ytterligare för gång- 
cykeltrafi kanter att ta sig över korset.

Miljön intill skog, med närhet till djur samt 
rik, varierande växtlighet är spännande och 
lärande uppväxtmiljö för barn samt att det 
fi nns  goda möjligheter för kreativitet.

Effekter på miljön
Mark och vatten
Föreslagen markanvändning med småhusbe-
byggelse med tillhörande gator och grönytor 
bedöms få små konsekvenser avseende ef-
fekterna på miljön. Markens vattenbindande 
effekter ändras emellertid då skog tas bort.
Effekterna på vattnet inom området och 
översvämningsrisken ska undersökas i det 
fortsatta arbetet. Renat dagvatten ska upp-
fylla miljökvalitetsnormerna för ytvatten, 
grundvatten och skyddade områden. En dag-
vattenutredning skall utföras i det fortsatta 
planarbetet. 

Luft och klimat
Programområdet blir med sitt läge i terräng-
en i en sydsluttning nära sjön och angräns-
ande till öppen mark i öster, väl genomluftat 
vilket skapar god luftkvalité. Området ligger 
relativt skyddat från nordliga och västliga, 
kyliga vindar eftersom omgivningen i dessa 
väderstreck befi nner sig högre än program-
området och till stor del är skog samt även 
från sydvästliga vindar där det är skog.

Radon
Radon ska undersökas i detaljplaneskedet. 
Miljökvalitetsmålen för radon ska uppfyllas. 
Vid låg- och normalriskmark ska byggnader 
utföras radonskyddade. (Lågriskmark 0-10 
kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 
och högriskmark >50 kBq/m3.) Tillräckliga 
skyddsåtgärder mot markradon ska utföras i 
de fall halterna överskrider tillåtna gränsvär-
den. Radonhalt undersöks senast i samband 
med bygganmälan.

Naturen och viltet i området
Skogen i norr, som till stor del är fuktig, har 
en rik trädartsammansättning; ask-, asp-, al-, 
björk-, ek-, lönn-, fågelbär- och lindskog med 
undervegetation av sly karaktär av buskskikt 
av fl äder, rönn, benved och hassel. Det fi nns 
också ekskog på relativt torr och mager mark 
i norr, på den mark som berörs av utdik-
ningen, och ung lövskog i söder. Eftersom 
skogen i norr är tät och relativt mörk samt 
instängslad, så har den inget större värde för 
människor idag dock har skogen högt natur-

värde, se ”Vegetation och naturvärden”
under Förutsättningar. Det fi nns även öpp-
nare gräspartier och en hage med höga och 
grova askar och ekar som ingår i program-
området. Dessa högre träd avses i hög grad 
bevaras och bebyggelsen anpassas till träden.

I området Stanstorp, Lillö, Rörvik rör sig 
viltet fritt i de befi ntliga bostadsområdena 
där trädgårdarna bjuder varierad föda och 
där ingen jakt sker. Vilt som lever inom 
beståndet kan söka skydd i skogen som 
avses för exploatering. Spridningsstråken för 
vilt kan förändras då området öppnas upp 
i samband med att stängsel tas bort utmed 
bebyggelseområdet.

Strandområden söder om programområdet 
är svårframkomligt beroende på att det är 
igenväxt av vass och buskvegetation samt 
stenigt resp. dyigt, vilket i sig ger ett skydd 
för djuren och växtligheten inom området. 
På andra ställen behöver vegetationen öpp-
nas upp för att skapa utsikt mot Ringsjön 
samt för att skapa solbelysta vatten och bryn 
vilket gynnar fl ora och fauna.

För att inte störa förutsättningar för faunan, 
bla ett rikt fågelliv, och för den befi ntliga 
hästverksamheten avses i första hand befi nt-
liga stråk, anlagda vägar och stigar användas 
som vandringsstråk. Anvisningar till stigarna 
i form av pilar, eventuellt kompletterat med 
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informationstavlor, broar och staketöver-
gångar kan därför behövas. Det försiktiga 
sätt som föreslås i programmet för att ge 
allmänheten tillgänglighet till stranden enligt 
allemansrätten och strandskyddsreglerna, 
kompletterat med avtal med markägarna, 
bedöms inte innebära betydande miljöpåver-
kan. 

Flora och fauna
Den idag oexploaterade marken består av 
olika slags skog med hög biologisk diversi-
tet. Det är därför sannolikt att hotade arter 
påverkas av exploateringen. Den slutliga 
utfomningen ska dock anpassas efter natur-
värdena som inte är ingående inventerade.

Förslaget har en positiv ekologisk funktion 
genom det stråk mot västra Ringsjön som 
öppnas upp och då stängslet tas bort vid 
Stanstorpsvägen. Det innebär ett nytt rörel-
semönster och spridningsstråk för fl ora och 
fauna vilket kan medverka till en ökad biolo-
gisk mångfald i ett större perspektiv. Det kan 
dock även innebära fl er viltolyckor vilket bör 
förhindras ex med varningsskyltar samt röja 
för öppen sikt vid viltstråk. 

Viken norr om Lillö är betydelsefull för 
fågelfaunan. Många fågelarter häckar utmed 
Ringsjön och fågelstråk tar sikte på sjön när 
de rör sig över landskapet.

Kännedom om att vissa djur, fåglar och 
insekter fi nns i markerna och att möjlighet 
fi nns att få se dem, tilltalar många människor. 
Förekomsten av ett rikt biologiskt liv är därför 
viktigt även för friluftslivet. 

Naturresurser
Programgenomförandet medför inte att någon natur-
resurs som inte är förnyelsebar uttöms. 

Effekter på hälsan
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer
Gentemot trafi kbullerstörningar från vägarna 
bedöms inga speciella bullerskydd i form av 
vallar eller plank, utan med ett tillräckligt av-
stånd mellan bostadsbyggnad och Stanstorps-
vägen och med uteplatser och sovrum pla-
cerade på tyst sida, i sydväst, bör bullernivån 
hamna under gällande riktvärden. 

Ljus och skarpt sken
Lokalgatorna utformas med tanke på att mini-
mera störning i bostäderna från ljuskäglor.

Säkerhet
Inom programområdet fi nns inga verksamhe-
ter som medför risker för explosioner, utsläpp 
av farliga ämnen i händelse av olycka eller att 
människor utsätts för joniserande strålning. 
Planförslagets markanvändning bedöms inte 
heller ge upphov till några ökade risker med 
avseende på transporter med farligt gods. 

Transport och kommunikation
Ett genomförande av programförslaget innebär 
att trafi ken på Stanstorpsvägen och väg 23 ökar 
något. Effekten av trafi kökningen bedöms inte 
medföra några nämnvärt ökade trafi kbuller-
störningar på omgivningen utan bedöms kunna 
accepteras. Trafi ksituationen i korsningen med 
väg 23 är emellertid dålig, särskilt vid rusnings-
trafi k. Speciellt utsatta är oskyddade trafi kanter 
då korsningen är utformad för biltrafi k. Åtgärder 
bör utföras för att öka säkereheten för korsande 
gång- och cykel-
trafi kanter.

Kulturminnesvård
Inom programområdet fi nns inga kända forn-
lämningar. Däremot fi nns det fornlämningar i 
närområdet. 

Miljöbalken
Programförslaget bedöms inte strida mot be-
stämmelserna i tredje och fjärde kapitlen i miljö-
balken. Det ska beaktas i detaljplanen att mark- 
och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt så långt möjligt skall skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön (MB3 
kap 3 § ).

Programförslaget bedöms inte strida mot femte 
kapitlet MB rörande miljökvalitetsnormer. 

Konsekvenser
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Genomförande

Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper
Långsiktiga miljömål
Ett genomförande av programförslaget kom-
mer inte att medföra några effekter på de 
fyra kretsloppsvillkoren eller de långsiktiga 
miljömålen.

Föreslagen markanvändning för bostäder 
kommer inte att öka användandet av ändliga 
lagerresurser eller stabila naturfrämmande 
ämnen. 

Förslaget bedöms vid ett genomförande inte ha ef-
fekter som kan orsaka skada på människors hälsa, 
direkt eller indirekt. 

Programförslaget medför vidare inte heller effekter 
som var för sig är begränsade men som sammantaget 
kan vara betydande.

Se Förslag till behovsbedömning av MKB (miljökon-
sekvensbeskrivning) sid 8.

Genomförande

Fortsatt arbete och utredningar

Utredningar
Avsikten med utredningarna, som ska göras 
inom detaljplanens framtagande, är att säker-
ställa lämplig placering, utreda problem och 
ge förslag till åtgärder. Utredningarna ska 
utgöra underlag för projektering och kalkyl. 

Geoteknik, radon, hydrologi,  och översvämningsrisk
I det kommande detaljplanearbetet ska en 
geoteknisk utredning göras. Utöver beskriv-
ning av markens stabilitet och beskaffenhet 
samt förslag till grundläggning, ska utred-
ningen innehålla radon och hydrologi. 
Området ligger till en mindre del inom 
Orups yttre vattenskyddsområde varför 
påverkan på grundvattnet ska ingå i utred-
ningen. 

Området ligger nära Ringsjön och avrinnings-
stråk. Översvämningsrisken ska bedömas utifrån 
klimatförändringen och beräkningar av 100-
års fl öden. En lägsta nivå för byggnation ska 
redogöras i utredning för att kunna slås fast i 
kommande detaljplan. 

Dagvatten- och VA-utredning
Dagvattenutredning ska redogöra för hur 
dagvattnet ska tas om hand. Ovan nämnda 
utredningar ska ligga till grund för utred-
ningen/förslaget. Befi ntliga dikesledningar 
ska redovisas både ovan och under mark 

samt hur de påverkas, eventuell fl ytt och omlägg-
ning samt behov av renovering. 
VA-utredning ska redogöra för var nya VA-ledningar 
kan dras, dimensioner och nivåer.  

Eventuellt behövs en arkeologisk undersökning vilket 
Länsstyrelsen bedömer. 

Gångstråk, bryggor och båtplatser
Utredning behöver göras för hur gångstråk kan 
förläggas för att från planområdet kunna vandra 
ned mot Västra Ringsjöns östra strand samt till det 
nyinrättade naturreservatet ”Västra Bosjökloster-
halvön”. Avsikten att säkerställa tillgänglighet till 
Västra Ringsjön för boende och allmänheten förut-
sätter att mark blir tillgänglig utanför detaljplanen, 
gällande gångstigar.  

Det fi nns befi ntliga badplatser, bryggor och 
båtplatser utmed sjön. Det bör utredas om dessa 
kan användas eller om eventuell ny badplats och 
båtplats behöver anordnas. 

Trafi ksäkerhetshöjande åtgärder behövs i Nybykorset 
vid överfart av väg 23, speciellt för oskyddade trafi -
kanter men även för biltrafi k.

Avtal och fastighetsrättsliga frågor
Planavtal tecknas med exploatör. 
Exploateringsavtal påbörjas i tidigt skede i syfte att 
vara underlag för kalkyl och ska vara tecknat innan 
detaljplanen antas. 

Särskilt avtal mellan exploatören och kommunen 
måste tecknas för gångstråk utanför planområdet i 
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Genomförande

samband med tecknande av exploateringsavta-
let. Likaså bör avtal tecknas gällande ev. bryg-
gor och båtplatser utanför detaljplanen. 

Avtal  och kostnader i samband med ledningsdrag-
ning/fl yttning av ledningar
Ledningsrätter för huvudledning för va och el 
ligger inom området. Det fi nns även diknings-
företag inom området. Eftersom huvudled-
ningarna för vatten- och avlopp går genom 
området måste bebyggelsen anpassas efter 
dessa. Exploatören står för ny- och omlägg-
ningskostnader. 

Fastlighetsrättsliga frågor som ska följas upp i detalj-
plan
Programområdet ligger inom fastigheten   
Bosjökloster 1:595. Lillövägen i väster är en 
samfälld väg som avses användas som en av 
de två entrévägarna till området. I väster avses 
vägen vid grindstugan, inom Bosjökloster 
1:595 användas som entréväg. 

Hur många tomter som ska styckas inom 
programområdet eller vilken mark som ska 
avsättas som ga (gemensamhetsanläggning), 
föreslås ännu inte utan får framkomma/pla-
neras i detaljplanen med utredningarna som 
behöver göras som underlag.

Etappindelning
Den nya bebyggelsen som beräknas rymmas 
inom programområdet bedöms kunna byggas 

samtidigt eller i två etapper i syfte att minimera 
störningar för grannar samt för trafi ken utmed 
Stanstorpsvägen och i Nybykorset.

Tidplan program och detaljplan 
Avsikten är att planprogrammet ska ställas ut 
vintern 2010-2011. Planförfarandet kommer att 
bedrivas enligt normalt planförfarande. Samråd 
och utställning kan tidigast hållas vintern- våren 
2011, vilket skulle innebära att antagande och 
lagakraftvinnande tidigast kan ske sommaren-
hösten 2011.

Genomförandetid
Detaljplanen föreslås få en genomförandetid 
på minst fem år. Under denna tid får planen 
ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fast-
ighetsägares vilja endast om det fi nns mycket 
starka skäl och nya förhållanden som är av stor 
allmän vikt. Att planen har en genomförandetid 
innebär dock inte att den måste genomföras 
under den tiden.

Programmets framtagande
Framtagande av programförslaget har gjorts av 
tjänstemän från Höörs kommun i uppdrag av 
kommunstyrelsen.

Bo Johansson 
Stadsarkitekt 
Arkitekt SAR/MSA    

Anneli Andersson
Planarkitekt 
Landskapsarkitekt LAR/MSA
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2009/24

§ 379  Detaljplan för  Bosjökloster 1:595, 
Blommeröd, godkännande för samråd 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Programsamrådsredogörelsen daterad 2016-12-19 godkänns.

2. Planförslaget daterat 2016-12-19, godkänns för samråd.

Reservation mot beslutet
Fredrik Hanell (MP) och Stefan Lissmark (S) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-09 att godkänna planprogrammet för samråd. 
Programmet var utställt under tiden 2011-01-17 – 2011-02-14. Inkomna synpunkter på 
programhandlingen har sammanställts i en programsamrådsredogörelse daterad 2016-
12-19. Planhandlingarna har utifrån inkomna synpunkter reviderats. Plan- och 
GISenheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner programsamrådsredogörelsen 
daterad 2016-12-19 samt godkänner förslag till detaljplan för Bosjökloster 1:595, 
Blommeröd upprättad 2016-12-19 för samråd.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse på delar av 
fastigheten Bosjökloster 1:595, söder om Stanstorpsvägen vid ”Blommeröd”. Den nya 
bostadsbebyggelsen får inte placeras närmare än 12 meter från Stanstorpsvägen, vilket 
medför att prickmarken på tomtmarken närmast Stanstorpsvägen inte får bebyggas och 
inga in - och utfarter tillåts mot Stanstorpsvägen och Lillövägen. Detaljplanen reglerar 
endast den mark som är lämplig för bostadsbebyggelse med tillhörande gatumark samt 
mark (NATUR) avsatt för att lösa dagvattenhanteringen för området. Resterande av den 
kringliggande marken ingår inte i planområdet eftersom den innehåller höga biologiska 
värden och därför ska undantas för exploatering. Detaljplanen anger riktlinjer för ny 1-1½ 
plans bostadsbebyggelse för delar av fastigheten Bosjökloster 1:595.

Yrkanden
Christer Olsson (M) ställer sig bakom förvaltningens förslag.

Fredrik Hanell (MP) föreslår att förslaget avslås.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från förvaltningen och ett 
förslag till avslag från Fredrik Hanell (MP). Ordföranden frågar kommunstyrelsens 
arbetesutskott om förvaltningens förslag bifalls eller avslås. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
1. samradsredogorelse_Blommerod_2016-12-19.pdf
2. Planbeskrivning_Blommerod_Samrad_2016-12-02.pdf
3. Blommerod_A3_2016-12-02.pdf
4. Program Blommeröd.pdf

_____



 



Hej Gunilla.
Plankartan Ã¤r uppdaterad med bestÃ¤mmelsen ”trÃ¤d” (vilket jag berÃ¤ttade pÃ¥ ksau) och 
fÃ¶rtydligad med rubriken ”EgenskapsbestÃ¤mmelser fÃ¶r allmÃ¤n platsmark”.
Planbeskrivningen Ã¤r reviderad med att det omnÃ¤mns att det finns hagmark norr om 
stanstorpsvÃ¤gen (s.37) och kartan/figur 26 pÃ¥ nÃ¤stkommande sida har revideras med det 
tillkommande avstÃ¥ndet till den hagmarken (detta efter att en av politikerna pÃ¥pekade att det finns 
hagmark norr om planomrÃ¥det ocksÃ¥ och att detta inte nÃ¤mndes i handlingen). PÃ¥ sid 39 har det 
skrivits in om bestÃ¤mmelsen ”trÃ¤d”. Rubriken ”Motiv till planbestÃ¤mmelser” har kompletterats med 
”trÃ¤d”. Rubriken ”konsekvenser” har kompletterats med text om risk fÃ¶r spridning av hÃ¤stallergener 
och text om ”trÃ¤d”-bestÃ¤mmelsen.
Det Ã¤r de Ã¤ndringar som gjorts.
Med vÃ¤nlig hÃ¤lsning

Yvonne HagstrÃ¶m
Planarkitekt

SamhÃ¤llsbyggnadssektor
HÃ¶Ã¶rs kommun
Tel: 0413-282 11 - Vxl: 0413-280 00
yvonne.hagstrom@hoor.se
www.hoor.se

FrÃ¥n: Dencker Skog, Gunilla 
Skickat: den 2 januari 2017 15:32
Till: HagstrÃ¶m, Yvonne
Ã„mne: ks Ã¤rende BlommerÃ¶d
Hej Yvonne!
God fortsÃ¤ttning!
Jag har fÃ¥tt information om att du reviderat fÃ¶ljande beslutsunderlag:

2. Planbeskrivning_Blommerod_Samrad_2016-12-21.pdf (reviderad efter KSAU)

3. Blommerod_A3_2016-12-21.pdf (plankarta och illustrationsplan)(reviderad efter KSAU)

Var snÃ¤ll och beskriv vad som Ã¤r reviderat. Jag vet att politikerna kommer frÃ¥ga om det.
Med vÃ¤nlig hÃ¤lsning

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef

Kommunledningskansliet
Kansli
SÃ¶dergatan 28
Tel: 0413-281 63 - Vxl: 0413-280 00
gunilla.skog@hoor.se
www.hoor.se
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Dnr KSF 2015/417

§ 9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på 
Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt 
till tomten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Ärendet återremitteras för vidare utredning.

Ärendebeskrivning
Föreningen Anders vill tillsammans med Höörs Konstförening, Höörs Museiförening och 
Höörs Musikskola undersöka möjligheten att anlägga Skulpturpark på kommunens 
fastighet Anders 5. Föreningen vände sig först till Kultur- och Fritidsnämnden som avslog 
ansökan med hänsyn till kostnaderna.

Av skrivelsen från Föreningen Anders framgår i korthet:

- Syftet är att skapa en aktiv entrézon för kulturkvarteret.

- Föreningen Anders tänker sig en stegvis uppbyggnad och kommer söka finansiering ex. 
genom kontakt med företag.

- Föreningen vill upprätta ett nyttjanderättsavtal som ska utgöra en utökning av befintligt 
avtal.

- Kommunen ska ansvara för drift och underhåll.

- Föreningen svarar för daglig tillsyn.

Kansliet har diskuterat ärendet med kommunarkitekten Karin Kallioniemi som informerat 
om att kommunen äger flera fastigheter i kvarteret och att den detaljplan som nu gäller är 
inaktuell och bör uppdateras för det fall att kommunen får en idé för hur kommunen vill att 
fastigheterna ska användas i framtiden.

Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott för diskussion kring ärendets 
beredning. Kommunarkitekt Karin Kallioniemi är inbjuden att delta i diskussionen.

Enligt de underlag som Föreningen ursprungligen skickade till Kultur- och Fritidsnämnden 
bedöms anläggningskostnad för marken till 500 000 kr och budget för att bygga upp 
konsten till 1.2 mkr. Kostnader för underhåll är inte uppskattade. 

Överläggning
Lars-Olof Andersson (C) föreslår att Kultur- och fritidsnämnden bjuds in för diskussioner 
kring ärendet.

Christer Olsson (M) vill få möjlighet att komma in med förslag i ärendet. Syftet är att 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-01-18 2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

kommunen ska tillhandahålla mark så att skulptörer har en plats att ställa ut sina 
konstverk. Ca två konstverk bör vara permanenta så att det finns en grund.

Stefan Lissmark (S) föreslår att ärendet tas upp på nytt i mars/april och att syn görs på 
fastigheten (tisdagsmöte).

Susanne Asserfors (S) föreslår att konstverk ska spridas så att fler kan få ta del av dem.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.

Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns ett yrkande om återremittering.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
1. Brev från Föreningen Anders.
2. Bilaga 1 till brevet.
3. Bilaga 2 till brevet.
4. Bilaga 3 till brevet.
5. Protokollsutdrag KFN 2015-09-01 § 110.
6. Internt epostmeddelade.
7. Internt epostmeddelande.
_____
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Dnr KFN 2015/138

§ 110 Skulpturpark

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut

Ansökan från Föreningen Anders avslås då kultur- och fritidsnämnden saknar medel för 
att anlägga Skulpturpark,

Ärendebeskrivning
Föreningen Anders, i samråd med bl a Höörs Konstsförening, vill undersöka möjligheterna 
för en skulpturpark inom fastigheten Anders 5 i Höör.

Skulpturparken ska ta hela tomten i anspråk för utställning men inte hindra annat 
utnyttjande som t ex dans- och lekgrupper, musik etc. Hela tomten skall också vara 
tillgänglig för rörelsehindrade.

Anläggningskostnaden för marken bedöms till 0,5 mkr.

Uppbyggnad av samlingen ska genom en ”konstnärsstafett”; första utställare är Lars 
Ekholm, upphovsman till MITTELEN, i Skånes mittpunkt vid Brännemölla. Kostnad för ca 
15 objekt beräknas till 1.2 mkr.

Samlingen ska ägas av kommunen som också ansvarar för drift och underhåll.

Ansvar för daglig tillsyn skall ligga på föreningen Anders.

Beslutsunderlag
skulpturparkAdocx.docx
skulpturparktomt.pdf
_____



 



Christer L Ohlsson
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Hej Gunilla,
Har försökt att hitta sponsorer till Skulpturparken men tyvärr har inte lyckats!
Ej heller har jag fått gehör politiskt för placeringen vid Anders!
Så jag måste tyvärr släppa tanken på denna plats.
Men envis som jag är försöker jag nu hitta ny plats och nya sponsorer.
Jag återkommer med besked senare.
Hälsningar
Christer

Skickat från min iPad
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Dnr KSF 2015/417

§ 382 Anläggandet av Skulpturpark vid 
Kulturhuset Anders

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Höörs kommun har undersökt möjligheten att anlägga skulpturpark på kommunens 
fastighet Anders 5 och funnit att det inte finns finansiering till att anlägga en skulpturpark.

2. Höörs kommun kommer inte att finansiera en skulpturpark på fastigheten Anders 5.

3. Paragrafutdrag ska skickas till föreningen Anders såsom svar på skrivelse daterad 
2015-10-08.

4. Christer Olsson (M) uppdras att underöka alternativa placeringar och återkomma i 
ärendet.

Ärendebeskrivning
Föreningen Anders har tillsammans med Höörs Konstförening, Höörs Museiförening och 
Höörs Musikskola sänt in begäran om att undersöka möjligheten att anlägga skulpturpark 
på kommunens fastighet Anders 5. Föreningen har också vänt sig till Kultur- och 
Fritidsnämnden som avslog ansökan med hänsyn till kostnaderna.

Ärendet togs upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-18 för diskussion. Ärendet 
återremitterades för vidare utredning.

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, Christer Ohlsson (M) har arbetat med att 
utreda frågan och återkommer nu med beskedet att han försökt att hitta sponsorer till 
Skulpturparken men tyvärr har inte lyckats med nuvarande förslag till placering.

Yrkanden
Stefan Lissmark (S) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:

Christer Olsson (M) uppdras att undersöka alternativa placeringar och återkomma i 
ärendet.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från förvaltningen och ett 
tilläggsförslag från Stefan Lissmark (S). Ordföranden frågar om förslagen kan bifallas och 
finner att så sker.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-01-18 (2016-01-18 KSAU §9).doc
2. Protokollsutdrag.doc (Kultur- och fritidsnämnden)
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3. Mailsvar från Christer Ohlsson.docx
4. Angående fastigheten Anders 5 i Kulturkvarteret Anders.pdf
5. Bilaga 1 Avtal.pdf
6. Bilaga 2 Situationskarta.pdf
7. Bilaga 3 Brev.pdf
 

_____
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Ny plattform för E-tjänster och hantering av 
handlingar till kommunens nämnder - PRIOS-
avtalet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Avtalet med PRIUS ska inte förlängas utan slutar gälla 2017-06-30.

2. W3D3 ska kompletteras med MeetingsPlus som ersättning av politikerportalen 
fr o m 1 juni 2017.

3. En ny E-tjänsteplattform ska upphandlas. 

Kommunfullmäktige beslutar:

4. Investeringsmedel om 150 000 kr överförs från projekt 9104 (IT-infrastruktur) till 
projekt 9461 (W3D3 uppgradering/utveckling) för köp av MeetingsPlus.

5. Driftskostnaderna för MeetingsPlus ska fördelas mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna enligt samma fördelningsnyckel som för övriga licenskostnader för 
W3D3. Eventuella kvarvarande medel för drift av PRIUS för 2017 förs över från 
utvecklings- och planenheten till kansliet.

6. Driftskostnaderna för den nya E-tjänsteplattformen om c:a 175 000 kr per år 
fördelas mellan nämnderna (TN, VA/GIS, MBN, KFN, BUN, SOC) med 1/6 per 
nämnd.

Ärendebeskrivning
PRIOS-avtalet och samarbetet kring gemensam plattform för E-tjänster och portallösning 
för handlingar inom kommunens administration upphör 2017-06-30 om inte avtalet 
förlängs senast 2016-12-31.

Efter kontakter med samtliga inblandade kommuner är läget följande:

Kristianstad har upphandlat ny lösning. Simrishamn har upphandlat ny lösning för 
Medborgarkontor och förlänger inte avtalet för PRIOS. Ystad förlänger inte avtalet utan 
siktar på en ny lösning för E-tjänster. Ängelholm avslutar avtalet nu per sista december 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
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2016. Återstår Höör och Hörby som nu diskuterar en enklare lösning för att bygga E-
tjänster och i samband med detta hitta en lösning för distribution av handlingar som är 
mer integrerad med vårt ärendehanteringssystem W3D3. 

PRIOS är upphandlat och byggt under tiden fram till 2009-2011 för att vara Höörs, 
Hörbys, Kristianstads, Simrishamns och Ängelholms kommuners portal för att leverera e-
tjänster inkl att ge nämnderna tillgång till handlingar. Lösningen är idag inte helt modern 
och kräver många steg för att bygga e-tjänster och är i princip uppbyggd för att översätta 
blanketter till en digital lösning. Kraven är idag mer att få hjälp att beskriva processerna i 
handläggningen och där slutresultatet blir en färdig e-tjänst. Vi har även behov av att 
möta kommuninvånarnas ökade användning av plattor och olika enheter som kräver att 
portalen är responsivt uppbyggd, att lösningen anpassar sig efter skärmen på den enhet 
som används. Att göra detta i Höörs och Hörbys regi med PRIOS blir för dyrt.

Avslutas avtalet med PRIOS upphör även Politikerportalen (Höör24) att fungera och 
därför behöver vi redan nu bestämma väg i e-tjänsteutvecklingen och 
ärendeadministrationen. Då Höör och ev Hörby blir ensamma kvar i PRIOS-samarbetet 
finns egentligen endast en väg och det är att tillsammans med Hörby och Östra Göinge 
hitta en gemensam ny lösning för e-tjänster som uppfyller kraven på enkelhet att bygga 
och testa e-tjänster samtidigt som vi får ett verktyg att förfina våra ärendeprocesser. För 
ärendehanteringen behöver vi hitta en lösning som enklare hanterar processen från 
tjänsteskrivelse till kallelse och protokoll samt underlättar för våra kommuninvånare att få 
tillgång till information. 

FormPipe som levererar W3D3 har en tillvalsprodukt, Meetingsplus, som gör att vi får 
hela flödet i ärendehanteringen att löpa utan manuell hantering av dokumenten. 

Meetings Plus gör det även enklare för medborgaren att följa med i politiken genom:
Mer lättnavigerad och användarvänlig webbplats.
Alla dokument finns tillgängliga i PDF-format.
Fritextsökning.
Prenumeration på nämnder - automatisk notifiering via e-post när nya kallelser och 
dokument publiceras.
Bevakning av sökord - automatisk notifiering via e-post när nya dokument som innehåller 
valda sökord publiceras.
Lösningen är tillgänglig via en APP för IOS, Android och Windows 10.

För e-tjänstehanteringen har Höör, Hörby och Östra Göinge fått offert på SelfPoint som är 
en modern självserviceportal som även Kristianstad upphandlat och innehåller:
-Kundportal
-Formulärbyggare
-Processbyggare
-Ärendehanteringsportal
-Rapportmodul
-Integrationsmotor
Lösningen kan upphandlas via Unikoms nyligen upphandlade funktionsavtal med ATEA. 
Kostnaden för licensen är 145.000:- per år och kommun för alla självservicetjänster vi 
bygger och då ingår byggandet av drygt 10 e-tjänster samt integrationer med W3D3, 
Navet och E-legitimationslösning. För att kunna hantera framtida tjänster ordnas 
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gemensamma utbildningar för c:a 30:000:- per kommun och då kan vi själva hantera hela 
systemmiljön. Utöver det tillkommer Unikoms kostnad för driften av lösningen på deras 
servrar och denna vet vi inte ännu men vi kan ha samma installation för alla 3 kommuner. 

Driftkostnader för PRIOS ligger idag på drygt 40 000 kr per år och avser i princip enbart 
politikerportalen där alla kan gå in och se på handlingarna. MeetingsPlus ökar nuvarande  
supportkostnad för W3D3 med c:a 30 000 per år vilket ger 10 000 över till 
självserviceplattformen. Tillkommer en licenskostnad (investeringskostnad) för produkten 
om c:a 150 000 kr som kan finansieras via ombudgetering från 9104, IT-infrastruktur, 
Lokaler. Ingen upphandling behövs utan det är en uppgradering av W3D3. För e-
tjänstedelen behöver en upphandling göras som vi samordnar med Hörby och Östra 
Göinge via Unikom. En gemensam lösning där vi kan hjälpa varandra är att föredra och 
även ur ett driftperspektiv är en sådan lösning bättre. Unikom kan sköta drift, underhåll 
och ge support till samtliga tre kommuner. Finansieringen förslås ske genom en årlig 
fördelning per sektor då alla kommer att ha ungefär lika stor nytta av de tjänster vi 
bygger. 

Effekter:
Höörs kommun kommer kunna erbjuda e-tjänster.
Enklare hantering av publicering av handlingar till nämnder och ut till allmänheten. Idag 
sker all publicering på hemsidan manuellt vilket är mycket tidskrävande. Det kommer inte 
längre vara någon fördröjning innan allmänheten får tillgång till kallelser och protokoll. 
Allmänheten kommer kunna prenumerera på protokoll m.m. Det kommer bli bättre 
möjligheter för förtroendevalda att anteckna och kommunicera elektroniskt på möten.

Hans Magnusson
IT-strateg

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
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Dnr KSF 2016/637

§ 386 Ny plattform för E-tjänster och 
hantering av handlingar till kommunens 
nämnder - PRIOS-avtalet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Avtalet med PRIUS ska inte förlängas utan slutar gälla 2017-06-30.

2. W3D3 ska kompletteras med MeetingsPlus som ersättning av politikerportalen fr o m 1 
juni 2017.

3. En ny E-tjänsteplattform ska upphandlas.

Kommunfullmäktige beslutar:

4. Investeringsmedel om 150 000 kr överförs från projekt 9104 (IT-infrastruktur) till projekt 
9461 (W3D3 uppgradering/utveckling) för köp av MeetingsPlus.

5. Driftskostnaderna för MeetingsPlus ska fördelas mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna enligt samma fördelningsnyckel som för övriga licenskostnader för W3D3. 
Eventuella kvarvarande medel för drift av PRIUS för 2017 förs över från utvecklings- och 
planenheten till kansliet.

6. Driftskostnaderna för den nya E-tjänsteplattformen om c:a 175 000 kr per år fördelas 
mellan nämnderna (TN, VA/GIS, MBN, KFN, BUN, SOC) med 1/6 per nämnd.

Ärendebeskrivning
PRIOS-avtalet och samarbetet kring gemensam plattform för E-tjänster och portallösning 
för handlingar inom kommunens administration upphör 2017-06-30 om inte avtalet 
förlängs senast 2016-12-31.

Efter kontakter med samtliga inblandade kommuner är läget följande:

Kristianstad har upphandlat ny lösning. Simrishamn har upphandlat ny lösning för 
Medborgarkontor och förlänger inte avtalet för PRIOS. Ystad förlänger inte avtalet utan 
siktar på en ny lösning för E-tjänster. Ängelholm avslutar avtalet nu per sista december 
2016. Återstår Höör och Hörby som nu diskuterar en enklare lösning för att bygga E-
tjänster och i samband med detta hitta en lösning för distribution av handlingar som är 
mer integrerad med vårt ärendehanteringssystem W3D3.

PRIOS är upphandlat och byggt under tiden fram till 2009-2011 för att vara Höörs, 
Hörbys, Kristianstads, Simrishamns och Ängelholms kommuners portal för att leverera e-
tjänster inkl att ge nämnderna tillgång till handlingar. Lösningen är idag inte helt modern 
och kräver många steg för att bygga e-tjänster och är i princip uppbyggd för att översätta 
blanketter till en digital lösning. Kraven är idag mer att få hjälp att beskriva processerna i 
handläggningen och där slutresultatet blir en färdig e-tjänst. Vi har även behov av att 
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möta kommuninvånarnas ökade användning av plattor och olika enheter som kräver att 
portalen är responsivt uppbyggd, att lösningen anpassar sig efter skärmen på den enhet 
som används. Att göra detta i Höörs och Hörbys regi med PRIOS blir för dyrt.

Avslutas avtalet med PRIOS upphör även Politikerportalen (Höör24) att fungera och 
därför behöver vi redan nu bestämma väg i e-tjänsteutvecklingen och 
ärendeadministrationen. Då Höör och ev Hörby blir ensamma kvar i PRIOS-samarbetet 
finns egentligen endast en väg och det är att tillsammans med Hörby och Östra Göinge 
hitta en gemensam ny lösning för e-tjänster som uppfyller kraven på enkelhet att bygga 
och testa e-tjänster samtidigt som vi får ett verktyg att förfina våra ärendeprocesser. För 
ärendehanteringen behöver vi hitta en lösning som enklare hanterar processen från 
tjänsteskrivelse till kallelse och protokoll samt underlättar för våra kommuninvånare att få 
tillgång till information.

FormPipe som levererar W3D3 har en tillvalsprodukt, Meetings Plus, som gör att vi får 
hela flödet i ärendehanteringen att löpa utan manuell hantering av dokumenten.

Meetings Plus gör det även enklare för medborgaren att följa med i politiken genom:

Mer lättnavigerad och användarvänlig webbplats.

Alla dokument finns tillgängliga i PDF-format.

Fritextsökning.

Prenumeration på nämnder - automatisk notifiering via e-post när nya kallelser och 
dokument publiceras.

Bevakning av sökord - automatisk notifiering via e-post när nya dokument som innehåller 
valda sökord publiceras.

Lösningen är tillgänglig via en APP för IOS, Android och Windows 10.

 

För e-tjänstehanteringen har Höör, Hörby och Östra Göinge fått offert på SelfPoint som är 
en modern självserviceportal som även Kristianstad upphandlat och innehåller:

-Kundportal

-Formulärbyggare

-Processbyggare

-Ärendehanteringsportal

-Rapportmodul

-Integrationsmotor

Lösningen kan upphandlas via Unikoms nyligen upphandlade funktionsavtal med ATEA. 
Kostnaden för licensen är 145.000:- per år och kommun för alla självservicetjänster vi 
bygger och då ingår byggandet av drygt 10 e-tjänster samt integrationer med W3D3, 
Navet och E-legitimationslösning. För att kunna hantera framtida tjänster ordnas 
gemensamma utbildningar för c:a 30:000:- per kommun och då kan vi själva hantera hela 
systemmiljön. Utöver det tillkommer Unikoms kostnad för driften av lösningen på deras 
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servrar och denna vet vi inte ännu men vi kan ha samma installation för alla 3 kommuner.

 

Driftkostnader för PRIOS ligger idag på drygt 40 000 kr per år och avser i princip enbart 
politikerportalen där alla kan gå in och se på handlingarna. Meetings Plus ökar 
nuvarande  supportkostnad för W3D3 med c:a 30 000 per år vilket ger 10 000 över till 
självserviceplattformen. Tillkommer en licenskostnad (investeringskostnad) för produkten 
om c:a 150 000 kr som kan finansieras via ombudgetering från 9104, IT-infrastruktur, 
Lokaler. Ingen upphandling behövs utan det är en uppgradering av W3D3. För e-
tjänstedelen behöver en upphandling göras som vi samordnar med Hörby och Östra 
Göinge via Unikom. En gemensam lösning där vi kan hjälpa varandra är att föredra och 
även ur ett driftperspektiv är en sådan lösning bättre. Unikom kan sköta drift, underhåll 
och ge support till samtliga tre kommuner. Finansieringen förslås ske genom en årlig 
fördelning per sektor då alla kommer att ha ungefär lika stor nytta av de tjänster vi bygger.

 

Effekter:

Höörs kommun kommer kunna erbjuda e-tjänster.

Enklare hantering av publicering av handlingar till nämnder och ut till allmänheten. Idag 
sker all publicering på hemsidan manuellt vilket är mycket tidskrävande. Det kommer inte 
längre vara någon fördröjning innan allmänheten får tillgång till kallelser och protokoll. 
Allmänheten kommer kunna prenumerera på protokoll m.m. Det kommer bli bättre 
möjligheter för förtroendevalda att anteckna och kommunicera elektroniskt på

_____



FÖRSKOLEBUSSEN FÖR 
HÖÖRS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN PRESENTERAR

Förskolebussen 2016
SAM SCANDINAVIA AUTOMOTIVE MOLDS BOX 48         930 55 JÖRN

PHONE: +46(0)916 - 101 00   FAX: +46(0)916 - 101 01    VAT-NO: SE730 403 505 301  F-SKATTSEDEL



FÖRUTOM ATT DET GER FLER BARNOMSORGS-
PLATSER SÅ ÄR DET POSITIVA ATT…
• DET BIDRAR TILL MÅNGFALDEN I FÖRSKOLAN MED MÖJLIGHETER 

ATT GE BARNEN EN BREDARE BILD AV OMVÄRLDEN OMKRING DEM. 

• UPPTÄCKTSFÄRDER SOM UTMANAR BARNENS NYFIKENHET OCH 

LUST TILL LÄRANDE.

• ETT VÄXELSPEL MELLAN ATT UPPLEVA, SAMTALA OCH REFLEKTERA 

- ENSKILT ELLER I GRUPP.

Förskolebussen 2016



FLER FÖRDELAR MED FÖRSKOLEBUSSEN ÄR ATT
• BARNEN ERBJUDS VERKLIGA MILJÖER, OCH LÄR GENOM ATT AKTIVT 

STUDERA DEN FAKTISKA OMVÄRLDEN.

• POSITIVA EFFEKTER BLIR GOD HÄLSA, BRA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL

OCH KUNSKAP OM NATUR OCH MILJÖ MED POSITIV FRAMTIDSTRO 

SOM RESULTAT, DÄR BARNEN FÖRSTÅR ATT DE SJÄLVA ÄR EN DEL AV 

SAMMANHANGET.

• DET SKAPAR MYCKET BRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BARNEN ATT 

UTVECKLAS MOTORISKT OCH MENTALT, OCH FÅR DÄRMED GOD 

FYSIK OCH MÅNGA POSITIVA MINNEN AV SIN BARNDOM.

Förskolebussen 2016



.

• NYA LÄRANDE ÄVENTYR VARJE DAG DÅ DET ÖPPNAS EN VÄRLD AV NYA 

LEK- OCH LÄRMILJÖER MED RESOR TILL SKOGEN, ÄNGEN, LEKPARKEN, 

BONDGÅRDEN, SIMHALLEN, PULKABACKEN, BIBLIOTEKET, MUSÉET, 

BADSTRANDEN, FLYGPLATSEN ELLER STUDIEBESÖK HOS FÖRÄLDRARNAS 

ARBETSPLATSER - BARA FANTASIN SÄTTER GRÄNSER. ETT LÄRANDE SOM 

ÄR MYCKET MERA SINNLIGT, LUSTFYLLT OCH KREATIVT SOM SAMTIDIGT 

FÖLJER LÄROPLANEN. 

• RÖRELSE OCH VISTELSE I NATUREN REGELBUNDET GER BEVISLIGEN BÅDE 

FRISKARE OCH GLADARE BARN. STUDIER VISAR ATT BARN SOM HAR SIN 

SKOLMILJÖ MED FÖRSKOLEBUSSKONCEPTET ÄTER OCH SOVER BÄTTRE 

OCH HAR BETYDLIGT FLER FRISKDAGAR, DÅ DET SKAPAR EN HÄLSO-

SAMMARE MILJÖ FÖR BÅDE BARNEN OCH PERSONALEN.

Förskolebussen 2016



.

GÅR ATT KÖRA PÅ HVO-DRIVMEDEL

UTRUSTAD MED:
MOTORVÄRMARE  EL- OCH BRÄNSLEDRIVEN.

MOTTAGNINGS- OCH TILLAGNINGSKÖK.

WC MED ELEKTRISKT HÖJ- OCH SÄNKBART

SKÖTBORD MED INTEGRERAD DUSCH-HO.

TOALETT & HANDFAT HÖJDANPASSADE FÖR BARN.

MED EN ENKEL KNAPPTRYCKNING

I TAKET, SÄNKS BORDEN OCH BLIR BÄDDAR

SÅ BARNEN KAN FÅ SIN VILA MITT PÅ DAGEN.

ALLA STOLAR HAR TREPUNKTSBÄLTEN OCH

ISO-FIX FÄSTEN FÖR BILBARNSTOLAR.

INTEGRERAT EL-VERK I FÖRSKOLEBUSSEN

Förskolebussen 2016*GÅR MOT TILLÄGG VID LEVERANS ÄVEN FÅ HANDIKAPPLIFT + BILBARNSTOLAR



DRIFTKOSTNADER FÖRSKOLEBUSSEN    
FÖRSKOLEBUSS-PÅBYGGD ÅR 2013
VOLVO B12M 9700H REGNR: X3000 

( TSC517 )

LEASINGALTERNATIV SEB FINANS (AVROP GENOM RAMAVTAL)
1.100.000 SEK 0% KONTANTINSATS: 44.444 KR / KVARTAL
1.297.000 SEK 0% KONTANTINSATS: 52.403 KR / KVARTAL ( TILLÄGG HANDIKAPPLIFT MONTERAD +                 

BILBARNSTOLAR )
PROTECTOR FORSIKING ASA (AVROP GENOM RAMAVTAL)

o PROTECTOR HELFÖRSÄKRING INKL. AVBROTTSFÖRS. 30,37 SEK PER ANVÄND DAG

o FORDONSKATT TRAFIKVERKET 45,09 SEK PER ANVÄND DAG

o SERVICEAVTAL 1 700,00 SEK*  FRIVILLIG TERMINSERVICEKONTROLL

BILTJÄNST HÖÖR (SERVAR ÄVEN BOKBUSSEN HÖRBY) 6 245,00 SEK*  ÅRSINTERVALL

22 430,00 SEK*  5-ÅRS STORSERVICE

* = INKL. MOMS

SERVICEVERKSTAD MED SERVICEAVTAL: EVENTUELLA OMBYGGNATIONER:

BILTJÄNST I HÖÖR  TELEFON: 0413 - 205 80 HELMARK, MARKARYD 0433 - 712 30

ALTERNATIV:

VOLVO TRUCKCENTER ARLÖV  TELEFON: 042 - 680 24 47

Förskolebussen 2016
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2016-12-19 BUN 2016/379 1 (2)

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Förskolebuss för uteverksamhet

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. avsätta medel för oförutsedda kostnader för 

införskaffande av en begagnad förskolebuss komplett med bilbarnstolar och ramp 
för tillgänglighetsanpassning samt investeringsmedel motsvarande 87 tkr för 
måltidskantiner och säkerhets- och hygienutrustning

drift kopplat till förskoleverksamhet med förskolebuss, avseende lön för 1,0 
förskollärare med körkortsbehörighet för buss (500 tkr), 0,25 tjänst för bussvård 
(90 tkr) samt medel för lekutrustning, måltidsutrusning, sovutrustning,reflexvästar 
till barn och personal,m.m. för 150 tkr för 2017

2. uppdra åt förvaltningen att verkställa införskaffandet för att möjliggöra start av 
verksamheten i början av 2017

Ärendebeskrivning
Förskoleverksamhet med utepedagogik kombinerat med användning av en förskolebuss 
finns i flera kommuner. Syftet med utepedagogik är att skapa upplevelsebaserad inlärning 
utifrån barnens erfarenheter där alla sinnen aktiveras, att arbeta i projektform, 
ämnesövergripande och tematiskt med ett helhetslärande och erbjuda barnen olika 
stimulerande lek och lär miljöer. Genom utepedagogik erbjuds barnen spännande 
upplevelser i utmanande miljöer och lär sig leka utan färdiga leksaker vilket stimulerar 
barnens kreativitet och fantasi.

I läroplan för förskolan finns också stöd för utepedagogik:

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 
lärande såväl  inomhus som utomhus.

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och aktiviteter i både planerad miljö och i 
naturmiljö.

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
skall medverka till att barnen  tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Barn- och utbildningsnämnden
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BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTOR
Barn- och utbildningssektor

Bussen är specialbyggd och anpassad för förskoleverksamhet. Alla barn har en egen 
bilbarnstol och är ordentligt fastspända. Bussen är utrustade med samma grundfunktioner 
som en förskola i en byggnad, det vill säga skötrum, kök, toalett med mera.

Med sig ut har barnen en varm lunch som förvaras i värmeskåp i bussen. Maten äter 
barnen ute i naturen eller inne i bussen vid de höj- och sänkbara borden. Behöver barnen 
vila, kan man sänka borden och lägga en madrass över så barnen kan vila där. 

Verksamheten kan se olika ut. Ett sätt är att förskolebussen används som ett komplement 
till den ordinarie verksamheten. Barnen turas om att åka med bussen under veckans olika 
dagar mellan kl. 9–14. Övrig tid är de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar 
barnen på förskolan kl. 9 och återkommer cirka kl. 14. På sikt finns en möjlighet att 
efterfrågan växer kring en avdelning förskolebarn som har sin ordinarie verksamhet på 
bussen, hämtas på förskolan kl. 9 och återkommer kl. 15. De barn som har 
omsorgsbehov före eller efter denna tid kommer att vara på en avdelning inne på den 
förskola som de tillhör.

En satsning på en förskolebuss ger en kvalitetsdimension för möte mellan tätort och 
natur. Den kan användas för besök vid annars svårtillgängliga naturplatser eller där 
frisluftsaktiviteter kan ske. Den kan också möjliggöra besök i stadsmiljö med museer, 
musik- eller teaterbesök. En fullt ut organiserad verksamhet kan också på sikt ge plats för 
upp till 22 förskoleplatser ytterligare, vilket kan utgöra en buffert vid framtida behov av 
förskoleplatser.

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
0413-282 50
lisbeth.bonthron@hoor.se
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BUN 2016/379

§ 212 Förskolebuss för uteverksamhet

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Avsätta medel för oförutsedda kostnader för:

- Införskaffande av en begagnad förskolebuss komplett med bilbarnstolar och ramp för 
tillgänglighetsanpassning samt investeringsmedel motsvarande 87 tkr för måltidskantiner 
och säkerhets- och hygienutrustning, och

- Drift och underhåll kopplat till förskoleverksamhet med förskolebuss, avseende lön för 
1,0 förskollärare med körkortsbehörighet för buss (500 tkr), 0,25 tjänst för bussvård (90 
tkr) samt medel för lekutrustning, måltidsutrusning, sovutrustning, reflexvästar till barn och 
personal, m.m. för 150 tkr för 2017, samt

2. Uppdra åt förvaltningen att verkställa införskaffandet för att möjliggöra start av 
verksamheten i början av 2017.

Omedelbar justering
Paragrafen skall omedelbart justeras.

Ärendebeskrivning
Sektorschef Lisbeth Bonthron föredrar ärendet.

Förskoleverksamhet med utepedagogik kombinerat med användning av en förskolebuss 
finns i flera kommuner. Syftet med utepedagogik är att skapa upplevelsebaserad inlärning 
utifrån barnens erfarenheter där alla sinnen aktiveras, att arbeta i projektform, 
ämnesövergripande och tematiskt med ett helhetslärande och erbjuda barnen olika 
stimulerande lek och lär miljöer. Genom utepedagogik erbjuds barnen spännande 
upplevelser i utmanande miljöer och lär sig leka utan färdiga leksaker vilket stimulerar 
barnens kreativitet och fantasi.

I läroplan för förskolan finns också stöd för utepedagogik:

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 
lärande såväl  inomhus som utomhus.

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och aktiviteter i både planerad miljö och i 
naturmiljö.

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
skall medverka till att barnen  tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Bussen är specialbyggd och anpassad för förskoleverksamhet. Alla barn har en egen 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

bilbarnstol och är ordentligt fastspända. Bussen är utrustade med samma grundfunktioner 
som en förskola i en byggnad, det vill säga skötrum, kök, toalett med mera.

Med sig ut har barnen en varm lunch som förvaras i värmeskåp i bussen. Maten äter 
barnen ute i naturen eller inne i bussen vid de höj- och sänkbara borden. Behöver barnen 
vila, kan man sänka borden och lägga en madrass över så barnen kan vila där.

Verksamheten kan se olika ut. Ett sätt är att förskolebussen används som ett komplement 
till den ordinarie verksamheten. Barnen turas om att åka med bussen under veckans olika 
dagar mellan kl. 9–14. Övrig tid är de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar 
barnen på förskolan kl. 9 och återkommer cirka kl. 14. På sikt finns en möjlighet att 
efterfrågan växer kring en avdelning förskolebarn som har sin ordinarie verksamhet på 
bussen, hämtas på förskolan kl. 9 och återkommer kl. 15. De barn som har 
omsorgsbehov före eller efter denna tid kommer att vara på en avdelning inne på den 
förskola som de tillhör.

En satsning på en förskolebuss ger en kvalitetsdimension för möte mellan tätort och 
natur. Den kan användas för besök vid annars svårtillgängliga naturplatser eller där 
frisluftsaktiviteter kan ske. Den kan också möjliggöra besök i stadsmiljö med museer, 
musik- eller teaterbesök. En fullt ut organiserad verksamhet kan också på sikt ge plats för 
upp till 22 förskoleplatser ytterligare, vilket kan utgöra en buffert vid framtida behov av 
förskoleplatser.

Sektorschef Lisbeth Bonthron tydliggör fördelar samt utmaningar som det innebär att 
bedriva mobil förskoleverksamhet. 

Nämndes ledamöter diskuterar möjligheten att bedriva förskoleverksamhet mobilt via 
förskolebuss.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från sektorn och ett förslag till 
beslut från nämnden innebärande att sektorns förslag till beslut antas med ett tillägg.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden antagit sektorns förslag till beslut 
med nämndes tillägg i beslutsformuleringen.

Beslutsunderlag
https://www.lund.se/forskolebussarna
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Forskola-och-pedagogisk-
omsorg/Forskolor-med-egen-buss.html
FÖRSKOLEBUSSEN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2016.pdf
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/667

§ 397 Förskolebuss för uteverksamhet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till satsningen på förskolebuss för uteverksamhet 
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden själv finansierar driften inom sin 
budgetram.

Ärendebeskrivning
Förskoleverksamhet med utepedagogik kombinerat med användning av en förskolebuss 
finns i flera kommuner. Syftet med utepedagogik är att skapa upplevelsebaserad inlärning 
utifrån barnens erfarenheter där alla sinnen aktiveras, att arbeta i projektform, 
ämnesövergripande och tematiskt med ett helhetslärande och erbjuda barnen olika 
stimulerande lek och lär miljöer. Genom utepedagogik erbjuds barnen spännande 
upplevelser i utmanande miljöer och lär sig leka utan färdiga leksaker vilket stimulerar 
barnens kreativitet och fantasi.

I läroplan för förskolan finns också stöd för utepedagogik:

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 
lärande såväl  inomhus som utomhus.

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och aktiviteter i både planerad miljö och i 
naturmiljö.

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
skall medverka till att barnen  tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Bussen är specialbyggd och anpassad för förskoleverksamhet. Alla barn har en egen 
bilbarnstol och är ordentligt fastspända. Bussen är utrustade med samma grundfunktioner 
som en förskola i en byggnad, det vill säga skötrum, kök, toalett med mera.

Med sig ut har barnen en varm lunch som förvaras i värmeskåp i bussen. Maten äter 
barnen ute i naturen eller inne i bussen vid de höj- och sänkbara borden. Behöver barnen 
vila, kan man sänka borden och lägga en madrass över så barnen kan vila där.

Verksamheten kan se olika ut. Ett sätt är att förskolebussen används som ett komplement 
till den ordinarie verksamheten. Barnen turas om att åka med bussen under veckans olika 
dagar mellan kl. 9–14. Övrig tid är de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar 
barnen på förskolan kl. 9 och återkommer cirka kl. 14. På sikt finns en möjlighet att 
efterfrågan växer kring en avdelning förskolebarn som har sin ordinarie verksamhet på 
bussen, hämtas på förskolan kl. 9 och återkommer kl. 15. De barn som har 
omsorgsbehov före eller efter denna tid kommer att vara på en avdelning inne på den 
förskola som de tillhör.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

En satsning på en förskolebuss ger en kvalitetsdimension för möte mellan tätort och 
natur. Den kan användas för besök vid annars svårtillgängliga naturplatser eller där 
friskluftsaktiviteter kan ske. Den kan också möjliggöra besök i stadsmiljö med museer, 
musik- eller teaterbesök. En fullt ut organiserad verksamhet kan också på sikt ge plats för 
upp till 22 förskoleplatser ytterligare, vilket kan utgöra en buffert vid framtida behov av 
förskoleplatser.

Beslutsunderlag
1. FÖRSKOLEBUSSEN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2016.pdf
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-19 (2016-12-19 BUN §212).doc
_____
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SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2016/826

§ 193 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Beslut
Socialnämnden beslutar att anta förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa 
samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och 
särskilt boende och att detta lämnas som förslag till kommunfullmäktige att fastställa.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften.

Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Yrkanden
Ordföranden föreslår, efter konsultation med kommunens jurist, att nämnden antar 
förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa samfund vid bräkning av avgifter 
för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas 
som förslag till kommunfullmäktige att fastställa.

Beslutsordning
Ordförandens förslag läggs fram för beslut. Ordföranden konstaterar att nämnden 
beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

_____
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SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. 
Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.
Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få 
uppgifter om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress. 

I Höörs kommun finns två församlingar, Höör och Ringsjö, med olika avgiftssatser. Höörs 
församling har 1,48% och Ringsjö församling har 1,51%. På inkomstförfrågan ställs 
frågan om medborgaren är medlem i någon trossamfund och om frågan besvaras med ja 
görs beräkningen utifrån församlingstillhörighet oavsett vilket trossamfund personen 
tillhör. Från 2017-01-01 kommer detta inte längre att vara möjligt. För att kunna beräkna 
en kyrkoavgift vid den preliminära skatteberäkning som görs i Procapita som underlag för 
avgiftsbeslut krävs ett beslut om vilken avgiftssats som ska gälla för medborgare i Höörs 
kommun.

Vid en omvärldsbevakning framgår följande:

Hörby: På inkomstblanketten finns ”Avgift till svenska kyrkan eller annat trossamfund vid 
annat samfund ange procentsats av förvärvsinkomst”, som ska besvaras med ja samt 
procentsats, avgiften ingår i beräkningen eller nej, avgiften ingår inte i beräkningen.

Klippan: Avgiften till de samfund som idag har rätt att ta ut medlemsavgift via skattsedeln 
hanteras som en skatt och ingår i beräkningen. Den som inte tillhör något av de 
samfunden har möjlighet att uppge det på inkomstförfrågan och avgiften kommer då inte 
ingå i beräkningen.

Kristianstad: Vid medlemskap i annat samfund än svenska kyrkan ska procentsats 
anges på inkomstförfrågan.

Hässleholm: Tar hänsyn till kyrkoavgiften i beräkningen, men ställer inga frågor om det 
på inkomstförfrågan.

Perstorp: Har en rad i avgiftsbeslutet som heter avgift till trossamfund för ifyllnad.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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SOCIAL SEKTOR
Socialnämnden

I samband med dessa förändringar, som är ett led i att Sverige inte längre har en 
statskyrka, finns det anledning att se över hela systemet med avgifter till trossamfund 
som underlag vid avgiftsbeslut.

Sverige är idag ett samhälle med många trosinriktningar, men också med många 
människor som inte är medlemmar i något religiöst samfund. Det kan därför anses rimligt 
att ifrågasätta om en medlemsavgift till ett religiöst samfund ska ligga till grund vid 
avgiftsberäkning och därmed avgifter för insatser i ordinärt eller särskilt boende. Vid 
dessa inkomstberäkningar tas inte hänsyn till några andra medlemsavgifter.

Ett beslut avseende avgiftsberäkningen från 2017 krävs och det finns flera alternativ.

1. Ett alternativ är att Höörs kommun även fortsättningsvis ska ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt 
eller särskilt boende. Om så är fallet måste beslut fattas om hur detta ska göras. 

 Alla medborgare, som är medlemmar i ett trossamfund, beräknas på 
samma sätt – 1,48%, 1,51% alternativt 1 % (som de flesta samfund har) 
eller någon annan  lämplig procentsats.

 De som är medlemmar i ett trossamfund deklarerar detta och aktuell 
procentsats i inkomstdeklarationen.

2. Ett annat alternativ är att Höörs kommun inte tar hänsyn till medlemsavgifter i 
religiösa samfund utan ser dessa medlemskap på samma sätt som i andra 
föreningar. För en medborgare med låg inkomst ökar då avgiftsutrymmet, och 
därmed avgiften, med i storleksordningen 104 kr per månad. För en medborgare 
med hög inkomst ökar avgiftsutrymmet med i storleksordningen 160 kr per 
månad, medan avgiften inte påverkas eftersom avgiftstaket redan är nått. 

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/626

§ 383 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

Förslaget att inte ta hänsyn till medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av 
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende antas.

 

 

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Socialnämnden beslutade 2016-11-24, § 193, att anta förslaget att inte ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas som förslag till 
kommunfullmäktige att fastställa.

Biträdande socialchef exemplifierar uträkningar i exempel 1 respektive exempel 2.

Beslutsunderlag
<!-- 8. File -->1. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
2. 2016-11-24 SN §193 underlag avgift.doc
3. DOC161209.pdf (Komplettering av beskrivning av uträkning -Kyrkoavgift) Tillagd 2016-
12-12
_____



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2016-12-07 KSF 2016/533 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Budget 2018 VEP 2019-2022 - Tidplan och 
blanketter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fastställa tidplan för budget 
2018 VEP 2019-200

Ärendebeskrivning
En tidplan för arbetet med budget 2018 och VEP 2019-2022 är antagen. Denna tidplan är 
inte helt förenlig med kommunallagen som anger att budgeten ska beslutas i 
kommunstyrelsen i oktober och i kommunfullmäktige i november.

Kommunallagen 8 kap:

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.

I den nu antagna tidplan ska kommunstyrelsen behandla budgeten i november, vilket inte 
är förenligt med kommunallagen.

Nytt förslag till tidplan
För att följa kommunallagen måste kommunstyrelsen anta budgeten vid sammanträdet 
den 8 oktober 2017. För att hinna med central samverkan måste kommunstyrelsens 
arbetsutskott antas budgeten den 21 september. Tidplanen för budget i 
kommunfullmäktige den 29 november kan kvarstå.

Problemet med denna tidplan är att arbetsutskottet och kommunstyrelsen endast beslutar 
om skattesatsen och budgetramarna, men i fullmäktige behandlas i dagsläget hela 
budgeten inklusive nämndernas mål och fördelning av medel per verksamhet. Budgeten 
är då beredd först av kommunstyrelsen, vilket inte är förenligt med kommunallagens 
beredningsgång 5 kap, 26 och 28 §. Det finns ingen möjlighet tidsmässigt att nämnderna 
ska sammanställa och behandla en budget från den 22 september till den 9 oktober.

Alternativet är att fullmäktige antar endast antar skattesatsen, budgetramar och de 
övergripande fullmäktigemålen. Nämndernas budgetar med nämndsmål och fördelning av 
medel per verksamhet kommer inte att behandlas i fullmäktige. Detta arbete överlämnas 
till nämnderna.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2016-12-07 KSF 2016/533 2 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Detta är förenligt med kommunallagen som anger vad en budget ska innehålla. 

Kommunallagen 8 kap:

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare 
framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen 
beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana 
finansiella mål som anges i andra stycket. Lag (2004:775).

Linda Andersson
TF Ekonomichef
0413-281 19
Linda.andersson@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Tidigare beslut i kommunstyrelsen
2. Tidigare tidplan
3. Förslag till ny tidplan



 



TIDPLAN BUDGETARBETE 2018 VEP 2019-2022

Datum Diarienummer Sida

2016-12-06 KSF2016/xxx 1 (4)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Politiken

Tidplan för arbetet med budget 2018 VEP 2019-
2022.
Förslag på tidplan bifogas för budgetarbete 2018 VEP 2019-2012.

År 2016
Tisdag 22 november Möte med budgetberedningens storgrupp.

Vi träffas på kvällen (18.30-20.00) för att enas om 
”spelreglerna” och gå igenom tidsplanen.

Tisdag 6 december Budgetberedningen föreberedelsemöte 
(08.30-12.00)

Måndag 12 december
(08.30-15.00) Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Nämndernas utgångsförslag till investerings- samt 
exploateringsbudget (enligt blankett 2+2.1) 
presenteras och diskuteras. Investeringsbudgeten 
ska inkludera om- och tillbyggnader i HFABs 
fastigheter. Samverkan på nämndsnivå ska vara 
klar.

Tisdag 13 december Budgetberedningen efterarbete (08.30-12.00)

 
År 2017
Tisdag 10 januari
(16.00-19.00) Storgruppens frågestund till ekonomikontoret.

Onsdag 18/1 Budgetberedningen föreberedelsemöte 
(08.30-12.00)

Tisdag 24 januari
(08.30-16.00) Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Prioriteringsdiskussioner avseende Investerings- 
och Exploateringsbudgeten



TIDPLAN BUDGETARBETE 2018 VEP 2019-2022

Datum Diarienummer Sida

2016-12-06 KSF2016/xxx 2 (4)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Politiken

Budgetberedningen efterarbete (16.00-20.00)

Torsdag 16 februari Förtroendevaldas dag om mål, verksamhet, resultat 
och framtid. Ansvarig är verksamhetsutvecklare 
Helena Sjöholm. Separat kallelse från 
kommunfullmäktige.

Tisdag 28/2 Budgetberedningen föreberedelsemöte 
(13.15-16.00)

Onsdag 1 mars
(08.30-ff) Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Fastställande av Investering- och 
exploateringsbudgeten. Diskussion påbörjas om 
driftsbudgetramar.

Budgetberedningen efterarbete (16.00-20.00)

Tisdag 21 mars Budgetberedningen föreberedelsemöte 
(13.15-16.00)

Tisdag 28 mars
(08.30-ff) Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Fortsatt prioriteringsarbete driftsbudgetramar. 
Budgetskrivelserna måste vara klara och 
samverkade på nämndsnivå.

Budgetberedningen efterarbete (16.00-20.00)

Tisdag 25 april Budgetberedningen föreberedelsemöte 
(13.15-16.00)

Tisdag 2 maj
(08.30-ff) Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Fortsatt prioriteringsarbete driftsbudgetramar. 

Budgetberedningen efterarbete (16.00-20.00)

Måndag 22 maj KSau. Förslag till investerings- och 
exploateringsbudget. 

Tisdag 23 maj Information Cesam om investerings- och 
exploateringsbudget.



TIDPLAN BUDGETARBETE 2018 VEP 2019-2022

Datum Diarienummer Sida

2016-12-06 KSF2016/xxx 3 (4)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Politiken

Måndag 29 maj Cesam/samverkan om investerings- och 
exploateringsbudget.

Onsdag 7 juni KS. Förslag till investerings- och 
exploateringsbudget.

Onsdag 21 juni KF. Fastställande av investerings- samt 
exploateringsbudget 2018 VEP 2019-2022.

Tisdag 29 augusti Budgetberedningen föreberedelsemöte 
(13.15-16.00)

Torsdag 31 augusti
(08.30-ff) Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Fortsatt prioriteringsarbete driftsbudgetramar.  

Budgetberedningen efterarbete (16.00-20.00)

Måndag 11 september Budgetberedningen föreberedelsemöte 
(08.30-12.00)

Tisdag 19 september
(08.30-ff) Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Fastställande driftsbudgetramar. 

Budgetberedningen efterarbete (16.00-20.00)

Torsdag 21 september
(08.30-ff) Reservdag med budgetberedningens storgrupp. 

Fastställande driftsbudgetramar. Även Reservdag 
för ksau att anta definitiva driftsbudgetramar 
inklusive fastställande av skattesats. 
Direktjustering av protokoll

Budgetberedningen efterarbete (16.00-20.00)

Fredag 22 september Cesam. Information skickas om skattesats och 
driftsbudgetramar.

Måndag 25 september Ksau antar definitiva driftsbudgetramar inklusive 
fastställande av skattesats. - utgår



TIDPLAN BUDGETARBETE 2018 VEP 2019-2022

Datum Diarienummer Sida

2016-12-06 KSF2016/xxx 4 (4)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Politiken

Fredag 29 september Cesam. Samverkan om skattesats och 
driftsbudgetramar.

Måndag 9 oktober KS Förslag till skattesats och driftsbudgetramar

Måndag 23 oktober Nämndernas budgetar (blankett 1), plan för intern 
kontroll (blankett 4), beslutsattestanter (blankett 
5) samt bilder lämnas in till ekonomikontoret. 
Samverkan på nämndsnivå ska vara klar. PB-
material ska vara klart.

Måndag 30 oktober Cesam (extra). Information om skattesats och 
driftbudgetramar. - utgår

Måndag 6 november Cesam (extra). Samverkan om skattesats och 
driftbudgetramar. - utgår

Måndag 13 november Cesam, Reservdag. - utgår

Måndag 13 november KS. Förslag till skattesats och driftbudgetramar. - 
utgår

Onsdag 22 november Sammanhållen kommunbudget och 
verksamhetsplan 2018-2022 skickas till KF.

Onsdag 29 november KF. Fastställer skattesats och driftbudgetramar.

Måndag 4 december Nämndernas konteringsbudgetar i plan klar för 
inläsning.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

Anta tidplan för budgetarbete 2018 VEP 2019-2022.

Linda Andersson
Tf Ekonomichef



 



TIDPLAN BUDGETARBETE 2018 VEP 2019-2022

Datum Diarienummer Sida

2016-10-24 KSF2016/xxx 1 (3)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Tidplan för arbetet med budget 2018 VEP 2019-
2022.
Förslag på tidplan bifogas för budgetarbete 2018 VEP 2019-2012.

År 2016
Måndag 12 december Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Nämndernas utgångsförslag till investerings- samt 
exploateringsbudget (enligt blankett 2+2.1) 
presenteras och diskuteras. Investeringsbudgeten 
ska inkludera om- och tillbyggnader i HFABs 
fastigheter. Samverkan på nämndsnivå ska vara 
klar.

 
År 2017
Tisdag 24 januari Möte med budgetberedningens storgrupp. 

Prioriteringsdiskussioner avseende Investerings- 
och Exploateringsbudgeten

Onsdag 1 mars Möte med budgetberedningens storgrupp. 
Fastställande av Investering- och 
exploateringsbudgeten. Diskussion påbörjas om 
driftsbudgetramar.

Tisdag 28 mars Möte med budgetberedningens storgrupp. 
Fortsatt prioriteringsarbete driftsbudgetramar. 
Budgetskrivelserna måste vara klara och 
samverkade på nämndsnivå.

Tisdag 2 maj Möte med budgetberedningens storgrupp. 
Fortsatt prioriteringsarbete driftsbudgetramar. 

Måndag 22 maj KSau. Förslag till investerings- och 
exploateringsbudget. 



TIDPLAN BUDGETARBETE 2018 VEP 2019-2022

Datum Diarienummer Sida

2016-10-24 KSF2016/xxx 2 (3)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Tisdag 23 maj Information Cesam om investerings- och 
exploateringsbudget.

Måndag 29 maj Cesam/samverkan om investerings- och 
exploateringsbudget.

Onsdag 7 juni KS. Förslag till investerings- och 
exploateringsbudget.

Onsdag 21 juni KF. Fastställande av investerings- samt 
exploateringsbudget 2018 VEP 2019-2022.

Torsdag 31 augusti Möte med budgetberedningens storgrupp. 
Fortsatt prioriteringsarbete driftsbudgetramar.  

Tisdag 19 september Möte med budgetberedningens storgrupp. 
Fastställande driftsbudgetramar. 

Måndag 25 september Ksau antar definitiva driftsbudgetramar inklusive 
fastställande av skattesats.

Onsdag 27 september Reservdag med budgetberedningens storgrupp. 
Fastställande driftsbudgetramar. Även Reservdag 
för ksau att anta definitiva driftsbudgetramar 
inklusive fastställande av skattesats.

Måndag 23 oktober Nämndernas budgetar (blankett 1), plan för intern 
kontroll (blankett 4), beslutsattestanter (blankett 
5) samt bilder lämnas in till ekonomikontoret. 
Samverkan på nämndsnivå ska vara klar. PB-
material ska vara klart.

Måndag 30 oktober Cesam (extra). Information om skattesats och 
driftbudgetramar.

Måndag 6 november Cesam (extra). Samverkan om skattesats och 
driftbudgetramar.

Måndag 13 november Cesam, Reservdag.

Måndag 13 november KS. Förslag till skattesats och driftbudgetramar.

Onsdag 22 november Sammanhållen kommunbudget och 
verksamhetsplan 2018-2022 skickas till KF.

Onsdag 29 november KF. Fastställer skattesats och driftbudgetramar.



TIDPLAN BUDGETARBETE 2018 VEP 2019-2022

Datum Diarienummer Sida

2016-10-24 KSF2016/xxx 3 (3)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Måndag 4 december Nämndernas konteringsbudgetar i plannern klar för 
inläsning.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

Anta tidplan för budgetarbete 2018 VEP 2019-2022.

Lars-Johan Rosvall Linda Andersson
Ekonomichef Chefsekonom/Budgetsamordnare



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-11-14 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/533

§ 221 Tidplan för budgetarbetet 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Tidplan för budgetarbetet 2018 fastställs med den ändringen att tidplanen ska 
kompletteras med kommunstyrelsens arbetsutskotts träffar mellan storgruppsmötena.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen delger förslag på tidplan för budgetarbetet 2018.  Blanketter som ska 
användas i arbetet med att redovisa följande:  Exploateringar  och Investeringar 
presenteras.

 

Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

Tidplan för budgetarbetet 2018 fastställs med den ändringen att tidplanen ska 
kompletteras med kommunstyrelsens arbetsutskotts träffar mellan storgruppsmötena.

Anna Palm ställer sig bakom Lars-Olof Anderssons (C) förslag.

 

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och 
ett tilläggs förslag från Lars-Olof Andersson (C). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om 
förslagen kan bifallas och finner att de bifalls.

Beslutsunderlag
1. Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022.docx
2. BLANKETT  Exploateringar KLAR.docx
3. BLANKETT.2.1 investeringar KLAR.docx
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-25 (2016-10-25 KSAU §338).doc
_____



 



 

 
   
Datum  Sida 

2016-11-29 
 

 1 (1) 

    

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET    
    

 

Till förtroendevalda i Höörs 
kommun 

Boka den 16 februari 2017: 
för en heldag med fokus på mål, verksamhet, resultat och framtid 
 

Hej  
Välkommen till ett av årets viktigaste händelse. En heldag med fokus på:  
 

 Kommunens resultat och verksamhet  
 

 
 
 
 
 

 

  Framtid och omvärld 
 

 
 
 
 
 
 
 

Motiv till dagen 

Som förtroendevala har vi ett ansvar att följa upp och utveckla verksamheterna. I samband med att 
kommunfullmäktige antog målen beslutades att förtroendevalda årligen ska träffas och diskutera 
verksamheterna med fokus på frågor som:  

 Blev det som vi tänkt oss?  

 Vad behöver utvecklas?  

 Vilka förutsättningar har vi?  
Dagen är vårt politiska forum för att få en helhetsbild av vad som påverkar kommunen och finna 
gemensamma prioriteringar som ett underlag till nämndernas kommande bugetarbete.   
 

Tid & plats 
Datum: 2016-02-16 
Tid: heldag. Program med exakta tider skickas i slutet av vecka 4 
Plats: Någonstans i Höör 
Vi ber dig att redan nu boka in dagen. 
 
Med vänliga hälsningar 
Anders Netterheim    Stefan Lissmark 
Kommunfullmäktiges ordförande  Kommunstyrelsens ordförande  

 Vad händer framöver som påverkar 
kommunen? 

 Vad behöver vi som förtroendevalda ta 
hänsyn till i verksamhets- & budgetarbetet 
2017, 2018 och framåt? 

 Vilka frågor behöver priorieras för att 
utveckla kommunen?   

 Vad har hänt 2016? 

 Hur är måluppfyllelsen? 

 Hur är kommunens kvalitet jämfört 
med andra kommuner?  

 Vad har påverkat resultatet? 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/533

§ 374 Budget 2018 VEP 2019-2022 -tidsplan 
och blanketter

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Reviderad tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 fastställs. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska fastställa budgetramar och skattesats den 19 september med den 21 
september som reservdag.

2. Ändrat arbetssätt fastställs där kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
budgetramarna och skattesatsen medan nämnderna själva fastställer sina detaljbudgetar.

Ärendebeskrivning
En tidplan för arbetet med budget 2018 och VEP 2019-2022 är antagen. Denna tidplan är 
inte helt förenlig med kommunallagen som anger att budgeten ska beslutas i 
kommunstyrelsen i oktober och i kommunfullmäktige i november.

Kommunallagen 8 kap:

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång.

I den nu antagna tidplan ska kommunstyrelsen behandla budgeten i november, vilket inte 
är förenligt med kommunallagen.

Nytt förslag till tidplan

För att följa kommunallagen måste kommunstyrelsen anta budgeten vid sammanträdet 
den 9 oktober 2017. För att hinna med central samverkan måste kommunstyrelsens 
arbetsutskott anta budgeten den 21 september. Tidplanen för budget i kommunfullmäktige 
den 29 november kan kvarstå.

Problemet med denna tidplan är att arbetsutskottet och kommunstyrelsen endast beslutar 
om skattesatsen och budgetramarna, men i fullmäktige behandlas i dagsläget hela 
budgeten inklusive nämndernas mål och fördelning av medel per verksamhet. Budgeten 
är då beredd först av kommunstyrelsen, vilket inte är förenligt med kommunallagens 
beredningsgång 5 kap, 26 och 28 §. Det finns ingen möjlighet tidsmässigt att nämnderna 
ska sammanställa och behandla en budget från den 22 september till den 9 oktober.

Alternativet är att fullmäktige endast antar skattesatsen, budgetramar och de 
övergripande fullmäktigemålen. Nämndernas budgetar med nämndsmål och fördelning av 
medel per verksamhet kommer inte att behandlas i fullmäktige. Detta arbete överlämnas 
till nämnderna.

Detta är förenligt med kommunallagen som anger vad en budget ska innehålla.



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-12-19 2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Kommunallagen 8 kap:

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I 
planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur 
verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 
budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret 
skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana finansiella mål 
som anges i andra stycket. Lag (2004:775).

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska fastställa budgetramar och skattesats den 19 
september med den 21 september som reservdag.

Yrkanden
Stefan Lissmark föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 
besluta:

1. Reviderad tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 fastställs. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska fastställa budgetramar och skattesats den 19 september med den 21 
september som reservdag.

2. Ändrat arbetssätt fastställs där kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa 
budgetramarna och skattesatsen medan nämnderna själva fastställer sina detaljbudgetar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse om ny tidplan budget 2018 och VEP 2019-2022.docx
2. Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022 -  med budgetberedningens tider 
färgmarkerade - 2016-12-06.docx (nytt förslag)
3. Tidplan för budget 2018 VEP 2019-2022.docx (nu gällande tidsplan)
4. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §221).doc
5. Kallelse till möte om nuläge mål och resultat den 16 februari 2016.pdf
_____



TIDPLAN MÅNADSUPPFÖLJNING

Datum Diarienummer Sida

2016-12-07 KSF 2016/ 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

Förslag tidplan för ekonomisk uppföljning med 
prognos 2017.
Tidplan avseende ekonomisk uppföljning med prognos för år 2017 föreslås enligt 
nedanstående förslag.

Månad
Nämndernas 
uppföljning klara Presentation KS au Utskick KS Presentation KS

Februari 2017-03-13;  kl 8 2017-03-20 2017-03-27 2017-04-03
April 2017-05-15;  kl 8 2017-05-22 2017-05-31 2017-06-07
Maj 2017-06-12;  kl 8 2017-06-19 2017-08-07 2017-08-14
Augusti Separat tidplan delår (se nedan)
Oktober 2017-11-13;  kl 8 2017-11-20 2017-11-27 2017-12-04

Investeringsredovisning:
Uppföljning per 30 april och 31 augusti.

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att

Anta förslag till tidplan avseende ekonomisk uppföljning med prognos för år 2017 enligt 
ovanstående förslag.

Linda Andersson
Tf Ekonomichef



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-12-19 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/640

§ 375 Tidplan för ekonomisk uppföljning 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta:

Tidplan avseende ekonomisk uppföljning med prognos för år 2017 antas.

Ärendebeskrivning
På dagens möte föreligger tidplan avseende ekonomisk uppföljning med prognos för år 
2017. I 2017 års tidplan tas uppföljningen för november bort.

Beslutsunderlag
Tidplan månadsuppföljning 2017.docx
_____
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