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KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet för 
Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolags  

årsstämma 2017
Ombudet har i Höörs kommuns namn rätt att föreslår årsstämman att:

 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Val av föreslagen auktoriserad revisor och till ersättare välja Klara Kristoffersson 

(KPMG)
 Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Marie Ferrari 

som ersättare
 Val av föreslagen ordförande och vice ordförande
 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär 

att särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys 
kommunstyrelsen årligen självständigt ska göra över verksamhetsdriftens 
överensstämmelse med bolagets ändamål. Kommunen uppmuntrar styrelsen 
att gå igenom ramverket och se hur ramverket kan utveckla bolagets 
redovisning. 

 Höörs kommun är mycket glad över att ordföranden medverkade på 
kommunens utvecklingsdag den 16 februari 2017 och ordföranden planeras 
att bjudas in nästa års utvecklingsdag. 

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsen ordförande



 

 

 

 

MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB 

 

 

 

Till 
Kommunstyrelsen i Eslöv, Höör, Hörby 

  

 

 

 

 

Ordinarie årsstämma i Mellanskånes Renhållningsaktiebolag kommer att hållas torsdagen 
den 4 maj 2016, klockan 11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv.  
 
Stämman kommer att behandla de ärenden som omförmäles i 12 § bolagsordningen. 
 
 
 
 
 
Eslöv 2017-04-10 
 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
 
 
 
Bengt Svensson 
Verkställande direktör 
 
 

 

 

 



 

 

 

Dagordning till bolagsstämman måndagen den 4 maj 2017. 

1.     Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Val av sekreterare vid stämman. 

4. Godkännande av dagordningen. 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

6. Val av justeringsman. 

7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas  

            granskningsrapport. 

            Bilaga 

9. A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 

            B. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

                 förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

            C. Beslut om utdelning enligt ägaredirektiv.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna. 

12. Val av revisor och ersättare. 

13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

            bolagsordningen. 

 

För styrelsen 

 

Bengt Svensson 
Verkställande direktör 
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Årsredovisning 
 
För räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Mellanskånes Renhållning AB avger härmed följande 

årsredovisning. 

 

 

Innehåll Sida 
  
Förvaltningsberättelse 3 
Resultaträkning 16 
Balansräkning 17 
Kassaflödesanalys 19 
Tilläggsupplysningar  
 Redovisningsprinciper m.m. 20 
 Noter 21 
  
 

Styrelsens säte: Eslövs kommun 

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK) 

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i hela kronor (kr) 
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Förvaltningsberättelse 
 

Information om Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) 
 

MERAB är av kommunerna Eslöv, Höör och Hörby gemensamt ägt bolag med uppgift att inom 

kommunerna svara för den regionala avfallshanteringen. Konsortialavtal och bolagsordning antogs 

av kommunfullmäktige i Eslöv och Höör våren 1981. Konstituerande bolagsstämma hölls den 16 

oktober 1981. Nytt konsortialavtal och ny bolagsordning i samband med Hörbys inträde i MERAB 

antogs av kommunfullmäktige i Eslöv, Höör och Hörby vintern 1989/1990. 

 

Regionens avfallshantering grundar sig på en helhetssyn på samhällets material- och energiflöden, ett 

utvecklat kretsloppstänkande och de nationella målen att skydda miljön och att spara resurser. 

 

Ägare, styrelse och revisorer 
Aktieägare Ägarandel Aktiekapital 
 

Eslövs kommun 
 

 

52,5 % 
 

1 050 000 kr 
 

Hörby kommun 
 

 

25,0 % 
 

500 000 kr 
 

 

Höörs  kommun 
 

 

22,5 % 
 

450 000 kr 

 

Summa: 
 

 

100,0 % 
 

2 000 000 kr 

 

Verkställande direktör har under år 2016 varit Bengt Svensson. 

 

Styrelsen 

 

Styrelsen har sedan bolagsstämman 2016-05-02 följande sammansättning: 

 

Ordinarie Ersättare 

Kjell-Åke Persson (ordf), Hörby  Håkan Hansson, Hörby 

Johan Andersson, (v ordf), Eslöv Bernt Nilsson, Eslöv 

Gerty Holst, Hörby Louise Hedlund, Hörby 

Gabriele Goldhammer, Eslöv Bo-Göran Hansen 

Rickard Sallermo, Eslöv Erik Holmqvist, Eslöv 

Lena Wöhlecke, Eslöv Jeanette Petersen, Eslöv 

Fredrik Ottesen, Eslöv Ronny Thall, Eslöv 

Hanna Ershytt, Höör Olle Iding, Höör 

Håkan Svensson, Höör Olof Asserfors, Höör 

  

 

Följande arbetstagarledamöter ingår i styrelsen: 

 

Ordinarie 

Anette Hall (Vision), Eslöv 

Mats Möller (Transport), Eslöv 

 

Till revisorer har årsstämman under samma tid utsett följande personer: 

 

Ordinarie Ersättare 

Gunilla Gulam, Eslöv Ola Jönsson, Eslöv 

Jan-Erik Jörgensen, Hörby, t.o.m. 160620  

Göran Andersson, Hörby, fr.o.m. 160621 Björn Strömqvist, Hörby 

Jörgen Lindquist, Höör Suad Korlat, Höör 

Thomas Hallberg, Eslöv Göran Neckmar, Lund 
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Styrelsen har under 2016 sammanträtt den 25 februari, 21 april, 26 maj, 10 augusti, 29 september, 

9 november samt 24 november. Följande ärenden har bland annat behandlats på sammanträdena 

under 2016: 

 

- årsredovisning 

- arbetsordning för styrelse och direktör 

- ägardirektiv 

- avfallstaxan 

- budget 

- VD-rekrytering 

 

Organisation 
 

Bolaget delades in i tre verksamhetsområden avfallsbehandling, transporter och administration. För varje 

verksamhetsområde finns en samordnare som är direkt underställd VD. 
 

Organisation 
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Miljöpolicy 
 

Miljöpolicyn anger grundsynen och den övergripande inriktningen för miljöfrågorna. 

 

Bolagets syfte är att insamla, förvara, transportera och behandla restprodukter, återvinnings- 

material och avfall. I bolagsordningen anges att renhållningsfrågorna skall hanteras med 

beaktande av 

- miljöhänsyn 

- resurshänsyn 
 

Detta innebär att verksamheten i grunden är ett miljöarbete och att MERAB är ett miljöföretag. 

 

Grundsynen, som präglar arbetet för miljön, är att 

- sluta kretsloppen 

- använda naturens egna metoder 

- utnyttja resurserna 

 

MERABs policy är att alltid medverka till utvecklingen av miljöarbetet och arbetsmiljön. 

 

Arbetsmiljöfrågorna är lika betydelsefulla för MERAB som de yttre miljöfrågorna och de skall 

präglas av att vi gemensamt inom företaget strävar efter ett starkt engagemang för utveckling 

av arbetsmiljön. 

 

Verksamheten regleras i mycket av lagar, förordningar och myndigheternas krav. Vi ska alltid 

sträva efter att vara bättre än de mål och gränsvärden som anges för vår verksamhet. 

 

 

Verksamhetsmål/miljömål 
 

Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB:s internkontroll. Här redovisas 

förutom målen även strategierna för hur målen skall uppnås och åtgärderna för vad som skall göras. 

 

 
 

 

Avfallsplan har funnits sedan 1988. Numera skall denna revideras vart fjärde år. Under 

2013 har avfallsplanen omarbetats och godkänts av ägarkommunerna ibörjan av 2014 

för att gälla t o m 2017. 

 

 
 

Arbetsmiljömålen har sammanställts och utvecklas i MERAB:s arbetsmiljöhandbok. 

 

De övergripande målen för MERAB är 

- skydda miljön 

- spara resurser 

- säkra omhändertagandet 

- skapa god arbetsmiljö 

- hålla en hög servicenivå till en låg kostnad 

 

Strategin för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material 

och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre 

kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. 
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Hushållsavfall, latrin och slam 

 

Hushållsavfall 

 

Matavfallet förbehandlas maskinellt i skruvpress på Rönneholms avfallsanläggning. Slurrymängden 

som producerats har levererats till biogasanläggningar för framställning av biogas. 

Därefter komposteras restfraktionen. 

Matavfall har även mottagits från andra kommuner. 

  

Det brännbara avfallet transporteras till SYSAV:s förbränningsanläggning i Malmö. 
 

 

MERAB arbetar kontinuerligt med information för att förbättra sorteringen och 

kvaliteten på matavfallet. Målet är att samtliga hushåll skall sortera matavfallet i 

papperspåsar. MERAB tillhandahåller hållare och papperspåsar kostnadsfritt till 

samtliga hushåll.  

I juni gjordes en plockanalys på insamlat matavfall samt brännbart hushållsavfall 

från flerfamiljshus och från villor med delade kärl och fyrfackskärl. 

 
 
 

 
 

Vid årsslutet 2016 var ca 15 800 anslutna till 4-fackssystemet. En ökning sedan start med ca 3 100 

hushåll. 
 

Hämtning av hushållsavfall har under 2016 utförts av RenoNorden AB. 

 

Avfallsmängder (ton) 

 2016 2015 

Brännbart avfall 7 171 7 178 

Matavfall 4 579 4 715 

Grovavfall, deponering 

Grovavfall, förbränning 

Grovavfall, sortering 

725 

3 086 

548 

840 

2 920 

509 

Totalt: 16 109 16 162 

 

Avfallsmängd kg/invånare: 253 255  
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Latrinhämtning 

 

Hämtning av latrin utförs i egen regi. Engångskärl används. 

 

Verksamheten har under 2016 och 2015 haft följande fasta abonnemang: 
 

  2016 2015 

Helårshämtning 6 6 

Sommarhämtning 2 10 

Totalt 8 16 

 

Slamtömning 
 

Verksamheten har bedrivits av Ohlssons i Landskrona AB 
som entreprenör. Behandling av slammet har skett vid 
avloppsreningsverken i Eslöv, Höör och Hörby. 
Även beställningsarbeten av varierande slag har utförts. 
 
Antal tömningar under 2016 och 2015: 
 
  2016 2015 

Tömningar enskilda 

avloppsanläggningar 

 

7 625 

 

7 670 

Fettavskiljarslam 461 448 

Totalt 8 086 8 118 
 

 

 

 

Återvinningsmaterial 
 

Återvinningsbart material har samlats in vid återvinningscentraler, återvinningsstationer samt vid 

speciella insamlingsställen i bostadsområden mm. 
 

Farligt avfall 
 

Avfallet avhämtas på återvinningscentralerna av 

Sysav Industri AB som även ansvarar för 

efterbehandlingen. 

 
 

Kylmöbler 
 

Insamling av kylmöbler har skett på 

återvinningscentralerna samt genom s k budad 

hämtning. Elkretsen i Sverige AB svarar för 

vidaretransport och behandling. 

 
 

El och elektronik 
 

 

Vid återvinningscentralerna mottages även el- och 

elektronikavfall. Elkretsen i Sverige AB svarar för 

vidaretransport och behandling. 
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Järnskrot 
 

Insamling och utsortering av järnskrot har skett vid 

Rönneholms avfallsanläggning och återvinnings-

centralerna, för vidare levererans till Stena Recycling. 
 

 

Trä och virke 
 
 

Trä och virke som mottagits på återvinningscentraler och 

Rönneholms avfallsanläggning har krossats för att sedan 

levereras till värmeverk. 

 

Park- och trädgårdsavfall 
 
 

Park- och trädgårdsavfall som mottagits vid 

avfallsanläggningen och återvinningscentralerna har 

flisats eller komposterats på avfallsanläggningarna. 
 

Insamlad mängd (ton) 2016 2015 

Farligt avfall 170 173 

Kylmöbler 177 172 

El och elektronik 1 056 1 018 

Järnskrot 1 628 1 428 

Trä och virke 5 761 5 398 

Park- och trädgårdsavfall 8 642 8 513 

Totalt 17 434 16 702 

   
Trä och virke, transporterat 

till värmeverk 

 

7 201 

 

3 532 

   

Producentansvarsmaterial 
 

Producentansvar för förpackningar infördes från och med 

1995. MERAB har avtal med FTI (Förpacknings och 

tidningsinsamlingen) för insamling av metall-, pappers – 

och plastförpackningar.  

 

Insamlad mängd (ton) 2016 2015 

Pappersförpackningar 980 992 

Plastförpackningar 944 892 

Metallförpackningar 286 271 

Glas, färgat och ofärgat 1 250 1255 

Totalt 3 460 3 410 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Returpapper lämnas till HCS A/S. 
  

 
 
 
 

 
 

Wellpapp lämnas till Stena Recycling. 

 
 

 

 

Insamlad mängd (ton)              2016 2015 

Returpapper 2 264 2 453 

Wellpapp 913 898 

Totalt 3 177 3 351 
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Deponier 
 

På Rönneholms avfallsanläggning har totalt 1 209 ton deponerats (1 294 ton). 
 

 
 

Inom verksamhetsområdet  hanterades 85 414 ton (83 260 ton) avfall/återvinningsmaterial av denna 

mängd deponerades 1,4 % (1,6%). 

Under året har 9 041 ton (17 406) IFA massor mottagits. 
 

Skatt på avfall 
 

Avfall som införs på Rönneholms avfallsanläggning belastas med en skatt på 500 kr/ton. 
 

På Stavröds deponi har inget avfall deponerats. Förberedelser inför sluttäckning pågår. 
 

På Ekeröds deponi har inget avfall deponerats. 
 

Årets verksamhet med miljöredogörelse 
 

Tillstånd enligt miljöskyddslag 
 

Gällande tillstånd och omfattning enligt miljöskyddslagen för MERAB:s verksamhet är följande: 
 

Rönneholms avfallsanläggning 
 

Länsstyrelsens beslut 2010-03-19, innebär tillstånd att inom Rönneholms avfallsanläggning årligen 
 

 omlasta och sortera högst 340 000 ton avfall 

o sortering av blandat avfall 90 000 ton 

o mellanlagring av avfall 110 000 ton 

o fragmentering eller annan bearbetning av avfall 95 000 ton 

o biologisk behandling 45 000 ton 

 mellanlagring av farligt avfall 2 000 ton 

 deponera högst 20 000 ton avfall inklusive asbestmaterial 

Stavröds avfallsanläggning 
 

Länsstyrelsens beslut 1998-11-19,  innebär tillstånd att årligen 
 

 omlasta och sortera 35 000 ton avfall 

 kompostera högst 12 000 ton avfall 

 mottaga och mellanlagra högst 20 ton oljeavfall och högst 40 ton farligt avfall från hushållen 

 mottaga och behandla högst 2 000 m3 oljeskadad jord 

Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen 96-03-14 innebär tillstånd att: 

 lägga upp 57 000 m3 utsorterat avfall från bygg- och rivningsverksamhet samt schaktmassor. 
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MERAB:s verksamhet  

Händelser och åtgärder samt förändrad verksamhet under året 

Avfall 

Allt inkommande avfall till Rönneholms avfallsanläggning transporteras efter vägning till sorteringsplattan på 

anläggningen. Avfallet sorteras maskinellt och delas upp i återvinningsmaterial, biologiskt avfall, brännbart 

avfall samt deponirest. Till Rönneholms avfallsanläggning transporteras också allt matavfall för upparbetning, 

vilket innebär rivning och siktning av avfallet. Det biologiska avfallet behandlas på Rönneholms 

avfallsanläggning. 

Behandling av matavfall 

Tekniken för förbehandling av matavfall och annat biologiskt avfall har utvecklats under åren, detta innebär en 

effektivare användning av maskinerna, ökande andel av förbehandlat biologiskt avfall har sorterats ut från 

inkommande material. Detta har lämnats till Maglasäte Gårds biogasanläggning och Karpalund. 

 

 

 

Bild: Hygieniseringstank på Maglasäte gård 
 

 

Miljöeffekt: Tillvaratagande av lokala resurser; energi och näringsämnen. Minskad användning av fossila 

fordons- och uppvärmningsbränslen, förbättrad lokal miljö, minskade koldioxidutsläpp. 

Maskinell sortering 

Maskinell sortering sker av allt inkommande avfall på Rönneholms avfallsanläggning. 

Med materialhanterare, kross, trumsikt samt skruvpress har olika avfallsfraktioner såsom matavfall, 

brännbart avfall industri- och grovavfall sorterats och delats upp i komposterbart, biologiskt slam, 

brännbart samt återvinnings- och  deponimaterial. 
 
 

Miljöeffekt: Förbättrad behandlingsbarhet, ökad återvinning och energiutvinning samt minskad 

deponering. 

 

Gas 
 

Stirling motorer som installerades 2012 drivs av deponigasen och producerar ström och varmvatten. 

2016 producerades 69 327 kwh el mot 54 268 kwh 2015. (2015 års mängd justerad.) 
 

Miljöeffekt: Minskat metangasutsläpp till atmosfären. 

Omhändertagande av metangas och minimerade risker för gasläckage. 
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Information 
 

Merabs avfallsstrateger informerar hushåll, näringsliv och skolor löpande. 

 
Bild: Ebo dag på Trollsjön 

 

Kontinuerlig information ges i vårt nyhetsbrev 3-4 ggr/år bl.a. gällande sortering av hushållsavfallet. 
 

 

 

Miljöeffekt:  Fossil icke biologiskt nedbrytbar plast ersätts med förnybar och nedbrytbar 

pappersfraktion. Tillvaratagande av förnybar energi samt näringsämnen. 
 

Ökad återvinning, ökat resursbevarande, minskade transporter – mindre utsläpp – 

förbättrad lokal miljö. 
 

Bättre sortering och återvinning i hushåll och industri – resurshushållning, ökad 

återvinning, minskad drift av maskinpark för sortering - minskade utsläpp. 
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Personal 

Under 2016 har verksamheten bedrivits med i medeltal 28 (28) årsarbetare, varav 11 (11) kvinnor. 

Den totala sjukfrånvaron har under år 2016 uppgått till 5,44 % (6,46 %) 

 

Olycksfalls-/arbetsskadestatistik 
 

Under året har inga arbetsskador anmälts. 
 

Rehabiliteringsåtgärder 

 

Under året har ingen rehabutredning genomförts. 
 

Kompetensutveckling 

 

Personal har under året deltagit i brandutbildning, utbildning och erfarenhetsutbyte via studiebesök och 

seminarier gällande miljö, återvinning samt energiutvinning ur avfall. 

 

 
Bild: Brandövning 

 

En del av personalen har genomgått utbildning för lastmaskin, truck, fordonsmonterad kran samt YKB-

utbildning.  

 

Övrig utbildning som berörd personal har deltagit i är inom data, ekonomi och löner. 

 

  



  Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 

  

  Org nr 556214-7800 

 13 

Maskinpark 
 

Fordon för transport av avfall 

 
Tre tunga lastväxlare med 4-axliga släpar 

En mindre lastväxlare 

Två frontlastare 
 

 
 

Fordon för hantering av avfall 
 

Sex hjullastare 

Kompaktor 

Materialhanterare 

 

Maskiner för upparbetning av avfall 

Kross 

Två siktar 

Skruvpress 

 

 
 

Under året skedde följande utbyte/nyanskaffande. 

Lastväxlarflak 

Frontlastarbehållare 

Sopkärl 

Materialhanterare 

Lastväxlarbil 

Hjullastare 

Sikt 
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Investeringar Rönneholm (exkl. maskiner) 

 

Personal- & kontorsmoduler (tidigare leasing) 

Betongblock till materialfickor 

 
 

 

 
 

Ekonomi 
Investeringar 

Markanläggningar o byggnader 467 758 kr 

Maskiner o fordon 9 720 000 kr 

Inventarier 540 987 kr 

Container och behållare 1 541 333 kr 

Summa 12 270 078 kr 
 

 

Resultat 
 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 4 098 tkr (5 589 tkr) 

 

 

 

Förslag till disposition av vinstmedel: 
 

Till bolagsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat IB 23 066 969 kr 

Omfördelning från bundet eget kapital 0 kr 

Summa balanserat resultat 23 066 969 kr 

Årets vinst 1 572 265 kr 

Summa 24 639 234 kr 

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning. 
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Flerårsöversikt MERAB 
(kkr)    2016 2015 2014 2013 2012  

Ur resultaträkningen          

Rörelsens intäkter    98 582 96 530 97 006 91 150 84 350  

Rörelsens kostnader    -82 709 -78 148 -80 743 -75 300 -67 849  
Rörelseresultat före 
avskrivningar    15 873 18 382 16 263 15 850 16 501  

Avskrivningar    -11 810 -12 706 -12 615 -11 913 -6 951  

Finansnetto    35 -87 -393 -451 165  
Rörelseresultat före 
bokslutsdispositioner    4 098 5 589 3 255 3 486 9 715  

och skatt          

Årets resultat    1 572 4 623 886 167 4 113  

          

          

Ur balansräkningen          

Omsättningstillgångar    42 564 39 128 30 718 20 167 61 675  

Anläggningstillgångar    65 844 65 316 74 714 83 100 54 028  

Summa tillgångar    108 407 104 445 105 432 103 267 115 703  

          

          

Kortfristiga skulder    18 987 16 645 16 820 15 349 26 412  

Långfristiga skulder    35 744 37 627 42 706 44 980 49 952  

Obeskattade reserver    26 340 24 409 24 766 22 684 19 252  

Bundet eget kapital    2 696 2 696 2 696 2 737 2 785  

Årets resultat    1 572 4 623 886 167 4 113  

Balanserat resultat    23 067 18 444 17 558 17 350 13 189  
Summa skulder och eget 
kapital    108 407 104 445 105 432 103 267 115 703  

          

Balanslikviditet    435% 475% 420% 392% 385%  

Soliditet    44% 43% 38% 37% 30%  

          
Balanslikviditet definieras som omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga 
skulder. 
Soliditet definieras som eget kapital och obeskattade reserver med 78% i förhållande till balansomslutning. 
 
 
Förändring av eget kapital      
 Aktie- 

kapital 
Uppskrivn- 

fond 
Reserv- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Totalt 

       
Ingående balans 
2016-01-01 2 000 000 296 400 400 000 18 443 972 4 622 997 25 763 369 
Överföring resultat 
föregående år    4 622 997 -4 622 997  
       
Årets resultat     1 572 265 1 572 265 
       
Utgående balans 
2016-12-31 2 000 000 296 400 400 000 23 066 969 1 572 265 27 335 634 
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RESULTATRÄKNING (kronor)     
   2016 01 01 2015 01 01 
 Not  2016 12 31 2015 12 31 
     
RÖRELSENS INTÄKTER     
Nettoomsättning 1,2  98 581 617 96 529 995 
     
     
RÖRELSENS KOSTNADER     
Övriga externa kostnader 1,3,4  -65 521 512 -60 416 493 
Personalkostnader 5  -17 187 100 -17 731 915 
Avskrivningar av anläggningstillgångar   -11 810 105 -12 705 743 
Summa rörelsekostnader   -94 518 717 -90 854 151 
     
     
Rörelseresultat   4 062 900 5 675 844 
     
     
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 6    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    

512 859 
 

451 098 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter    

-477 893 
 

-538 289 
Finansnetto   34 966 -87 191 
     
     
Resultat efter finansiella poster   4 097 866 5 588 653 
     
     
Bokslutsdispositioner 7  -1 931 179 357 271 
     
     
Resultat före skatt   2 166 687 5 945 924 
     
     
Skatt på årets resultat 8  -594 422 -1 322 927 
     
     
ÅRETS RESULTAT   1 572 265 4 622 997 
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BALANSRÄKNING (kronor)       

  Not  2016-12-31  2015-12-31 

       

TILLGÅNGAR       

       

       

Anläggningstillgångar       

       

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnad, mark och markanläggningar  9  23 530 352  24 730 397 

Maskiner och fordon  10  13 094 293  5 541 038 

Inventarier och behållare  11  27 762 920  33 442 244 

Summa materiella anläggningstillgångar    64 387 565  63 713 679 

       

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjuten skattefordran  8  1 456 400  1 602 651 

Summa finansiella anläggningstillgångar    1 456 400  1 602 651 

       

Summa anläggningstillgångar    65 843 965  65 316 330 

       

       

       

       

Omsättningstillgångar       

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    3 163 731  2 866 501 

Fordringar koncernföretag    356 154  354 054 

Fordringar intressebolag    645 488  609 650 

Övriga fordringar    4 587 787  2 807 273 

Förutbetalda kostnader och       

upplupna intäkter  12  1 047 448  1 285 808 

Summa kortfristiga fordringar    9 800 608  7 923 286 

       

       

Kassa och bank  13  32 762 906  31 205 057 

Summa kassa, plusgiro, bank    32 762 906  31 205 057 

       

Summa omsättningstillgångar    42 563 514  39 128 343 

       

       

SUMMA TILLGÅNGAR    108 407 479  104 444 673 
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BALANSRÄKNING (kronor)       

  Not   2016-12-31 2015-12-31 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 2000 aktier     2 000 000 2 000 000 

Uppskrivningsfond     296 400 296 400 

Reservfond     400 000 400 000 

Summa bundet eget kapital     2 696 400 2 696 400 

       

Fritt eget kapital  19     

Balanserat resultat     23 066 969 18 443 972 

Årets resultat     1 572 265 4 622 997 
Summa fritt eget kapital     24 639 234 23 066 969 

       

Summa eget kapital     27 335 634 25 763 369 

       
Obeskattade reserver  14   26 340 373 24 409 194 

       

Avsättningar  15     

Avsatt till pensioner     343 756 307 654 

Avsatt till återställning deponier     25 400 617 22 119 036 

Summa avsättningar     25 744 373 22 426 690 

       

Skulder       

       

Långfristiga skulder  16     

Skuld kreditinstitut     10 000 000 15 200 000 

Summa långfristiga skulder     10 000 000 15 200 000 

       

Kortfristiga skulder       

Skuld kreditinstitut     5 200 000 5 200 000 

Leverantörsskulder     11 546 489 7 722 572 

Skuld koncernföretag     168 266 52 329 

Skatteskuld     0 19 058 

Övriga kortfristiga skulder     607 022 701 689 

Upplupna kostnader och       

förutbetalda intäkter  17   1 465 322 2 949 772 

Summa kortfristiga skulder     18 987 099 16 645 420 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     108 407 479 104 444 673 
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KASSAFLÖDESANALYS (kronor)     

     

   
2016-01-01 
2016-12-31 

2015-01-01 
2015-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

Resultat efter finansnetto   4 097 866 5 588 653 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     

Avskrivningar   11 810 105 12 705 743 

Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar   -1 037 349 -99 648 

Förändring av avsättning   3 317 683 120 849 

Betald skatt   -1 464 797 -236 680 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     

förändringar av rörelsekapitalet   16 723 508 18 078 917 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

     

Ökning/minskning av varulager    0 

Ökning/minskningar av fordringar   -1 442 291 63 210 

Ökning/minskningar av kortfristiga skulder   2 777 023 -193 280 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   1 334 732 -130 070 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten   18 058 240 17 948 847 

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -12 587 642 -3 308 470 

Förändring finansiella anläggningstillgångar   146 251 0 

Försäljning av anläggningstillgångar   1 141 000 99 648 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 300 391 -3 208 822 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

     

Nettoförändring långfristiga skulder   -5 200 000 -5 200 000 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 5 200 000 -5 200 000 

     

     

Årets kassaflöde   1 557 849 9 540 025 

     

Likvida medel vid årets början   31 205 057 21 665 032 

     

Likvida medel vid årets slut   32 762 906 31 205 057 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3): 

Koncerntillhörighet 

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår, samt moderföretag för hela 

koncernen, är Eslövs Kommun (org.nr. 212000-1173) med säte i Eslöv. 

Intäktsredovisning 

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till 

nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 

rabatter. 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnad och mark    33 år 

Markanläggningar    10-20 år 

Maskiner och fordon    5-8 år 

Inventarier och behållare    5-7 år 

Fordringar, skulder och avsättningar 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed 

de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till 

upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. 

Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 
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NOTER       

       

Not 1       

Av årets totala försäljningsintäkter och inköpskostnader avser 7 % av intäkterna och 2 % av  

kostnaderna företag inom koncernen.       

       

       

Not 2    2016  2015 

Intäkter       

Sophämtning    68 308 242  67 570 754 

Omlastning och transport    1 072 247  1 100 366 

Återvinning    5 795 054  4 890 863 

Latrinhämtning    80 307  122 388 

Intäkter från avfallssortering    13 258 071  13 532 303 

Slamavgifter    7 776 315  7 728 106 

Erhållna bidrag    0  94 663 

Försäljning av fordon och inventarier    1 051 103  99 648 

Arrendeintäkter Eslöv Hassle 12:9    500 000  500 004 

Övriga intäkter    740 278  890 900 

Summa intäkter    98 581 617  96 529 995 

       

       

Not 3    2016  2015 

Övriga externa kostnader       

Kostnader egna transportmedel    6 103 637  5 550 919 

Behandlingskostnader    10 687 362  9 942 851 

Externa entreprenörer    33 909 473  33 383 331 

Revisionsuppdrag, Ernst & Young AB    79 000  147 813 

Övriga uppdrag, Ernst & Young AB    9 825  0 

Lekmannarevision, Ernst & Young AB    25 000  0 

       
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
 
 
Not 4   
Operationella leasingavtal 2016 2015 
Kostnadsförda leasingavgifter avseende   
operationella leasingavtal 332 100 442 800 
Framtida minimileasingavgifter avseende ej    
uppsägningsbara operationella leasingavtal 0 0 
Ska betalas inom 1 år 0 332 100 
Ska betalas mellan 1-5 år 0 0 
 
Företaget har haft följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal: 
Temporent AB, Eslöv, 556164-1118, avseende leasing av bodar. Leasingperioden är avslutad och bodarna är 
utköpta från leverantören. 
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Not 5     2016 2015 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader       

       

Antalet anställda       

Medeltalet anställda i företaget     28 28 

varav kvinnor     11 11 

       

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD     987 368 994 269 

Löner, ersättningar, övr anställda     10 697 725 10 630 149 

Sociala kostnader     5 152 103 5 507 064 

(Varav pensionskostnader VD)     (476 752) (664 946) 

(Varav pensionskostnader övriga)     (982 859) (848 982) 

Summa personalkostnader     16 837 196 17 131 482 

       
Bolagets ledande befattningshavare består av verkställande direktör och tre samordnare, tre män och en 
kvinna. 

       

       

Not 6    2016  2015 

Resultat från finansiella investeringar       

Diskontering av överskottsmedel Skandia    310 942  277 416 

Ränteintäkter    201 917  173 682 

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter  512 859  451 098 

     

Räntekostnader  -477 893  -538 289 

Summa räntekostnader och liknande resultatposter  -477 893  -538 289 

       

Summa finansiella poster    34 966  -87 191 

       

Det diskonterade beloppet har redovisats som intäkt under jämförelsestörande poster tidigare år. 

       

       

Not 7    2016  2015 

Bokslutsdispositioner       

Överavskrivningar    -3 146 179  1 153 271 

Avsättning till periodiseringsfond    -679 000  -2 004 000 

Återföring från periodiseringsfond    1 894 000  1 208 000 

Summa    -1 931 179  357 271 
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Not 8    2016  2015 

Skatt på årets resultat       

Aktuell skatt    448 179  1 322 928 

Justering avseende tidigare år    -8  -1 
Förändring av uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader    146 251  0 

Summa redovisad skatt    594 422  1 322 927 

       

Genomsnittlig effektiv skattesats    27,4%  22,2% 

       
 
Avstämning av effektiv skattesats 
 

Redovisat resultat före skatt 2 166 687  5 945 924 

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%): 476 671  1 308 103 

Skatteeffekt av:    

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader  365 306  366 222 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 118 800  16 610 

Skattemässiga avskrivningar på byggnader -365 306  -366 222 

Ej skattepliktiga intäkter -147 292  -1 785 

Redovisad skatt 448 179  1 322 928 

    

Effektiv skattesats 20,7%  22,2 % 
 
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga 
värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjuten skattefordran avseende följande 
poster: 
 

 

 2016  2015 

    

Uppskjuten skatt avseende nedskrivning Hassle 12:9  1 540 000 1 540 000 

Uppskjuten skatt avseende uppskrivning Städet 6  -83 600 -83 600 

Uppskjuten skatt avseende avsättning till pensioner  0 146 251 

Summa  1 456 400 1 602 651 
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Not 9    2016  2015 

Byggnader, mark och markanläggningar       
 

Ingående anskaffningsvärden   53 400 275  53 408 445  

Årets anskaffningar   467 758  0  

Försäljningar/utrangeringar   -198 440  -8 170  

Utgående ack anskaffningsvärden   53 669 593  53 400 275  

       

Ingående avskrivningar   22 049 878  20 393 403  

Försäljningar/utrangeringar   -191 121  -8 170  

Årets avskrivningar   1 660 484  1 664 645  

Utgående ack avskrivningar   23 519 241  22 049 878  

       

Ingående uppskrivningar   380 000  380 000  

Försäljning/ utrangeringar   0  0  

Årets uppskrivningar   0  0  

Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp   0  0  

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp   0  0  

Utgående ackumulerade uppskrivningar   380 000  380 000  

       

Ingående ackumulerade nedskrivningar   -7 000 000  -7 000 000  

Försäljning/utrangeringar   0  0  

Återförda nedskrivningar   0  0  

Årets nedskrivningar   0  0  

Utgående ackumulerade nedskrivningar   -7 000 000  -7 000 000  

       

Utgående redovisat värde   23 530 352  24 730 397  

       

Taxeringsvärden       

Hassle 12:9   12 349 000  12 349 000  

Löberöd 1:210   324 000  324 000  

       

       
Not 10   2016  2015  

Maskiner och fordon       

       

Ingående anskaffningsvärden   32 184 159  32 665 156  

Årets anskaffningar   9 720 000  118 902  

Försäljning/utrangering   -3 116 286  -599 899  

Utgående ack anskaffningsvärden   38 787 873  32 184 159  

       

Ingående avskrivningar   26 643 121  24 322 793  

Försäljning/utrangering   -3 019 954  -599 899  

Årets avskrivningar   2 070 413  2 920 227  

Utgående ack avskrivningar   25 693 580  26 643 121  
 
Planenligt restvärde   13 094 293  5 541 038  
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Not 11   2016  2015 

Inventarier och behållare      

      

Ingående anskaffningsvärden   78 143 182  76 175 663 

Årets anskaffningar   2 082 320  3 189 568 

Förskott för inventarier   317 564  0 

Försäljningar/utrangeringar   -7 634 926  -1 222 049 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde   72 908 140  78 143 182 
 
      

Ingående avskrivningar   44 700 938  37 802 116 

Försäljningar/utrangeringar   -7 634 926  -1 222 049 

Årets avskrivningar   8 079 208  8 120 871 

Utgående ackumulerade avskrivningar   45 145 220  44 700 938 

      

Utgående redovisat värde   27 762 920  33 442 244 

      

      

Not 12   2016  2015 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      

      

Upplupna intäkter   232 313  724 956 

Övriga förutbetalda kostnader   815 135  1 285 808 

S:a förutbet. kostnader och upplupna intäkter   1 047 448  2 010 764 

      

      

Not 13   2016  2015 

Kassa och bank      

      

Kassamedel   7 334  906 

Disponibla tillgodohavande   32 755 572  31 204 151 

   32 762 906  31 205 057 

      

Not 14   2016  2015 

Obeskattade reserver      

Överavskrivning   19 291 373  16 145 194 

Periodiseringsfond avsatt 2010   0  1 894 000 

Periodiseringsfond avsatt 2011   1 841 000  1 841 000 

Periodiseringsfond avsatt 2012   2 075 000  2 075 000 

Periodiseringsfond avsatt 2014   450 000  450 000 

Periodiseringsfond avsatt 2015   2 004 000  2 004 000 

Periodiseringsfond avsatt 2016   679 000  0 

Summa obeskattade reserver   26 340 373  24 409 194 
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Not 15   2016  2015 

Avsättning deponier      

Ingående balans   22 119 036  21 989 036 

Årets avsättning   3 281 581  130 000 

Årets kostnader   0  0 

Behållning   25 400 617  22 119 036  

      

Avsättning pensioner, KPA      

Ingående balans   307 654  316 805 

Årets avsättning   36 102  -9 151 

Behållning   343 756  307 654 

      

Behållning per bokslutsdag   25 744 373  22 426 690 
 
Avsättning till framtida lakvattenbehandling görs enligt fastställd plan enligt beräkning av framtida kostnader. 
 
 
Not 16    2016  2015 

Långfristiga skulder       

    
Koncernkredit limit    40 000 000  40 000 000 
      
Skulder till kreditinstitut som förfaller mellan två – fem år   10 000 000  15 200 000 
Skulder till kreditinstitut som förfaller efter fem år   0  0 
    10 000 000  15 200 000 
 
 
Not 17    2016  2015 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      

Upplupna löner för december    203 486  191 544 

Semesterlöneskuld exkl sociala avgifter    737 455  706 794 
Sociala avgifter för upplupna löner och 
semesterlöneskuld    295 643  222 075 

Uppl pensioskostnader VD    0  534 987 

Uppl löneskatt VD    0  129 788 

Arbetsgivaravgifter    0  286 891 

Revisionsarvode    34 000  79 000 

Löneskatt      367 853 

Förutbetalt arrende Hassle    104 166  104 160 

Övriga upplupna kostnader    90 572  613 570 

S:a uppl.kostnader och förutbetalda intäkter    1 465 322  3 236 662 
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Not 18 
Händelser efter balansdagen 
 
Anmälan om sluttäckning av Stavröds deponi är inlämnad till Länsstyrelsen. 
Ny VD tillträder under våren. 
 
 
Not 19 
Förslag till disposition av vinstmedel: 
 
Till bolagsstämmans förfogande står: 
Balanserat resultat IB 23 066 969 kr 
Omfördelning från bundet eget kapital 0 kr 
Summa balanserat resultat 23 066 969 kr 
Årets vinst 1 572 265 kr 
Summa 24 639 234 kr 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning. 
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Val av ombud till årsstämman för 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag och 
instruktion till stämmoombudet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunalrådet Stefan Lissmark utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-
7800) den 4 maj 2017. Som ersättare utses kommunalrådet Anna Palm. 
Kommunstyrelsen har också att utse en andra ersättare.  

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Val av föreslagen auktoriserad revisor och till ersättare välja Klara Kristoffersson 

(KPMG)
 Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Marie Ferrari 

som ersättare
 Val av föreslagen ordförande och vice ordförande
 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär 

att särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys 
kommunstyrelsen årligen självständigt ska göra över verksamhetsdriftens 
överensstämmelse med bolagets ändamål. Kommunen uppmuntrar styrelsen 
att gå igenom ramverket och se hur ramverket kan utveckla bolagets 
redovisning. 

 Höörs kommun är mycket glad över att ordföranden medverkade på 
kommunens utvecklingsdag den 16 februari 2017 och ordföranden planeras 
att bjudas in nästa års utvecklingsdag. 

Kommunfullmäktige beslutar
3. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.
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Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) håller årsstämma den 4 maj 2017, klockan 
11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv 

Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet för 
hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 

Till ombud föreslås kommunalrådet Stefan Lissmark med kommunalråd Anna Palm.

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet 
Bilaga 2: Kallelse till stämma
Bilaga 3: Årsredovisning
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/231

§ 121 Årsredovisning för Mellanskånes 
Renhållnings AB (MERAB) 2016 samt val 
av ombud med instruktion till årsstämman

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) 
den 4 maj 2017. Som ersättare utses kommunalrådet Anna Palm (M). Som en andra 
ersättare utses Lars-Olof Andersson (C).

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

- Resultat-och balansräkning fastställs

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal

- Val av föreslagen auktoriserad revisor och till ersättare välja Klara Kristoffersson 
(KPMG)

- Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Marie Ferrari som 
ersättare

- Val av föreslagen ordförande och vice ordförande

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla.

Ombudet har också att informera stämman att:

- Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att särskilda 
uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsen årligen självständigt 
ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål. 
Kommunen uppmuntrar styrelsen att gå igenom ramverket och se hur ramverket kan 
utveckla bolagets redovisning.

- Höörs kommun är mycket glad över att ordföranden medverkade på kommunens 
utvecklingsdag den 16 februari 2017 och ordföranden planeras att bjudas in nästa års 
utvecklingsdag.
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Justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) håller årsstämma den 4 maj 2017, 
klockan 11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv

Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige.

 Till ombud föreslås kommunalrådet Stefan Lissmark med kommunalråd Anna Palm.

 Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet
Bilaga 2: Kallelse till stämma
Bilaga 3: Årsredovisning
Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till MERABs årsstämma.docx
_____
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Mellanskånes Renhållningsaktiebolag:
uppföljning av ändamålet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) har, under verksamhetsåret 2016, 
drivit sin verksamhet i enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med 
de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget.

Inledning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) har tagit fram årsredovisning för 2016.  Inför 
årsstämman har kommunstyrelsen, i enlighet med kommunallagen, att självständigt pröva om 
verksamheten i bolaget under verksamhetsåret 2016 varit förenlig med fastställt ändamål och 
utförts i enlighet med de kommunalrättsliga principerna.  Ändamålet och principerna finns angivna i 
bolagsordningen. Finner kommunstyrelsen att så inte är fallet ska kommunfullmäktige underrättas. 

Verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål
Kommunledningskansliet bedömer att den verksamhet som drivits under 2016 har varit förenlig 
med fastställt ändamål. Bedömningen baseras på:

 Årsredovisningen för 2016, inklusive revisionsrapporten från den auktoriserade revisorn 
samt lekmannarevisorerna. 

 Yttrande och slutsatserna från bolagets presentation vid kommunfullmäktiges 
uppföljningsdag den 16:e februari 2017 där även kommunens nämnder medverkade.

Det är positivt att bolaget framöver kommer göra insatser för att öka återanvändning av textiler och 
materialåtervinning av textilavfall. Det är också positivt att medborgarna i Höörs kommun, genom 
bolagets arbete, återvinner mycket. Det framgår av den årliga undersökningen ”kommunens 
kvalitet i kortet” som genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (mått 36). Givetvis vill 
kommunen som ägare, att resultat förbättras ytterligare. 
. 
Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Bilaga 1: Bolagets presentation vid kommunens uppföljnings- och utvecklingsdag den 16 februari 2017.



Kjell-Åke Persson 

Presentation till förtroendevaldas seminarium om mål, 

resultat, omvärld och framtid. 2017-02-16 

MERAB 



MERABs 11 mål och åtgärder 

Materialåtervinning och insamling 

Mål 5: Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst  

90 procent av hushållen ska vara nöjda med insamlingen. 

Åtgärd 1: Medborgarenkät görs vartannat år  

Den senaste 2015 nästa 2017 

Åtgärd 2: Årlig uppföljning av insamlade mängder av förpackningsmaterial 

Årlig uppföljning av insamlade mängder 

Åtgärd 3: Utveckla arbete med information/kommunikation till hushållen 

Miljönyheterna 

Åtgärd 4: Årliga dialogmöten 

Dialogmöten flera gånger om året  Ansvarig: MERAB 



Återvinning av växtnäring och energi från matavfall 
Mål 9: Senast år 2017 ska 75 % av det matavfall som tas hand om av MERAB uppnå 

så god kvalitet att det kan behandlas för återvinning av både växtnäring och energi. 

Åtgärd 1: Informationsinsatser i områden med hög felsorteringsgrad 

Informationsinsatser utförs som löpande arbete 

Åtgärd 2: Tillsyns- och informationskampanj om hantering av matavfall i livsmedelsverksamheter har gjorts 

Tillsyns- och informationskampanj genomförd 

 

MERABs mål och åtgärder 

Ansvarig: MERAB 

Ansvarig: Miljönämnd eller motsvarande hos respektive kommun 



Åtgärd 1: Upprätta kontrollprogram för de kommunala deponier som efter fördjupad riskbedömning 

klassificerats till riskklass 2.  

 

Arbetet med en förnyad inventering och riskklassificering för kommunens nedlagda deponier är 

påbörjat.  

Nedlagda deponier 
Mål 10: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. 

 Alla kommuner och länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier. 

Ansvarig: Tekniska nämnden eller motsvarande på respektive kommun 

MERABs mål och åtgärder 



Åtgärd 1: Riskbedömning av brand på alla MERAB:s avfallsanläggningar. 

 

På samtliga anläggningar har det gjorts riksinventering. Inga anmärkningar har uppkommit och inga 

tillbud eller bränder rapporterats. Det anses därför att inga andra åtgärder krävs, förutom den 

regelbundna skyddsronden och årliga besiktningar av brandsläckare.  

Bränder i avfallslager 
Mål 11: Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett sådant sätt att bränder i avfallslager inte uppstår. 

 

Ansvarig: MERAB 

MERABs mål och åtgärder 



Vad har hänt 2016 

• Viktiga satsningar 
Från plockanalysen 2016 samt från resultaten från återvinningsnivåerna 2016 kan vi få en bild på vad vi mer behöver 

informera om och detta kommer göras i kampanjarbete, i Miljönyheterna 2017 eller genom andra 

informationskanaler. 

• Resultat (mål, verksamhet och ekonomi) 
Arbeta så mycket det går efter EUs Avfallshierarki för minimal deponering och ökad miljönytta. 

Få bättre resultat på nästa plockanalys 

• Vad som påverkat resultatet (interna och externa faktorer) 

 

 



Hur ser framtiden ut 

Återanvändning och förberedelse för återanvändning 
Mål 3: Återanvändningen av hushållens avfall ska öka, bland annat genom att det ska bli enklare för 

hushållen att lämna material och produkter till återanvändning eller till förberedelse för återanvändning. 

Elavfall och batterier 
Mål 6: Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall. 

• Vi kommer att köpa in och testa El-kärl. Dessa El-kärl ska hyresvärden kunna abonnera/buda hämtning på i 

miljörummen. 

Textilier 

Mål 4: Återanvändning av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka. 

• Genom dialog med Miljö och Samhällsbyggnadskontoret ska vi kartlägga alla textilinsamlingsaktörer på alla 

återvinningsstationer på kommunal mark. Detta gör att vi kan redovisa var textilierna som Höörsborna lämnar blir av 

och blir i nästa steg.  

• Återbrukscontianer på Höörs ÅVC ska öppnas för dem som vill skänka saker till välgörenhet 

• En arbetsgrupp med deltagare från Kristianstads Renhållning, NSR och har ingått i en grupp som 

ska hantera förebyggande, återanvändning och återvinning. Är en Samsa Innovation och ska vara 

en gemensam åtgärd för mer återbruk. 

 

Material och insamling 

Mål 5: Materialåtervinning av hushållens avfall ska öka och minst 90 procent av hushållen ska vara nöjda 

med insamlingen.  

• Vi hoppas att få bättre resultat än 2015 på RentNöje Kundnöjdhetsmätning där det var 84% som var nöjda 

eller mycket nöjda med avfallshanteringen i kommunen. 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-24 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/245

§ 122 Uppföljning av Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolags (MERAB) 
ändamål 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta:

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) har, under verksamhetsåret 2016, 
drivit sin verksamhet i enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de 
kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) har tagit fram årsredovisning för 
2016.  Inför årsstämman har kommunstyrelsen, i enlighet med kommunallagen, att 
självständigt pröva om verksamheten i bolaget under verksamhetsåret 2016 varit förenlig 
med fastställt ändamål och utförts i enlighet med de kommunalrättsliga principerna.  
Ändamålet och principerna finns angivna i bolagsordningen. Finner kommunstyrelsen att 
så inte är fallet ska kommunfullmäktige underrättas.

Verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål

Kommunledningskansliet bedömer att den verksamhet som drivits under 2016 har varit 
förenlig med fastställt ändamål. Bedömningen baseras på:

Årsredovisningen för 2016, inklusive revisionsrapporten från den auktoriserade revisorn 
samt lekmannarevisorerna.Yttrande och slutsatserna från bolagets presentation vid 
kommunfullmäktiges uppföljningsdag den 16:e februari 2017 där även kommunens 
nämnder medverkade.

 

Det är positivt att bolaget framöver kommer göra insatser för att öka återanvändning av 
textiler och materialåtervinning av textilavfall. Det är också positivt att medborgarna i 
Höörs kommun, genom bolagets arbete, återvinner mycket. Det framgår av den årliga 
undersökningen ”kommunens kvalitet i kortet” som genomförs av Sveriges kommuner och 
Landsting (mått 36). Givetvis vill kommunen som ägare, att resultat förbättras ytterligare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse -2016 års uppföljning av hur MERABs verksamhet förhåller sig till det 
kommunala ändamålet.docx
2. MERABs verksamhet.Kjell Åke Persson 14 februari 2017.pdf
_____
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Val av ombud till årsstämman för IT kommuner i 
Skåne Aktiebolag och instruktion till 
stämmoombudet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) 
den 19:e maj 2017. Som ersättare utse ekonomichef Linda Andersson.  

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna 

utgår enligt kommunernas fastställda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Styrelsen ser över sin arbetsordning, rapportinstruktion, vd-instruktion samt 

interna kontrollplan i syfte att säkerställa att dokumenten är ändamålsenliga 
utifrån bolagets verksamhetsfas

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär 

att särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys 
kommunstyrelsens årligen självständigt ska göra över verksamhetsdriftens 
överensstämmelse med bolagets ändamål 

 Ordföranden för bolaget kommer att bjudas in till Höörs kommuns 
utvecklingsdag som årligen hålls i februari månad

Ovansående gäller under förutsättning att bolagets årsredovisning och resultatet av ägarsamråden 
inte indikerar något annat.

Kommunfullmäktige beslutar
1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Inledning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) håller årsstämma den 19 maj 2017.  Inför 
årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet för hur 
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han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. Egentligen ska en 
analys av bolagets verksamhetsdrift göras i syfte att fastställa att driften är förenlig med ändamålet 
i bolagsordning och ägardirektiv. Med anledningen av att bolaget nyligen har bildats görs denna 
analys först nästa år. Däremot har ombudet att framföra att styrelsen ska säkra att dess 
styrdokument är ändamålsenliga utifrån bolagets verksamhetsfas. 

Till ombud föreslås kommundirektör Michael Andersson med ekonomichef Linda Andersson som 
ersättare.

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
 Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet (bilaga 1)
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Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet för 
ITkommuner i Skåne aktiebolags 
årsstämma 2017

Ombudet har i Höörs kommuns namn rätt att föreslår årsstämman att:
 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunernas fastställda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Styrelsen ser över sin arbetsordning, rapportinstruktion, vd-instruktion samt 

interna kontrollplan i syfte att säkerställa att dokumenten är ändamålsenliga 
utifrån bolagets verksamhetsfas

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att 

särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsens 
årligen självständigt ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med 
bolagets ändamål 

 Ordföranden för bolaget kommer att bjudas in till Höörs kommuns utvecklingsdag 
som årligen hålls i februari månad

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsen ordförande









































Hej Gunilla och Gunilla
Vid förra ksau hanterade ksau stämmodirektiv till stämmoombudet för IT-kommuner Skåne.
Ksau beslutade att hemställa att bolagsstämman den 19 maj senareläggs pga att årsredovisningen inte 
har kommit.
Jag och Michael A. har varit i kontakt med Hörby kommun. De övriga ägarkommunerna vill inte 
senarelägga årsstämman varför den kommer bli den 19;e maj som planerat. 
Bolaget är klar med sin årsredovisning och den är granskad. Ber er säkerställa att redovisningen kommer 
med till ks-utskicket.
Ber er också skriva en notis i diariet att dialog med de andra kommunerna har förts om att flytta fram 
stämman.
Med vänlig hälsning

Helena Sjöholm 
Verksamhetsutvecklare

Kommunledningskansliet
Staben
Höörs kommun

Tel: 0413-280 00
helena.sjoholm@hoor.se
www.hoor.se

mailto:helena.sjoholm@hoor.se
http://www.hoor.se/
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Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/227

§ 123 Årsredovisning för IT-kommuner i 
Skåne AB 2016 samt val av ombud med 
instruktioner till årsstämman

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott begär att IT-kommuner i Skåne AB ska senarelägga 
bolagsstämman så att årsredovisningen kan granskas innan kommunstyrelsen fastställer 
stämmoombudets instruktioner.

2. Beslutsunderlaget ska kompletteras med årsredovisningen så snart den kommer in till 
kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommunfullmäktige har utsett stämmoombud och ersättare. Som andra ersättare utses 
Lars-Olof Andersson (C).  

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

- Resultat-och balansräkning fastställs

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunernas fastställda ersättningsnivåer

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal

- Styrelsen ser över sin arbetsordning, rapportinstruktion, vd-instruktion samt interna 
kontrollplan i syfte att säkerställa att dokumenten är ändamålsenliga utifrån bolagets 
verksamhetsfas

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla

- Ombudet har också att informera stämman att:

-- Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att särskilda 
uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsens årligen självständigt 
ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål

-- Ordföranden för bolaget kommer att bjudas in till Höörs kommuns utvecklingsdag som 
årligen hålls i februari månad
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Ovansående gäller under förutsättning att bolagets årsredovisning och resultatet av 
ägarsamråden inte indikerar något annat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta:

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

 

Ärendebeskrivning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) håller årsstämma den 19 maj 2017.  Inför 
årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet 
för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
Egentligen ska en analys av bolagets verksamhetsdrift göras i syfte att fastställa att 
driften är förenlig med ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv. Med anledningen av 
att bolaget nyligen har bildats görs denna analys först nästa år. Däremot har ombudet att 
framföra att styrelsen ska säkra att dess styrdokument är ändamålsenliga utifrån bolagets 
verksamhetsfas.

 

Till ombud föreslås kommundirektör Michael Andersson med ekonomichef Linda 
Andersson som ersättare.

 

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till ITkommunerna Skånes årsstämma.docx
2. Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
Årsredovisningen har ännu inte kommit in från bolaget.
 
_____
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Dnr SN 2016/826

§ 37 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Beslut
Socialnämnden förordar Kommunfullmäktige besluta att ett generellt avdrag på 1 % för 
föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften och hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet samt 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 och med 2017-01-01 ändras 
förutsättningarna och alla medborgares adresser att vara kopplade till ett distrikt. Därav 
kommer det inte vara möjligt för Socialnämnden att få uppgift om kyrkoavgift.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 2017-01-25 och beslutade att återremittera 
ärendet till Socialnämnden. Ärendet återemitterades för att uppdra till Socialnämnden att 
utreda om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter 
för insatser i ordinärt samt särskilt boende. Socialnämnden ska också i utredningen 
klargöra möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.

Ett nytt förslag till beslut föreligger innebärande att ett generellt avdrag på 1 % för 
föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

 

Överläggning
Sektorsledningen förklarar ett generellt avdrag om 1 % skulle underlätta det 
administrativa arbetet vid beräkning av omsorgsavgift.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 8, Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut, KSF 
2016/626.
2. Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut - Komplettering.
3. Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut.
4. Socialnämnden, 2016-11-24, § 193, Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut, SN 
2016/826.
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Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut 
Komplettering 

Uppgifter från Sveriges kommuner och landsting 

Ellinor Englund, jurist på SKL, gör bedömningen att kommunen även fortsättningsvis är tvungen 
att ta hänsyn till kyrkoavgiften. Denna bedömning grundar hon på en dom från 2004 
(Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2449-03), prövningstillstånd beviljades inte till högre instans. I 
domen utgår man ifrån att Socialtjänstlagen 8 kap 4 § hänvisar till en paragraf i 
Socialförsäkringsbalken, där hänsyn tas till kyrkoavgiften. Socialtjänstlagen har inte ändrats på 
den punkten.  

 

Omvärldsbevakning 

Frågan om hur kyrkoavgift hanteras vid avgiftsberäkning i Skånes övriga kommuner har 
ställts till samtliga.  

I Skurups riktlinjer står följande: ”Kyrkoavgiften skall inte räknas av från inkomsterna utan 
betraktas som vilken annan medlemsavgift som helst och anses då vara en utgift som 
ligger inom posten ”fritid” i förbehållsbeloppet.” 
 
Bjuv uppger följande: ”Vi har tidigare år tagit hänsyn till kyrkoavgiften men from 170101 
så har Kommunfullmäktige beslutat om ett generellt ”schablonavdrag föreningsavgift” 
istället på 1 % för alla vårdtagare, inte enbart de som är med i ngt kyrkosamfund.” 
 
Tomelilla uppger: ”Vi tar inte hänsyn till kyrkoavgiften eftersom vi anser att det är en 
frivillig avgift jämförbar med en avgift man betalar till en förening man valt att gå med i.” 
 
Åstorp tar inte hänsyn till kyrkoavgiften vid avgiftsberäkning. 
 
Ystads kommun kommer att ta hänsyn till kyrkoavgiften i avgiftsunderlaget för 
beräkning av avgiften. Beräkningen kommer att göras på den högsta avgiftssatsen och 
kommer att gälla alla oavsett om man betalar kyrkoavgift eller ej, detta för att 
underlätta administrationen. 
 
Kävlinge hänvisar till tidigare nämnt rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift.  
 
Övriga kommuner har inte svarat eller räknar av kyrkoavgiften från inkomsterna. 

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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Beräkning av ekonomiska konsekvenser för den enskilde  

En genomsnittlig beräkning av antalet personer som kan komma att beröras om 
kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna kan endast göras genom att studera 
avgiftshanteringen för 2016 eftersom vi inte kan förutsäga vilka inkomster de personer har, 
som beviljas bistånd i form av insatser i ordinärt eller särskilt boende under 2017. 

De personer med lägst inkomster betalar ingen avgift alls och de med höga inkomster bara 
maximalt den maxtaxa som fastställts av staten. Ingen av dessa grupper berörs om 
kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna. De personer som berörs är de som 
befinner sig i mellanskiktet och är medlemmar i ett trossamfund.  

I december 2016 hade 462 personer insatser i ordinärt eller särskilt boende. Av dessa 
påverkas 420 personer inte alls om kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna; 380 
av dem för att de redan betalar maxavgift, 23 personer för att de ej betalar någon avgift alls 
och 17 personer för att de inte är medlemmar i något samfund.  

 

Av totalt 462 personer kommer 42 personer att få en högre avgift om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna. Avgiftsökningen varierar mellan 16 och 152 kr per 
månad. För social sektors del skulle det innebära ett tillskott på 2 566 kr per månad, alltså 
30 792 kr per år. 

Totalt 42 personer kommer att få en högre 
avgift (lila tårtbit) 

Maxtaxa

Betalar 0 kr

Ej medlemmar i samfund

Berörs vid förändring
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För att göra en bedömning av total påverkan på kostnaderna för varje person är det rimligt 
att också ta med de förändringar av pensionsbelopp, skatt och bostadsbidrag som beslutats 
och börja gälla 2017.  

Ett exempel: 

Ellen hade pension på 10 011 kr brutto i pension 2016 och 5 000 kr i hyra.  

2017 ökar pensionen med 1,4 %, till 10 211 kr, och skatten minskar från 1 474 till 1 429 kr. 
Bostadstilläggen höjs med 2 %, i Ellens fall med 100 kr per månad. Kyrkoavgiften är 118 kr. 

2017 Resultat i plånboken 
Höjd pension  Plus 140 kr 
Lägre skatt  Plus 45 kr 
Höjt bostadsbidrag  Plus 100 kr 
Höjt avgiftsutrymme till följd av 
att kyrkoavgiften ej räknas av 

Minus 50 kr 

Totalt i plånboken Plus 235 kr per månad 
 

Även om kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna vid beräkning av avgiftsutrymmet 
får Ellen mer pengar i plånboken än 2016. 

 

Förslag på hur förändringen ska undvika förhöjda avgifter 

När det gäller uppdraget att komma med ett förslag hur de ökade inkomsterna kan fördelas 
så att ändringen inte resulterar i en avgiftshöjning är det omöjligt att göra detta utan att 
förändra hela avgiftssystemet. Även om avgiftssystemet förändras går det inte att i detta 
kompensera varje enskild person med den summa som förloras om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna.  

 

Höör den 11 januari 2017 

 
 
 
Ewa Näslund 
Socialt ansvarig socionom 
0413 - 284 12 
ewa.naslund@hoor.se 
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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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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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Dnr KSF 2016/626

§ 8 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendet återremitteras till socialnämnden med följande motivering:

Socialnämnden ska utreda ärendet så att det klargörs om det är rättslig möjligt att ta bort 
avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter för insatser i ordinärt samt särskilt 
boende. Socialnämnden ska i utredningen även klargöra möjligheten till att göra 
schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.

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.

Efter kommunstyrelsens sammanträde har ärendet på kommunstyrelsens begäran 
kompletterats med en omvärldsanalys och analys konsekvenserna av ändringen, se 
beslutsunderlag 5. Även två cirkulär från SKL har bifogats. Ökade avgifter för hela året 
beräknas öka intäkterna för Höörs kommun med drygt 30 000 kr.

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet till 
socialnämnden med motiveringen att socialnämnden ska utreda ärendet så att det 
klargörs om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av 
avgifter för insatser i ordinärt samt särskilt boende.

Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom Anders Magnhagens (S) förslag och föreslår 
att motiveringen kompletteras med: Socialnämnden ska i utredningen även klargöra 
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möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter. Stefan 
Liljenberg (SD) och Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom Anders Magnhagens (S) förslag 
med det tillägg som föreslagits av Lars-Olof Andersson (C).

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att ärendet ska återremitteras. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige återremitterar ärendet med av Anders 
Magnhagen (S) och Lars-Olof Andersson (C) förslag till motivering och finner 
att kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

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. Kommunstyrelsen 2017-01-12 (2017-01-12 KS §11).doc
5. Brev.docx (kompletterande handling från social sektor och bifogats efter 
kommunstyrelsens sammanträde på begäran av kommunstyrelsen. Handlingen upplyser 
om SKL:s syn på saken, en omvärldsanalys och en analys över hur många som omfattas 
av ändringen).
6. SKL cirkulär 1999 153.pdf
7. SKL cirkulär 2004 99.pdf
8. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
_____
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Dnr KSF 2016/626

§ 151 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Ett generellt avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av 
omsorgsavgift.

2. Avgiftshöjningen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften och hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet samt 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 och med 2017-01-01 ändras 
förutsättningarna och alla medborgares adresser att vara kopplade till ett distrikt. Därav 
kommer det inte vara möjligt för Socialnämnden att få uppgift om kyrkoavgift.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 2017-01-25 och beslutade att återremittera 
ärendet till Socialnämnden. Ärendet återemitterades för att uppdra till Socialnämnden att 
utreda om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter 
för insatser i ordinärt samt särskilt boende. Socialnämnden ska också i utredningen 
klargöra möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.

Socialnämnden beslut från 2017-02-23 § 37 föreligger innebärande att ett generellt 
avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 37 ang kyrkoavgift.doc (SN 2016/826)
2. Skrivelse kyrkoavgift komplettering.pdf
3. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
4. Kommunfullmäktige 2017-01-25 (2017-01-25 KF §8).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/76

§ 71 Planuppdrag för Åkersberg 2.1 m.fl. 
(Kvarnbäck) samt del av Höör 57:17 m.fl. 
(del av Kvarnbäck)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Planuppdrag lämnas för del av kv Koriandern m.m. för justering av byggrätter m.m. i 
omfattning som erfordras för ovan beskrivna exploatering.

2. Planarbetet ska ske med standardförfarande.

3. Planarbetet bekostas genom exploateringsbudgeten.

Ärendebeskrivning
Förslag har inkommit från exploatör om att bygga flerbostadshus med 24 st lägenheter. 
Detta projekt var planerat att utföras inom kv Rosmarinen på Kvarnbäcksområdet. Om 
erforderlig planändring för detta ändamål ej beslutas, bör ny plats för genomförandet 
anvisas exploatören.

Möjlighet finns att använda kv Koriandern, del av nästa etapp, ”Etapp 2A”, inom 
Kvarnbäcksområdet för exploateringen. Upplägget för bebyggelsen är samma som 
tidigare redovisats för Rosmarinen vad gäller antal lägenheter, parkeringsplatser, förråd 
mm. Dispositionen av tomtytan vad gäller ingående komponenters placering är något 
annorlunda.

För genomförande av denna exploatering krävs en mindre justering av rubricerade 
detaljplaner. Den justering som krävs bedöms kunna göras med begränsat planförfarande 
då ingen försäljning av kringliggande tomter skett vilket innebär att kommunen är granne 
på samtliga sidor. Justeringen innebär främst att ett prickat område öster om de två 
tomterna inom ursprungliga detaljplanen för Kvarnbäck tas bort. Planen innebär även att 
allmän plats behöver anläggas med en gata med sidoområden, totalt ca 280 kvm för att 
skapa tillfart till parkeringen till lägenheterna. Syftet är att utbyggnaden kan ske i 
samband med att övrig gata byggs inom etapp 2 under 2017. Byggnadsarean ökas och 
en något högre höjd tillåts jämfört med gällande plan, från en högsta nockhöjd på 8 meter 
föreslås istället 9 meters nockhöjd.

Skiss med bebyggelseområdet markerat och illustration av bebyggelsen bifogas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Koriandern.docx
2. Utkast Koriandern Timjanv Kvarnbäck.pdf (karta)
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §65).doc
_____
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TJÄNSTESKRIVELSE
Plan- och GIS enheten

Dnr KSF 2017/76

Detaljplan för  Höör 57:17, kv Koriandern 
(Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast 
Kvarnbäcksvägen), godkännande för samråd
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna detaljplanen för kv. Koriandern för samråd.

2. Planarbetet ska ske med standardförfarande.

3. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

4. Genomförande av planförslaget medför inte betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Ett samrådsförslag till detaljplan har tagits fram som utformats efter planuppdrag 2017-03-13 § 
71. Förslag har inkommit från exploatör om att bygga flerbostadshus med 24 st lägenheter.
Projektet var tidigare planerat att utföras inom kv Rosmarinen på Kvarnbäcksområdet. 
Upplägget för bebyggelsen är samma som tidigare redovisats för Rosmarinen vad gäller antal 
lägenheter, parkeringsplatser, förråd mm. Dispositionen av tomtytan vad gäller ingående 
komponenters placering är något annorlunda.

Detaljplanen innebär en mindre ändring av gällande detaljplaner som vann laga kraft 2007-01-25 
med genomförandetid som gick ut 2012-01-24, samt detaljplan som vann laga kraft 2015-04-02 
med en genomförandetid till 2020-04-02.. Den justering som krävs bedöms kunna göras med 
begränsat planförfarande då ingen försäljning av kringliggande tomter skett, vilket innebär att 
kommunen är granne på samtliga sidor. Justeringen innebär främst att ett prickat område öster 
om de två tomterna inom ursprungliga detaljplanen för Kvarnbäck tas bort. Planen innebär även 
att allmän plats behöver anläggas med en gata med sidoområden, totalt ca 280 kvm för att 
skapa tillfart till parkeringen till lägenheterna. Syftet är att utbyggnaden kan ske i samband med 
att övrig gata byggs inom etapp 2 under 2017. Byggnadsarean ökas och en något högre höjd 
tillåts jämfört med gällande plan som redan tillåter två-plans bebyggelse, från en högsta 
nockhöjd på 8 meter föreslås istället 9 meters nockhöjd.

Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av flerbostadshus i 2 
våningar inom planområdet som är beläget inom Kvarnbäcksområdets norra del, etapp 2a.

Detaljplanen föreslår att plank och komplementbyggnad ska få ansluta i och intill 
fastighetsgräns i norr och öster med en max höjd av 1,8 meter samt att tak på carportar ska ha 
sedumtak. Vidare anpassas huvudbyggnads utseende genom reglering av husets nockhöjd och 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Plan- och GIS enheten

taklutning. 

Detaljplanen följer gällande översiktsplan (2002) och tas fram enligt standardförfarande i 
enlighet med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap. Förslaget innebär att kv. Koriandern 
kan bebyggas med flerbostadshus i 2 våningar och att mark för parkering läggs till fastigheten. 
Allmän platsmark för gata regleras. Bostadsfastigheten avstyckas från Höör 57:17 genom 
lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag

1. Kommunstyrelsen 2017-03-13 KS § 71

2. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03

3. Utkast -Plankarta med planbestämmelser med Illustrationskarta

4. Utkast -Planbeskrivning 

Anneli Andersson, planarkitekt





Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv 
Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarn-
bäcksvägen), Höörs kommun, Skåne län

Upprättad: 2017-04-25    

Rolf Carlsson    Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt

Planbeskrivning
Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge i förhållande till Höörs tätort.

Centrala Höör

Planområdet, Kv Koriandern, 
del av Kvarnbäck, etapp 2a

SAMRÅDSHANDLING
Standard-/begränsat planförfarande

Dnr KSF 2017/76
Proj. nr: 9992
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

Tidplan
Planen tas fram med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 
5 kap 7 §. Detta samråd är första skedet i planprocessen. Därefter följer ett 
granskningsskede innan planen antas, såvida inte alla i samrådskretsen godkänner 
detaljplanen i samrådsskedet. Då kan detaljplanen antas utan granskningsskede 
(=begränsat planförfarande) och processen snabbas på.

Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd  maj-juni 2017
Antagande (KS) juni 2017
Laga kraft juli 2017

INNEHÅLL
Inledning   2
Planens syfte och huvuddrag   3 
Tidigare ställningstaganden     4
Förutsättningar och förhållanden     8 
Förslag 11
Motiv till planbestämmelserna  14 
Konsekvenser 16 
Genomförande 16

Läshänvisning

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas 
tillsammans med denna beskrivning och utredningar som hör till ärendet. 
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslaget samt redovisa 
planens syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar. 

INLEDNING

Samråd

Antagande

Laga kraftUppdrag
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av flerbostads-
hus i 2 våningar inom planområdet som är beläget inom Kvarnbäcksområdets norra 
del, etapp 2a, samt att möjliggöra tillfartsgata i söder.
Detaljplanen som innebär ändring av gällande detaljplaner för bostadsbebyggelse 
följer gällande översiktsplan (2002). Detaljplanen tas fram med standard-/begränsat 
planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap.

Huvuddrag
Förslaget innebär ändring av gällande detaljplaner. Kv. Koriandern, som är planlagt 
för friliggande 2-plansbostäder kommer med planändringen även att kunna bebyg-
gas med flerbostadshus i 2 våningar och större fastighet kan bildas. 

Kryssmark som tillåter komplementbyggnader som förråd, hus för källsortering 
och carportar koncentreras främst i öster. Allmän platsmark för gata, som i gällande 
plan anges som mark för bostäder, regleras som tillfartsgata i sydost till parkering 
med 1 p-plats per lgh. På grund av nivåskillnader behöver norra delen av fastighe-
ten närmast Kvarnbäcksvägens gång- och cykelväg anläggas som slänt som i delar 
behöver förstärkas med stödmurar.

Huvudbyggnads utseende regleras med angiven nockhöjd och taklutning samt att 
tak ska utföras i matt tegelrött tak liksom övriga huvudbyggnader i denna etapp. 
Solpaneler tillåts i takfallets lutning och är bygglovsbefriad åtgärd. Ett byggnads-
fritt, prickat område, begränsar bebyggelsen i norr, söder och öster. Detaljplanen 
anger att enkelsidiga lägenheter ska ha balkong som ska rymmas inom område 
som anges som byggrätt, dvs inte sticka ut över prickat område. 

Förråd och carportar får ha en max totalhöjd på 4 meter och taklutningen ska vara 
som huvudbyggnads eller platt. Carportar ska ha sedumtak men övriga komple-
mentbyggnader får även ha andra takmaterial som svart takpapp och matt- tegel-
rött tak. Detaljplanen medger att plank och komplementbyggnad ska få ansluta i 
och intill fastighetsgräns i öster med en max höjd av 1,8 meter.

Bostadsfastigheten avstyckas från Höör 57:17 genom lantmäteriförrättning. Lant-
mäteriförrättning pågår av kringliggande fastigheter inom etapp 2a och avsikten 
är att denna fastighet ska kunna avstyckas snarast enligt önskad utbredning och 
funktion. Det finns behov av mindre lägenheter i Höör och intressent finns för att 
bebygga fastigheten med två bostadshus med vardera 12 mindre lägenheter som 
totalt 24 st ettor och tvåor, i enlighet med illustrationskartan. 

Plandata
Läge: Planområdet är beläget inom Höörs tätort, cirka 1 km fågelvägen och ca 2,5 
km bilväg nordväst om Höörs centrum. Avgränsning: Fastigheten är belägen inom, 
samt omges av fastigheten, Höör 57:17. Kvartersnamnet är beslutat till Koriandern. 
Planområdet avgränsas i norr av Kvarnbäcksvägen med gång- och cykelväg när-
mast, i väster av Timjanvägen och i söder av gata som ännu inte namngivits.
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

Ägoförhållande: Marken, fastigheten Höör 57:17 är kommunägd. 

Areal: Planområdets areal: 4020 m2 

Marken för kvartersmark för bostäder inklusive parkering omfattar ca 3120 m2. 
Planen innehåller ca 900 m2 gatumark, allmän platsmark. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Detaljplaneområdet finns angivet i gällande ÖP 2002 som bostadsområde.

Detaljplan
Planområdet omfattas av tre gällande detaljplaner. Till största del omfattas plan-
området av detaljplan H167, ”Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. fastigheter, 
( del av Kvarnbäck)” som vann laga kraft 2015-04-02. Huvudsyftet med den planen 
var att göra en gatuslinga istället för stickgator. Genomförandetiden varar till 2020-
04-02. Den nya detaljplanen stämmer överens med denna gällande detaljplan till 
stor del då den tillåter två plansbostäder med högsta nockhöjd 8 meter. Det nya 
förslaget medger dock något högre nockhöjd på huvudbyggnad, 9 meter. Gällande 
plan reglerar en högsta byggnadsareal till 200 kvadratmeter per fastighet medan 
den nya tillåter 40% byggnadsarea per fastighet.

De två övriga detaljplanerna som gäller i östra delen av planområdet är H135 och 
H146, vilka reglerar markanvändningen till bostäder. H135, ”Detaljplan för Åkers-
berg 2:1 m. fl. fastigheter (Kvarnbäck)”, vann laga kraft 2007-01-25. Tillägget som 
gjordes 2010, H146, gällde upphävande av eldningsförbudet i lokal eldstad vilket 
vann laga kraft 2010-06-29. Genomförandetiden som var 5 år har gått ut för båda 
dessa detaljplaner. För att förstoring av fastigheten för flerbostadshus med parke-
ring till bostäderna ska kunna medges tas prickmark bort i gränsområdet där de 
båda gällande detaljplanerna länkas samman. 

Figur 2.  Detaljplan H167 som ändras i nordöstra kvarteret. 

H135
H167
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

Figur 2. Kartbilden visar utdrag ur plankartan som vann laga kraft 2007 och som gäller för planområ-
det, detaljplan H135, vars genomförandetid, 5 år, har gått ut. Planområdet, Koriandern 4-7 är markerat 
med streckad linje. 

Figur 3.  Detaljplan H135 från 2007 som 2015 ändrades med H167 (figur 2) och som med denna detalj-
plan (figur 4) ändras i nordöstra delen där bland annat ett prickad mark, mark som inte får bebyggas, 
tas bort samt gata läggs till söder om föreslagen fastighet för flerbostadshus.

Figur 4.  Förslag till ny detaljplan.

Figur 5.  Illustrationskarta tillhörande förslag till ny detaljplan.
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

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 miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) upprättas. 

Behovsbedömning
Bedömningen är att planförslaget inte har betydande miljöpåverkan och att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Kvarnbäcksområdet är Höörs kommunala utbyggnadsområde. Planområdet som är 
beläget på jordbruksmark, är sedan 2007 detaljplanelagt för bostäder ”Detaljplan 
för Åkersberg 2:1 m. fl. fastigheter (Kvarnbäck)”. Anslutande infrastruktur, vägar, 
bullervall, gång- och cykelvägar, planteringar, belysning och ledningsnät är sedan 
lång tid (2009) utbyggt. Vid planläggningen har olika intressen vägts mot varandra 
för att skapa god bebyggd miljö. Jordbruksmark tas i anspråk, men kvaliteter och 
tillgångar i området har bedömts som övervägande för att använda marken för bo-
städer. Boende kan ta sig till fots på ca 15 minuter eller med cykel till Höörs centrala 
delar och till stationen via gång- och cykelvägar, vilket är bra för alla åldersgrupper. 
Ur barnperspektiv ger läget med angränsande naturmiljöer bra förutsättningar för 
fri lek och naturupplevelser. Söder om planområdet finns en bollplan och direkt 
väster om finns en lekplats.

I naturområdet väster om planområdet, se karta figur 3 och foto figur 6, finns en 
mindre bäck med nord-sydlig sträckning som tidigare varit kulverterad och som le-
der vidare till sin recipient Höörsån som sedan leder vidare till Ringsjön. I samband 
med iordningställandet av naturmarken har vattendraget öppnats upp och vattnet 
har blivit nåbart, vilket är en tillgång för både människor och djur. Befintlig vegeta-
tion längs vattendraget har bevarats och kompletterats. De nya biotoperna bidrar 
till ökad biologisk mångfald inom marken som tidigare varit åker.

Figur 6. Foto, gång- och cykelvägar, bäck och lekplats väster om planområdet.
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

Figur 7. Foto som visar Kvarnbäcksområdet etapp 1 väster om planområdet. Planområdets läge är 
på stubbåkern, i bilden framför bebyggelsen. En dal med en bäck leder i nordsydlig riktning mellan 
etapputbyggnaderna 1 och 2 .

Figur 8. Foto över Kvarnbäck, etapp 2a där gator och tomtmark håller på att iordningställas och fastigheter är 
under avstyckning. Planområdet är beläget högst upp i terrängen där bodarna är uppställda..
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 
§. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluf-
ten (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) (SFS 2001:527), olika kemiska 
föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) 
och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen bedöms inte medföra att nå-
gon av ovan nämnda normer överskrids.

Riksintressen 
Inga riksintressen föreligger inom planområdet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRHÅLLANDEN

Bebyggelse

Bebyggelse inom planområdet
Inom planområdet, Kv Koriandern inom Höör 57:17, finns ingen bebyggelse. 

Intilliggande bebyggelse 
Kvarnbäck etapp 1, se foton figur 7 och 10, består till största del av villabebyggelse. 
I södra delen av etapp 1 finns flerbostadshus med 9 hyresrätter och det finns även 
10 bostadsrättslägenheter. Det finns bostäder i form av villor med olika storlekar i 
1, 1,5 och 2-plan samt sutterränghus. Inom etapp 1 har relativt stora schaktningar 
förekommit varför det setts som viktigt att i etapp 2 bibehålla terrängens form så 
långt möjligt samt tydliggöra den i bebyggelsestrukturen. Detaljplanen för etapp 1 
tillåter stor variation vad gäller fasadmaterial, färgsättning och takmaterial är varie-
rande. De flesta villorna som uppförts är stora på de relativt små fastigheterna som 
är ca 700-1100 kvm. 

Figur  9. Naturområdet i söder har varierade biotoper som ger en rik flora och fauna och spän-
nande miljöer för lek och lärande om naturen. 
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Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Samrådshandling 2017-04-25

Natur

Mark och vegetation
Marken inom planområdet består av tomtmark som är schaktad med nivåer inom 
ett spann av ca 2 meter, se foto, figur 8. Någon natur finns därför inte inom planom-
rådet, men runt stadsdelen Kvarnbäck finns rik natur med stor variation av biotoper 
lättillgänglig. 

Rekreation
Norr om, parallellt med Kvarnbäcksvägen, leder en gång- och cykelväg med sträck-
ning in mot centrala Höör österut och mot Skånes djurpark och Frostavallen norrut. 
Söderut leder gångcykelvägar mot naturområdet i dalen med våtmark, se foto, figur 9.  

Utmed gång- och cykelvägarna bjuds utblickar över naturen, bebyggelse -både 
gammal och ny samt det öppna jordbrukslandskapet. Rekreationsvärdena är stora 
för alla åldersgrupper. Möjligheter finns att både promenera på tillgänglighetsan-
passade gång- och cykelvägar och att uppleva natur på nära håll från de planerade 
bostäderna. Att centrala Höör med service, järnvägsstation och bussar nås på 15 
minuters gångavstånd på tillgänglighetsanpassade gångvägar ger förutsättningar 
för ett hälsosamt levnadssätt. 

Geotekniska förhållanden
Utförd geoteknisk undersökning (utförd av Geoexperten RS AB 2004-11-25) visar att 
grunden i huvudsak är bra för planerad bebyggelse. Markradonuredning (utförd av 
Geoexperten RS AB 2004-12-07) visar att området klassas som normalriskmark. 

Arkeologi
Arkeologiska undersökningar gjordes i samband med att gällande detalplan, H135, 
togs fram vilken visade att området inte innehåller några lämningar som kräver 
ytterligare arkeologiska insatser eller begränsar möjligheten att bebygga området. 
Påträffas fornlämning ska markarbete, i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Figur  10. Inom naturområdet, den allmänna platsmarken, mellan etapp 1 och 2a finns en lekplats på 
promenadavstånd, ca 150 m, från det planerade flerbostadshuset. 
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Trafik

Biltrafik
Biltrafiken leds in från väg 13 till Kvarnbäcksvägen där en ny cirkulationplats pla-
neras i korsningen med vägen till Skånes Djurpark. Från Kvarnbäcksvägen ansluter 
sedan vägslingan med Timjanvägen i norr vidare till ny gata österut anslutande till 
de nya bostäderna som föreslås med detaljplanen.

Skydd
Som en skyddsåtgärd, då väg 13 norr om planområdet utgör farlig godsled, har bul-
lervall anlagts som tillsammans med avståndet ska utgöra tillräckligt skydd. Skyddsom-
rådet ingår i ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m. fl. fastigheter (Kvarnbäck)”som vann laga 
kraft 2007-01-25. Riskutredning togs fram ”Öresund Safety Advisers AB 2005-12-12” 
som planen från 2007 utformats efter.

Gång- och cykeltrafik
Parallellt med Kvarnbäcksvägen har en gång- och cykelväg anlagts med en allé 
samt med buskridåer vid sidorna. Utmed Kvarnbäcksvägens norra sida, mot väg 
13, har varierande busk- och trädvegetation anlagts på bullervallen som förutom 
att det ger bullerskydd även ger vindskydd för gång- , cykel- och övriga oskyddade 
trafikanter. Gång- och cykelstråken ger möjlighet till natursköna promenader inom 
denna del av Höör samt kopplar området till Höörs centrum med skolor, tågstation 
och service samt till andra målpunkter som Skånes djurpark och Frostavallen.

Kollektivtrafik
Vägsystemet ger möjlighet att dra en busslinje i utkanten av området utmed Kvarn- 
bäcksvägen vilket kan komma att ske när det finns tillräckligt underlag för resande. 
Höörs station nås enkelt till fots på 15 minuter eller med cykel via gång- och cykel-
vägar. Därifrån finns goda förbindelser att resa vidare kollektivt med buss, Pågatåg 
och Öresundståg.

Trafikbuller
Bostadsområdet ligger strax söder om Kvarnbäcksvägen i norr. Norr om Kvarnbäcksvä-
gen finns en bullervall som är reglerad i gällande detaljplan som vann laga kraft 2007-
01-25. Bullervallen ska skydda Kvarnbäcksområdet från buller från Väg 13 norrdärom. 
Höörs kommun antog under sommaren 2013 en ny bullersaneringsplan med bullerin-
ventering av Höörs tätort. Den mest trafikerade och bulleralstrande källan i närheten av 
planområdet är Väg 13. Inventeringsberäkningarna i bullersaneringsplanen sträcker sig 
fram till 2020 och av dem framgår det att den ekvivalenta ljudnivån och den maximala 
ljudnivån gränsar till, men överstiger inte, tillåtna ljudnivåer för buller. Den ekvivalenta 
ljudnivån inom planområdet ligger på 40-55 dBA (ekvivalent ljudnivå) och den maximala 
på 45 - 60 (65) dBA för 2020. Med dessa siffror till hands görs bedömningen att buller- 
nivåerna inom planområdet är godtagabara för föreslagen bebyggelse.

Kommunal och kommersiell service

Inom planområdet finns inte tillgång till service som dagligvarubutik, handel etce-
tera. Dagligvarubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av olika slag finns 
i Höörs centrum. Närmst belägna kommunala förskola är Midgårds förskola intill 
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Ringsjöskolan på Östergatan, ca 1,5 km från planområdet. Waldorfförskolan Sun-
nanäng vid Dammgatan är närmre belägen och kan nås via gång- och cykelvägar. 
Närmsta skola och fritidshem, Enebackeskolan F-6, ligger i Höörs centrala skolom-
råde där också Ringsjöskolan 7-9 finns. 

FÖRSLAG

Bebyggelse

Området som planeras för flerbostadshus i 2-plan är beläget i nordost inom etapp 
2a. Föreslagen utbyggnad bidrar till ett större utbud av bostäder, storlek på bo-
städer samt upplåtelseformer vilket Höörs kommun ser som eftersträvansvärt. 
Avsikten är att lägenheterna ska vara små och i hyresrättsform, men de kan även 
vara i andra storlekar och i andra upplåtelseformer. Maximalt kan ca 24 lgh skapas, 
12 ettor och 12 tvåor föreslås. Höörs kommun eftersträvar att det ska finnas olika 
upplåtelseformer och storlekar på bostäderna inom Kvarnbäcksområdet och det 
finns en efterfrågan på små lägenheter. Nedan ses ett kollage (illustration tillhö-
rande plankarta H167, som vann laga kraft 2015 och föreliggande förslag) över hur 
byggnationen inom etapp 2 a kan komma att se ut. 

2-plansbostäder

1 ½-plansbostäder

Figur  11. Kvarnbäck etapp 2a. Illustrationsbild över hur bebyggelsen kan komma 
att gestaltas med föreslagen bebyggelse för flerbostadshus i 2 plan i norr.

Gång- och cykelväg    
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Då bebyggelsen inom etapp 2 ,som är belägen i en tydlig södersluttning vilket 
medför en exponering i landskapet, så reglerar detaljplanen matt-röda tegelpannor 
på huvudbyggnader i syfte att få ett enhetligt uttryck. Efersom det i etapp 1 i vissa 
delar schaktats så att den ursprungliga markformationen förändrats och hus av 
varierad storlek suddar ut det kuperade landskapet, så har även kriterier för etapp 2 
varit att tydliggöra södersluttningen med bebyggelsens volymer. Därför förläggs de 
högsta 2-våningshusen högst upp i terrängen, därefter följer 1,5-plansbostäder och 
i den södra delen, nere i dalen, tillåts endast 1,5-  eller 1-plansbostäder. 

Huvudbyggnaderna inom föreliggande detaljplan får högst ha en nockhöjd på 9,0 
meter och taken ska ha låg lutning, 17-34 grader. Komplementbyggnad ska ha en 
maximal nockhöjd på 4,0 meter. Carportar ska på grund av bland annat utseende-
mässiga skäl då det ger en naturprägel på området, beläggas med sedumväxtlig-
het som varierar med årstiderna med blomning och höstfärger. Sedumtaken har 
miljömässiga fördelar då de minskar belastningen på dagvattensystemet genom sin 
fördröjande och upptorkande  effekt. En stor del av det regnvatten som faller på ett 
sedumtak avdunstar direkt utan att belasta dagvattensystemet. Ljudnivåerna från 
vägbuller dämpas också då buller absorberas bättre i växtlighet än i ett hårt takma-
terial vilket är en fördel för bebyggelsen söder därom. Komplementbyggnader, ej 
carportar som ska beläggas med sedumtak, kan antingen ha samma takbeläggning 
som huvudbyggnaderna eller svart papp eller sedumväxtlighet om taklutningen är 
under 27 grader. Solpaneler tillåts i takfallets lutning och är bygglovsbefriad åtgärd. 

Fasadernas utseende, färg eller material regleras inte i detaljplanen utan beslutas i 
bygglov.Plank tillåts som bygglovbefriad åtgärd upp till en höjd av 1,8 m att uppfö-
ras i gräns i öster.

Figur 12. Illustration visar hur bebyggelsen, flerbostadshusen, skulle kunna se ut. Om det byggs enkelsi-
diga lägenheter ska de ha balkong. Skiss: Arkitektkontor Bjartmar och Hylta Arkitekter, Lund.
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Ett byggnadsfritt, prickat område, begränsar bebyggelsen i norr, söder och öster. 
Detaljplanen anger att enkelsidiga lägenheter ska ha balkong som ska rymmas 
inom område som anges som byggrätt, dvs inte sticka ut över prickat område. 

Kryssmark som tillåter komplementbyggnader som förråd, hus för källsortering och 
carportar koncentreras främst i öster.  Lekyta och gemensamhetsyta förläggs för-
slagsvid i planområdets centrala delar om fastigheten bebyggs som flerbostadshus. 

På grund av nivåskillnader behöver norra delen av fastigheten närmast Kvarnbäcks-
vägens gång- och cykelväg anläggas som slänt som i delar behöver förstärkas med 
stödmurar.

Förråd och carportar får ha en max totalhöjd på 4 meter och taklutningen ska vara 
som huvudbyggnads eller platt. Carportar ska ha sedumtak men övriga komple-
mentbyggnader får även ha andra takmaterial som svart takpapp och tegelröda 
takpannor. Detaljplanen medger att plank och komplementbyggnad ska få ansluta i 
och intill fastighetsgräns i öster med en max höjd av 1,8 meter.

Trafik
Allmän platsmark för gata regleras som tillfartsgata i sydost till parkering. Lokalga-
tan söder om planområdet har ett vägområde på 8,5 meter innefattande gångbana 
på en sida. Utfartsförbud finns redan i gällande detaljplan i västra fastighetsgränsen 
och vid korsning mot vägområde som trafiksäkerhetshöjanede åtgärd vilket fortsät-
ter att gälla. 

Parkering
Parkering till bostäder ska ske på tomtmark. Inom parkering i öster kan 1 p-plats per 
lgh anläggas och handikapp-p plats kan anläggas närmast bostadshuset intill yta 
som angränsar till gång.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och Spillvatten
Planområdet  ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten.

Dagvatten
Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas omhand och fördröjas lokalt 
inom detaljplaneområdet enligt kommunens dagvattenpolicy. Omhändertagan-
det kan förslagsvis ske genom att man använder sig av genomsläppliga ytor i så 
stor grad som möjligt. Anläggande av gröna tak är ett bra komplement eftersom 
det har fördröjande verkan på stora regn. Ett fördröjningsmagasin i form av infil-
trations-/utjämningsbrunn föreslås inom tomtmark och vid de tillfällen som dessa 
fylls kommer regnvattnet att ledas ut till dagvattenledning i gatan. Fördröjnings-
magasin och åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten minskar belast-
ningen på det kommunala ledningsnätet vid stora regn, vilket innebär att mindre 
mängd vatten riskerar att pressas upp ur brunnar. Dagvattenledning finns i gatan 
som fastigheten kan anslutas till.
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El , tele och datakommunikation
Planområdet ligger inom Kraftringen Nät AB:s verksamhetsområde, som står för el-
tillförseln i området. Skanova och Telenor har tele- och datakommunikationskablar i 
anslutning till planområdet.

Värme
Det behöver uppföras enskilt värmesystem för fastighet inom planområdet. Taket 
kommer i sitt läge att vara väl solbelyst på södersidan vilket ger minskad energiåt-
gång och gör området lämpligt för användande av solenergi för uppvärmning. Sol-
paneler och solfångare är bygglovsbefriad åtgärd om de placeras i takfallets lutning.

Avfallshantering
Den kommunala renhållningsföreskriften ska följas. Hushålls- och källsortering sker 
inom varje enskild fastighet. MERAB AB sköter avfallshanteringen. Närmsta återvin-
ningscentral finns på Industrigatan i Höör.

MOTIV TILL PLANBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad
Största tillåtna byggnadsarea i procent per fastighetsarea  

40% per fastighet får bebyggas med flerbostadshus inklusive komplementbyggna-
der. Balkonger ska byggas inom angiven byggnadsarea och inom yta som avgrän-
sas som byggrätt. Angiven byggnadsarea har bedömts som rimlig för att tillmötes-
gå behovet för flerbostadshus i två våningar med tillhörande funktioner.

Begränsningar av markens byggande

Marken får inte förses med byggnad. Prickad mark innebär i detaljplanen att bygg-
nad inte får uppföras inom förgårdsmark närmast gata i söder och väster. Syftet 
är att skapa ett gaturum, ett område mellan hus och gata, som skapar distans till 
trafiken. Inom förgårdsmarken kan marken lutas från hus så att dagvatten kan ledas 
bort. I norr syftar prickad mark till att slänt samt stödmurar ska kunna utföras samt 
uteplatser ska kunna skapas till bostäderna på bottenplan.  Med ett förgårdsom-
råde på 4,5 m framför bostaden i söder mot gata skapas möjlighet för en mindre 
trädgård/uteplats och en intimare karaktär skapas för bostadshuset. Prickad mark 
i öster, inom ett område två meter från gatan, innebär att marken för komple-
mentbyggnader, miljöhus, förråd och carportar, ska kunna byggas närmre gatan 
än huvudbyggnaden. Den östra delen har ett bredare prickat område i norr i syfte 
att i det området kunna ta upp en brantare lutning, förslagsvis med låg, vintergrön 
buskvegetation. Som mest är nivåskillnad ca 3 meter på 8 meter. Stråk av prickade 
områden på parkeringsutrymmet syftar till att förhindra att långa parkeringsblock/
carportar anläggs utan avbrott som medger genomsikt och avbrott med växtlighet.  
Carportar kan därmed innehålla maximalt 5 bilar. 

Korsprickad mark får endast bebyggas med komplementbyggnader. Anledningen 
till att korsprickning förlagts till östra delen av planområdet är att det är lämpligaste 
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läget för parkering och tillfart. Parkeringsplatserna ska kunna byggas över med 
carportar som regleras att ha sedumtak -av estetiska skäl, -för att minska dagvat-
tenmängden samt -på grund av att sedumtakbeläggning har en dämpande effekt 
på bullret från vägarna. 

Körbar in- och utfart får inte anordnas. Syftet med utfartsförbud är att förhindra att 
in- och utfart placeras i olämpliga lägen. Utfartsförbudet i denna detaljplan finns 
redan i gällande detaljplan och är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Placering, utformning, utförande och utseende

Syftet med tillåtna 9,0 meter som maxhöjd på nock på bostadshus är att två vå-
ningar ska kunna byggas med enskilda lägenheter på vardera plan. Att de högsta 
husen placeras längst upp i norr bidrar till att upplevelsen av att landskapet sluttar 
mot söder blir tydligare. I etapp 2a gäller samma regel, att de högsta husen place-
ras längst upp i norr.

Tillåten taklutning 17-34 grader på huvudbyggnad syftar till att hålla bebyggelsen 
låg för att ansluta till den angränsande lägre bostadsbebyggelsen söder om. Huset 
på samma nivå, väster om, är också reglerat till 2 plan. Tak på huvudbyggnad ska 
utföras med tak i matt-, tegelröd kulör. Syftet är att bebyggelsen ska vara anpas-
sad till kringliggande bebyggelse inom bebyggelsemiljön som med de röda taken 
skapar ett enhetligt uttryck i södersluttningen även om fasaderna är olika. Takens 
beläggning ska inte vara bländande. Solpaneler och solfångare är bygglovbefriad 
åtgärd om de anläggas i takfallets lutning.

Nockhöjd på komplementbyggnad får vara max 4,0 m.  Tak på komplementbygg-
nad, carport, ska utföras med sedumväxtlighet. Övriga komplementbyggnader får 
även utföras i samma takmaterial som huvudbyggnad eller i svart papp. Komple-
mentbyggnad får utöver tillåtna taklutningar, 17-34 grader, även ha platt tak. 

Administrativa bestämmelser

Solpaneler och solfångare är bygglovsbefriad åtgärd om de placeras i takfallet. 
Solpaneler och solfångare är en uppvärmningsform som är positiv ur hållbar-
hetssynpunkt och dessutom lämplig speciellt i det södervända läget på huvud-
byggnadens tak.

Bygglov krävs inte för plank upp till en höjd av 1,8 meter i, eller max 1 meter 
från, fastighetsgräns i öster. Syftet är att underlätta för uppförande av plank i 
beskrivet läge. Uppförande av ett plank eller pergola bedöms som en lämplig 
åtgärd för att skapa avgränsning och skydd för insyn. Plank eller pergola kan om 
önskvärt kläs med växtlighet som murgröna, vildvin och clematis.
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KONSEKVENSER

Ökad exploateringsgrad
Behov finns i Höör för mindre lägenheter. 24 lägenheter istället för 2 villatomter 
innebär bättre utnyttjande av mark och infrastruktur. En ökad exploatering kan 
innebära ökad biltrafik men i begränsad mängd och endast i kvarterets norra del. 
Parkeringsmöjlighet för de boende ska finnas på fastigheten inom kvartersmarken. 
Det är små lägenheter som föreslås, vilket kan medföra att det blir ett mindre bil-
bestånd per lägenhet då det dessutom är gång- och cykelavstånd till Höörs station 
och centrala Höör där serviceinrättningar finns. Planförslaget innebär att trafiken 
kan öka men omfattningen bedöms som acceptabel i förhållande till nyttan. 

Rekreation och Friluftsliv
I angränsning till planområdet finns goda möjligheter för rekreations- och frilufts-
liv för de boende. Det finns redan utbyggda gång- och cykelvägar som kommer 
utnyttjas bättre med den föreslagna bebyggelsen.

Överensstämmelse med planer och program
Planförslaget överensstämmer med gällande ÖP2002 och intentionerna med den 
gällande detaljplanen H135 och H167, som medger användning för bostäder i 2 
plan, se sid 3-4.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

GENOMFÖRANDE
Ansvarsfördelning
Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd mark- 
ägare/exploatör för byggnads- och anläggningsarbeten. 

Lokalt omhändertagande av dagvattenhanteringen gäller inom kvartersmarken i 
enlighet med kommunens dagvattenpolicy.

Höörs och Hörby kommuns gemensamma enhet Mittskåne Vatten, kommer vara 
ansvarig för driften av vatten-, avlopps- och ledningsnätet.

MERAB AB som sköter avfallshämtningen har tagit fram en checklista, som de till-
handahåller, som ska beaktas i projektering inför bygglov. 

Kraftringen Nät AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. 
Utförligare geoteknisk undersökning avseende markens bärighet och markradon-
förekomst behöver tas fram före bygglov vilket exploatören för byggnationen inom 
fastigheten ansvarar för.
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Eventuell kompletterande VA- och dagvattenutredning inom fastigheten ansvarar 
och bekostas av exploatören av fastigheten.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
Allmän platsmark ingår i detaljplanen med ca 900 m2 gata. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Ledningsrätt och servitut
Det är varje enskild fastighetsägares skyldighet att ha vetskap om läget och regler 
för enskilda ledningar inom sin fastighet. 

Fastighetsbildning
Höörs kommun ansöker hos Lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning
vilken ska ske innan kommunen säljer fastighet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Plankostnader ska ingå vid fastighetsköp.

Höörs kommun bekostar fastighetsbildningen.

Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom 
kvartersmarken samt eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger 
markägaren.

Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar till fastighet regleras i enlighet med 
Mittskåne Vattens VA-taxa och betalas av fastighetsägare utöver kostnad för fastig-
heten.

Eventuell kompletterande VA- och dagvattenutredning samt geoteknisk un-
dersökning avseende markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan 
krävas vid byggnation, bekostas av exploatören.

Rolf Carlsson     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/76

§ 161 Ändring av detaljplan för del av Höör 
57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 
2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen), 
godkännande för samråd

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna detaljplanen för kv. Koriandern för samråd.

2. Planarbetet ska ske med standardförfarande.

3. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet.

 4. Genomförande av planförslaget medför inte betydande miljöpåverkan.

Ärendebeskrivning
Ett samrådsförslag till detaljplan har tagits fram som utformats efter planuppdrag 2017-
03-13 § 71. Förslag har inkommit från exploatör om att bygga flerbostadshus med 24 st 
lägenheter. Projektet var tidigare planerat att utföras inom kv Rosmarinen på 
Kvarnbäcksområdet. Upplägget för bebyggelsen är samma som tidigare redovisats för 
Rosmarinen vad gäller antal lägenheter, parkeringsplatser, förråd mm. Dispositionen av 
tomtytan vad gäller ingående komponenters placering är något annorlunda.

Detaljplanen innebär en mindre ändring av gällande detaljplaner som vann laga kraft 
2007-01-25 med genomförandetid som gick ut 2012-01-24, samt detaljplan som vann 
laga kraft 2015-04-02 med en genomförandetid till 2020-04-02.. Den justering som krävs 
bedöms kunna göras med begränsat planförfarande då ingen försäljning av kringliggande 
tomter skett, vilket innebär att kommunen är granne på samtliga sidor. Justeringen 
innebär främst att ett prickat område öster om de två tomterna inom ursprungliga 
detaljplanen för Kvarnbäck tas bort. Planen innebär även att allmän plats behöver 
anläggas med en gata med sidoområden, totalt ca 280 kvm för att skapa tillfart till 
parkeringen till lägenheterna. Syftet är att utbyggnaden kan ske i samband med att övrig 
gata byggs inom etapp 2 under 2017. Byggnadsarean ökas och en något högre höjd tillåts 
jämfört med gällande plan som redan tillåter två-plans bebyggelse, från en högsta 
nockhöjd på 8 meter föreslås istället 9 meters nockhöjd.

Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av flerbostadshus i 2 
våningar inom planområdet som är beläget inom Kvarnbäcksområdets norra del, etapp 
2a.

Detaljplanen föreslår att plank och komplementbyggnad ska få ansluta i och intill 
fastighetsgräns i norr och öster med en max höjd av 1,8 meter samt att tak på carportar 
ska ha sedumtak. Vidare anpassas huvudbyggnads utseende genom reglering av husets 
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nockhöjd och taklutning.

Detaljplanen följer gällande översiktsplan (2002) och tas fram enligt standardförfarande i 
enlighet med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap. Förslaget innebär att kv. 
Koriandern kan bebyggas med flerbostadshus i 2 våningar och att mark för parkering 
läggs till fastigheten. Allmän platsmark för gata regleras. Bostadsfastigheten avstyckas 
från Höör 57:17 genom lantmäteriförrättning.

Beslutsunderlag
Nya handlingar kommer till KS enligt Anneli
 
1. Kommunstyrelsen 2017-03-13 KS § 71
2. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-03
3. UTKAST_Plankarta_Koriandern_Ksau 20170425.pdf
4. UTKAST_Planbeskrivning Koriandern_Ksau 20170425.pdf
 
_____
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Ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl fastigheter, 
antagande 
 

Ingress 

Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 har fått positivt planbesked för att upphäva gällande 
tomtindelning i syfte att kunna möjliggöra en sammanslagning av nämnda fastigheter. I 
tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet för positivt planbesked inkluderades de övriga 
fastigheterna inom kvarteret Eskil. Detta gjordes utifrån att ”kvarteret Eskil är sedan länge 
fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag för Eskil 8 som är obebyggd. 
Eftersom hela tomtindelningen för kv Eskil bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin 
helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.” Fastigheterna Eskil 8 och 9 brukas som en 
bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 
8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör det svårt att få 
plats med ett bostadshus på Eskil 8. Det är således inte lämpligt med en VA‐anslutning till den 
fastigheten. Från MittSkåne Vatten har en begäran inkommit att fastigheterna ska få var sin 
anslutning. För att inte behöva ansluta Eskil 8 med nya VA‐ledningar och istället utnyttja befintliga 
systemet, har fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 ansökt om fastighetsreglering för att kunna lägga 
samman de två fastigheterna till en. Med gällande tomtindelning omöjliggörs en fastighetsreglering 
och den måste upphävas för att ändringen ska kunna genomföras. 
 
Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar (upprättad 1972) då den i 
dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). 
Tomtindelningar upprättades förr som separata dokument men sedan ny PBL infördes 2011 ska de 
gälla som detaljplanebestämmelser. Upphävande av tomtindelning sker därför numera enligt regler 
för ändring av detaljplan. Tomtindelningen bedöms inte längre fylla någon funktion då området är 
utbyggt sedan länge. Avsikten är att upphäva de tomtindelningar som finns på fastigheterna Eskil 1‐
10 för att möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9. 
 
Detaljplanen har varit ute på både samråd och granskning. De inkomna yttrandena (från både 
samrådet och granskningen) har sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterat 2017‐04‐24. 
Inga av de inkomna yttrandena medför någon nämnvärd förändring av planhandlingen, handlingen 
har kompletterats med två informationsuppgifter. 
 

Förslag till beslut 

Att granskningsutlåtande, daterat 2017‐04‐24, godkänns. 
 

Att planbeskrivning, ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl fastigheter, upphävande av tomtindelning, 
upprättad 2017‐04‐24, godkänns för antagande. 
 

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413‐280 00 • Fax: 0413‐207 41 
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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Detaljplan för ändring av detaljplan för Eskil 1-10, upphävande av 
tomtindelning, Höörs kommun, Skåne län

Samrådshandling upprättad 2017-01-30 har varit ute på samråd under tiden 
2017-02-22 - 2017-03-14 därfter har handlingarna arbetats om till gransknings-
handlingar som varit ute på granskningsremiss under tiden 2017-03-17 - 2017-03-
31.

Både samrådshandlingen och granskningshandlingen har varit uppsatt i kommunens 
entré och har funnits på kommunens hemsida. 

Följande har erhållit underrättelse om samråd och granskning: 
Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäterimyndigheten, TeliaSonera Skanova Access AB,  
Mellanskånes Kraft, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, VA GIS nämn-
den, Gatu- parkkontoret och fastighetsägare.

Inkomna yttranden under samrådstiden och granskningstiden redovisas i samman-
drag i detta granskningsutlåtande. Om så erfordrats har inkomna yttranden kommen-
terats. 

    

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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Inkomna yttranden och kommentarer

1. Länsstyrelsen - Samråd
Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget 
utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). Avsik-
ten är att upphäva de tomtindelningar som fi nns på fastigheterna Eskil 1-10 för att 
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Ändringen är förenlig med gällande översiktsplan och handläggs med standardförfa-
rande.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte  
några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 
§§ PBL.

Kommentar:
Yttrandet noterat.

2. Länsstyrelsen - Granskning
Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget 
utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). Avsik-
ten är att upphäva de tomtindelningar som fi nns på fastigheterna Eskil 1-10 för att 
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11 
§§ PBL.

Kommentar:
Yttrandet noterat.

3. Övriga centrala och regionala organ
Lantmäterimyndigheten - Samråd
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget förutom att det i detaljplanen bör  
framgå vilken aktbeteckning aktuell tomtindelning har.

Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med tomtindelningens aktbeteckning i 
granskningshandlingen.

Lantmäterimyndigheten - Granskning
Lantmäteriet har inget att erinra ur fastighetsbildningssynpunkt.

TeliaSonera Skanova Access AB - Samråd
Skanova AB har inget att erinra.
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4. Övriga synpunkter

Inga sakägare har i samrådsskedet eller gransknignsskedet inkommit med några syn-
punkter på planförslaget.

5. Kommunal remiss
Miljö- och byggnadsnämnden - Samråd
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra.

Miljö- och byggnadsnämnden - Granskning
Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra.

Mittskåne Vatten - Samråd
Mittskåne Vatten har tagit del av förslaget till detaljplan och har inget att erinra mot 
planen. 

Vid en sammanslagning av fastigheterna Eskil 8 och 9 kommer Mittskåne Vatten att 
debitera fastighetsägaren kostnaden för borttagande av den servis som inte ska an-
vändas.  

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:

- Planbeskrivningen kompletteras med den gällande tomtindelningens aktbe-
teckning inför granskningsskedet.
- Informationen fårn Mittskåne Vatten skrivs in i handlingen.

 

Samhällsbyggnadssektor

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt FPR/MSA



PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för

Eskil 1-10, upphävande av tomtindelning
Höörs kommun, Skåne län
Upprättad: 2017-04-24

Rolf Carlsson    Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt

Planbeskrivning

Byggnad på Eskil 9 och tomtmark på Eskil 8.

ANTAGANDEHANDLING
Standardförfarande

Dnr: KSF 2016/459

BILD
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TIDPLAN
Planprocessen sker med standardförfarande och beräknas fortgå enligt följande 
tidplan:

Samråd    feb 2017
Granskning   mars 2017
Antagande (KS)   maj 2017
Laga kraft   juni 2017

TIDPLAN ...............................................2
INLEDNING ..........................................3
FÖRSLAG ..............................................4
KONSEKVENSER ................................4
FÖRUTSÄTTNINGAR .........................4
GENOMFÖRANDE .............................6
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN .....7

INNEHÅLL
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INLEDNING
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget 
utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). Avsik-
ten är att upphäva de tomtindelningar som fi nns på fastigheterna Eskil 1-10 för att 
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Plandata

Läge
Planområdet är beläget i södra delen av Tjörnarp.

Avgränsning
Planområdet avgränsas i väst och söder av Korsarödsvägen och övriga väderstreck 
avgränsas av fastighetsgränser som gränsar till ett allmänt grönområde.

Ägoförhållanden
Fastigheterna Eskil 1-10 är alla i privat ägo.

Miljöbedömning/MKB

Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av förslaget innebär ingen förändring av den befi ntliga miljön och 
bedöms inte kräva någon behovsbedömning. Därmed bedöms förslaget inte heller 
medföra någon betydande miljöpåverkan.

Höörs
tätort

Planområdet

Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till tätorten Höör.
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FÖRSLAG
Upphävande av tomtindelningar

Förslaget innebär att tomtindelningarna på Eskil 1-10 upphävs. I och med upphävan-
det möjliggörs förändringar av gällande fastighetsindelning. Dessa är inte möjliga att 
ändra idag då tomtindelningen inte kan frångås, utan kan endast genomföras med en 
detaljplaneändring.

KONSEKVENSER
Upphävandet av tomtindelningar innebär att det, efter att förslaget vunnit laga kraft, 
är möjligt att ändra fastighetsgränser. När förslaget vunnit laga kraft är det möjligt att 
slå samman fastigheter. Förslaget medför en ändring i gällande detaljplan och innebär 
ingen ändring av de i detaljplanen angivna bestämmelserna. Användning av mark och 
byggrätter kommer inte att förändras och regleras fortsättningsvis genom gällande 
detaljplan (Kv Absalon mfl , Tjörnarps stationssamhälle, Tj8).

FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund
Fastigheterna Eskil 1-10 omfattas av en tomtindelning som fastslogs i oktober 1972. 
Tomtindelningars syfte är att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i tomter och var 
tidigare obligatoriskt för att bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. I och 
med införandet av PBL 1987 kom tomtindelningar att gälla som fastighetsplaner. Från 
och med att nya PBL infördes 2011 ska dessa fastighetsplaner gälla som fastighets-
indelningsbestämmelser i den detaljplan som gäller för respektive område. Om fast-
ighetsreglering ska genomföras måste planbestämmelsen om fastighetsindelning tas 
bort och detta sker därför numera genom ändring av detaljplan.

Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 har begärt planbesked för att upphäva gällande 
tomtindelningar för nämnda fastigheter (aktbeteckning 12-TJS-46, gammal beteck-
ning 1722). I tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet för positivt planbesked inklu-
derades de övriga fastigheterna inom kvarteret Eskil. Detta gjordes utifrån att ”kvar-
teret Eskil är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med 
undantag för Eskil 8 som är obebyggd. Eftersom hela tomtindelningen för kv Eskil 
bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin helhet, och inte bara för de 
två berörda fastigheterna.” Fastigheterna Eskil 8 och 9 brukas som en bostadstomt, 
där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 
8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör 
det svårt att få plats med ett bostadshus på Eskil 8. Det är således inte lämpligt med 
en VA-anslutning till den fastigheten. Från MittSkåne Vatten har en begäran inkommit 
att fastigheterna ska få var sin anslutning. För att inte behöva ansluta Eskil 8 med nya 
VA-ledningar och istället utnyttja befi ntliga systemet, har fastighetsägarna till Eskil 8 
och 9 ansökt om fastighetsreglering för att kunna lägga samman de två fastigheterna 
till en. Med gällande tomtindelning omöjliggörs en fastighetsreglering och den måste 
upphävas för att ändringen ska kunna genomföras.
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Utdrag från primärkartan över fastigheterna inom planområdet.

Utdrag från gällande tomtindelning över området (laga kraft 3 oktober 1972). Eskil 1-10 är markerade 
med en blå ram.



6

Ändring av detaljplan för Eskil 1-10 • Antagandehandling 2017-04-24

Tidigare ställningstaganden

Detaljplan
För kvarteret gäller detaljplan (stadsplan), fastställd 1969-03-31. Detaljplanen med-
ger användning BFI, område för friliggande bostadsändamål med bland annat en till-
låten byggnadshöjd på 4,4 meter, tillåten byggnadsarea till 1/5 av fastigheten och en 
taklutning på högst 45 grader.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 att planuppdrag ska ges för ändring av 
detaljplan för Eskil 1-10.

Befi ntlig bebyggelse

Inom planområdet fi nns nio villor som huvudsakligen är 1 våning, det fi nns en villa 
som är 1½ våningar.

GENOMFÖRANDE
Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Den enskilde fastighetsägaren inom kvarteret Eskil 1-10 ansöker själva och står för 
kostnader för fastighetsreglering efter det att tomtindelning upphävts. Det är den 
enskilde fastighetsägaren som själv beslutar när och om en sådan fastighetsreglering 
ska ansökas.

Utdrag från gällande detaljplan över området (antagen 31 mars 1969).
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Ekonomiska frågor

Fastighetsägaren för Eskil 8 och 9 är initiativtagare till upphävningen av tomtindel-
ningen och svarar därmed för samtliga kostnader för planärendet.

Vid en sammanslagning av fastigheterna Eskil 8 och 9 kommer Mittskåne Vatten att debitera 
fastighetsägaren kostnaden för borttagande av den servis som inte ska användas.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid framtagande av ändring av detaljplan har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef 
och Yvonne Hagström, planarkitekt från Höörs kommun medverkat. 

Rolf Carlsson    Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt
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Dnr KSF 2016/459

§ 162 Ändring av detaljplan för Eskil 9 m.fl. 
fastigheter, antagande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Granskningsutlåtande, daterat 2017-04-24 godkänns.

2. Planbeskrivning, ändring av detaljplan för Eskil 9 m fl fastigheter, upphävande av 
tomtindelning, upprättad 2017-04-24, godkänns för antagande.

 

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 har fått positivt planbesked för att upphäva gällande 
tomtindelning i syfte att kunna möjliggöra en sammanslagning av nämnda fastigheter. I 
tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet för positivt planbesked inkluderades de övriga 
fastigheterna inom kvarteret Eskil. Detta gjordes utifrån att ”kvarteret Eskil är sedan länge 
fastighetsindelat och utbyggt enligt gällande planer, med undantag för Eskil 8 som är 
obebyggd.

Eftersom hela tomtindelningen för kv Eskil bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva 
den i sin helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna. ”Fastigheterna Eskil 8 och 
9 brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör 
trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära 
fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör det svårt att få plats med ettÄndring av detaljplan för 
Eskil 9 m.fl. fastigheter, antagande bostadshus på Eskil 8. Det är således inte lämpligt 
med en VA&#8208;anslutning till den fastigheten. Från MittSkåne Vatten har en begäran 
inkommit att fastigheterna ska få var sin anslutning. För att inte behöva ansluta Eskil 8 
med nya VA&#8208;ledningar och istället utnyttja befintliga systemet, har 
fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 ansökt om fastighetsreglering för att kunna lägga 
samman de två fastigheterna till en. Med gällande tomtindelning omöjliggörs en 
fastighetsreglering och den måste upphävas för att ändringen ska kunna genomföras.

Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar (upprättad 1972) då den 
i dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). 
Tomtindelningar upprättades förr som separata dokument men sedan ny PBL infördes 
2011 ska de gälla som detaljplanebestämmelser. Upphävande av tomtindelning sker 
därför numera enligt regler för ändring av detaljplan. Tomtindelningen bedöms inte längre 
fylla någon funktion då området är utbyggt sedan länge. Avsikten är att upphäva de 
tomtindelningar som finns på fastigheterna Eskil 1&#8208;10 för att möjliggöra en 
sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Detaljplanen har varit ute på både samråd och granskning. De inkomna yttrandena (från 
både samrådet och granskningen) har sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterat 
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2017-04-24.

Inga av de inkomna yttrandena medför någon nämnvärd förändring av planhandlingen, 
handlingen har kompletterats med två informationsuppgifter.

Beslutsunderlag
1. ingress till ksau-ks_Eskil_Antag.pdf
2. granskningsutlatande_eskil_170425.pdf
3. Planbeskrivning_antag_Eskilt.pdf
_____
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