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Nuvarande användning
Planområdet innehåller en nedlagd gård intill Nybyvägen som består av en gårdsformation med mot-
stående lador, en stenlänga med bostadsdel i södra delen mot Nybyvägen och två kopplade trälador i 
dåligt skick med liggande röd panel samt en mindre byggnad, ett garage, mittemellan, se figur 6.

Den redan planlagda marken inom skolområdet utgörs av skola, gata, gång- och cykelväg, parkering 
och natur. Den mark som omfattas av denna detaljplan och som inte tidigare är detaljplanelagd är 
ruderatmark och natur. Delar av området där förskolan planeras ligger på uppfylld mark som har en 
högre nivå än den omgivande ursprungliga marken som sluttar svagt åt sydväst och ligger cirka 1 m 
lägre än uppfyllnaden. 

Stenmurar och vegetationsridåer är värdefulla inslag i natur- och kulturmiljön. I planområdets västra 
del finns en kraftig vegetationsridå med stenmur som består av ek och andra ädellövträd samt björk och 
björkslybestånd. Stenmurarna är inte välbyggda utan har i de flesta fall raserats eller från början lagts 
i ägogränsen. I övrigt består marken av gräsmark och pestskråp, en hög, flerårig ört,  kring en dag-
vattendamm men saknar högre vegetation som träd och buskar inom föreslaget område för byggnation. 

I öster finns en björkdunge som sedan tidigare är planlagd som natur intill nuvarande infartsväg 
med en mindre återvinningsstation. Det finns stengärdsgårdar söder om befintlig parkering mellan 
vårdhemmet och skolan  (se figur 5) samt i planområdets västra gräns mot Bosjökloster 1:270. Det 
finns en dagvattendamm i väster som regnvatten från skolområdet leds till. Dagvattendammen anlades 
i samband med byggnationen av högstadieskolan som stod klar i oktober 2009, se figur 5 och 7. 

I området öster om föreslaget läge för förskolan finns den befintliga parkeringen och ett mopedgarage. 
Vidare österut finns den befintliga infarten från Nybyvägen samt ett skogsparti av björk som är planlagt 
som natur, skog och för funktionen fördröjning av dagvatten i gällande detaljplan. Det finns en återvin-
ningsstation förlagd i björkskogen som förpackningsindustrin sköter.

Miljöbedömning/MKB

Bedömning av miljöpåverkan
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) skall 
en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljö-
påverkan. 

I den antagna planen för Ringsjöbandet, sid 104, som är en del av översiktsplanen med miljökon-
sekvensutredning, anges för utbyggnad av skolområdet i Sätofta: ”Miljökonsekvenser Campus Sätofta. 
Utvecklingen berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive parkeringsplatser och trafikan-
läggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur i gällande detaljplan men som 
saknar höga naturvärden. Utvecklingen påverkar landskapsbilden men står inte i konflikt med höga 
naturvärden, kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden.” Utbyggnaden i denna detaljplan 
bedöms som i ÖP:n sammantaget ha liten miljöpåverkan och en särskild miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte. 

Figur 6, Fotot visar den nedlagda gården intill Nybyvägen, som är belägen mellan träden och gården och med 
Sätoftasjön/Östra Ringsjön söder därom. Stenlängan föreslås kunna användas inom skolområdet medan de 
andra ladorna i trä som är i dåligt skick föreslås rivas. Södra delen av stenlängan används idag som bostad.
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Förskolan blir omfångsrik och kommer uppta stor yta på mark då den föreslås byggas i ett plan. Men 
den föreslagna utformning i T-form medför att byggnaden kommer upplevas mindre och med sin låga 
skala anpassas byggnaden väl till den anslutande stenladan som föreslås kunna bli del i förskolemiljön 
samt få andra funktioner. Vissa delar av förskolebyggnaden kan vara lite högre men enligt detaljplanen 
är högsta nockhöjd 8 meter. Högre delar kommer inte upplevas som iögonfallande då angränsande 
högstadieskola och andra delar av befintlig skola har en högsta byggnadshöjd på 10 meter. Marken för 
byggnaden är ruderatmark och uppfyllnadsmark som inte har högre odlingsvärde. 

Påverkan på den befintliga bebyggelsen, kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt, innebär att 
strukturen av gårdsformationen intill Nybyvägen med motstående längor suddas ut, samtidigt får 
stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Den nya förskolan innebär förtätning genom att den 
nya bebyggelsen kommer tätare inpå den äldre och en anpassning ska därför göras vad gäller bebyg-
gelsens höjd och material samt trädplantering vilket kommer följas upp i genomförandet via avtal. 
Funktionsmässigt innebär utbyggnaden att marken kommer att användas bättre samt bidra till att 
skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Utbyggnaden påverkar landskapsbilden men bedöms inte stå 
i konflikt med höga natur- eller kulturvärden eller försämra utpekade närrekreationsområden. Istället 
bidrar sammanlänkningen av gång- och cykelstråken till ökade möjligheter för miljövänligt resande 
samt till rekreation i natur- och kulturmiljö. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markan-
vändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och 
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder. 
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en 
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaro-
matiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rappor-
ten är översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten 
planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid före 
schaktning påbörjas. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan om avhjälpan-
de åtgärder enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsyns-
myndigheten i god tid före åtgärderna planeras att utföras”, vilket förts in under rubriken ”Förutsätt-
ningar” samt i genomförandedelen.

Radon
Uppmätta värden av markradon visar i huvudsak radonhalter i jordlagren mellan ca 11 och 28 kBq/
m3. I fyllningen har lokalt högre förekommande nivåer på 69 kBq/m3uppmätts. Marken inom under-
sökningsområdet kan klassas som normalradonmark och byggnader ska utföras radonskyddade. 
(Utdrag ur Swecos MUR, Geoteknikdel 2016-10-21).

 Figur 7, Sätofta högstadieskola syns i bakgrunden av platsen där den nya förskolan föreslås placeras.
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Ekonomi för byggnation , rivning mm
I målen som kommunfullmäktige antagit och som gäller fram till 2019 agerar Höörs kommun för att 
ha långsiktig hållbar ekonomi, vilket är ett av de 4 målen ( övriga mål se sid 4, rubriken ”Mål”).  I 
syfte att minska framtida kostnader behöver kommunen agera för ansvarsfulla inköp/upphandlingar 
och säkra att beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på samhället och miljön. Det är viktigt 
att bygga på ett hållbart sätt så att skolområdet blir en del i en hållbar stad ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt. 

Miljökvalitetsnormer
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För närvarande 
finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, 
ozon och partiklar) (SFS 2010:477), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), 
omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533). 
Detaljplanen bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids.

Buller
Förordningen (SFS nr: 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller. Trafikbullerförordningen 
verkar med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken och är kopplad till plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Enligt trafikbullerförordningen ska bestämmelserna i 3–8 §§ i förordningen tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § PBL är uppfyllt. Buller 
från spårtrafik och vägar. 3 § anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida:

 1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och

 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas 
i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret 
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör

 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids vid fasaden, och

 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte över-
skrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen 
(2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör 
vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, 
bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00

Beräkning av bullervärden
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen.

Trafikmätningar gjorda i mars 2016 visar att det i dagsläget går mellan ca 1100 och 1500 fordon 
under ett veckomedeldygn på den aktuella sträckan av Nybyvägen. Varav Sätoftaskolan alstrar drygt 
700 fordon/veckomedeldygn. Av dessa är det 3 skolbussar och 5 taxibilar som ankommer varje dag 
till skolan. Leveranser och sophantering utgör ca 20 transporter under en vecka. Den nya förskolan 
planeras för ca 160 barn. Totalt förväntas den nya förskolan alstra ca 330 fordonsrörelser under ett 
vardagsdygn. Omräknat till ett veckomedelsdygn, dvs. inklusive lördag och söndag, blir trafikflödet 
ca 240 fordonsrörelser/dygn (Trafikutredning Tyrens 20160607).

En Bullersaneringsplan har tagits fram av Tyrens hösten 2012, som antagits av Tekniska nämnden i 
Höörs kommun 2013-06-17 § 60. I planen ingår kartor med beräknade bullermängder för
ekvivalent ljudnivå 2 m över mark år 2020 (Ramböll 2012, se figur 8).
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Enligt beräkningarna understiger bullernivåerna inom skolområdet gällande riktvärden medan 
stenlängan i söder nära Nybyvägen är mer utsatt för trafikbuller, varför det vid bygglov ska tillses att 
bostaden uppfyller gällande riktvärden samt att uteplats finns i bullerskyddat läge. 

Riksintressen och strandskydd 
Det finns inga riksintressen eller strandskydd som berör detaljplanen. 

Biotopskydd och andra skydd
Stenmurar och diken
För stenmurar i jordbruksmark finns biotopskydd enligt miljöbalken. Inom planområdet finns öppna 
marker som tidigare varit odlingsmark. Dessa är idag igenväxta med bredbladiga gräs, sly och småträd 
och bedöms därför inte längre ha de förutsättningar som krävs för att odlingslandskapets arter ska 
utnyttja dem i någon större utsträckning. I bilagan ”Naturvärdesinventeringen av Naturcentrum AB 
2016-04-25” anges uppfattningen att de angränsande stenmurar och diken därför inte bör betraktas 
som generella biotopskydd. Stenmurarna som finns inom skolområdet och planförslaget är till största 
del sedan tidigare omfattade av detaljplaner. I detaljplanen för högstadieskolan, idrottsplats mm 
som har en genomförandetid till 2019-07-20, har stenmurarna i västra gränsen mellan trakterna 
Bosjökloster och Sätofta särskilt skydd. Det anges i planbestämmelse i den planen att ”Stenmuren ska 
bevaras, genombrott får göras för gång/cykelväg - och körväg. Genombrottet för gata och gång- och 
cykelväg görs i denna detaljplan och skyddet  för stenmur och trädridå överförs till denna detaljplan. 

Dagvattendammen
Dagvattendammen, som finns där gata planeras, behöver flyttas för att gatan ska få en lämplig utform-
ning enligt framtagen trafikutredning. I dagvattendammen finns idag fridlysta groddjur vilket innebär 
att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar eller ta bort eller skada 
ägg, rom, larver eller bon. För att säkerställa att groddjuren inte skadas är avsikten att anpassa den 
nya dagvattendammen så att den kan utgöra en bra livsmiljö för groddjuren. Åtgärderna vid flytt av 
dagvattendammen ska göras i enlighet med naturvårdsutredningen, vid rätt tidpunkt och med varsam-
het så att groddjuren inte skadas vid arbetet. Angående dispensansökan, se genomförandedelen.

Grova lövträd och skog
I detaljplanen ska träd bevaras i så lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruktur inne-
bär att träd fälls men återplantering av träd kommer att ske i större mängd än det antal som fälls 
vilket ska säkras i avtal, se genomförandebeskrivningen. Skötsel  som gallring av träd och beskär-
ning kommer att behövas då bestånden har växt upp från sly. I närområdet finns höga naturvärden 
kopplade till grova lövträd. Två stora träd intill östra infarten, ekar som anges ha höga värden, klass 
3, skyddas i planen med ”q-bestämmelse” liksom en grupp äldre ekar och lönnar samt några yngre 
lindar, fem stycken inom det västra naturområdet intill Nybyvägen. Även trädbeståndet intill muren i 

Figur 8, Beräknade bullermängder för ekvivalent ljudnivå 2 m över mark år 2020 (Ramböll 2012).
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traktgränsen i väster ska bevaras förutom där gata och gångcykelväg leds igenom (se bedömningen 
enligt bilaga Naturvärdesinventeringen av Naturcentrum AB).

Björkskogen i öster har visst biotopvärde och obetydligt artvärde och har framförallt estetiskt värde 
intill entrén i öster. Björkskogen har till största del, 3140 kvm, avsatts som natur i detaljplanen 
medan 870 kvm avsatts som p-plats till skolan, varav 300 kvm redan används som återvinningssta-
tion. Avsikten att använda del av björkskogen som parkeringsplats är för att skapa tillräckligt antal 
p-platser till skolan och samtidigt kunna spara enskilda stora ekar som finns inom befintlig planlagd 
parkeringsplats inom skolfastigheten. Strax utanför planområdet i öster finns ett skogligt biotop-
skydd och det finns nyckelbiotoper både öster och väster om. Sammanlagt ligger skolan innbäddad i 
ett uppsprucket skogsområde mellan stranden vid Ringsjön och den tätare skogen norr  om. 

Natura 2000-område
Länsstyrelsen har i samband med samrådet av planprogrammet meddelat att området direkt norr 
och öster om skolområdet är föreslaget att skyddas som ett Natura 2000-område (se karta figur 9) 
och att område 3 i naturvärdesinventeringen ligger i anslutning till det föreslagna Natura 2000- om-
rådet. I genomförandebeskrivningen har text förts in; ”Om en åtgärd planeras som kan ha en bety-
dande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område, såväl åtgärder som sker innanför som utanför 
området, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.”

Slutsats
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i 
planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär bety-
dande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Med utredningen som 
gjorts i ÖP, planen för Ringsjöbandet, samt utredningar i detaljplanen är behovsbedömningen att 
detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. 

 Figur 9, Länsstyrelsens föreslagna Natura 2000- område.

Föreslagen bebyggelse
Se figur 10.

Behov av utbyggnad av förskola med flera funktioner
Sätoftaskolan ska kompletteras med en ny förskola med åtta avdelningar för 160 barn. Behovet av 
ny förskola har beräknats av barn- och utbildningsnämnen utifrån befolkningsprognos och utbygg-
nadsplanering (bostadsförsörjningsprognos, översiktsplan och detaljplaner) i en ”Utvecklingsplan 
för områdesindelning gällande skol- och förskoleområden”. Förskolan ska ersätta  tre avdelningar 
i Sätofta by, en avdelning i Ängsbyn samt två avdelningar på Sätoftaskolan som ska användas för 
annat ändamål. Vad gäller de två avdelningarna på Sätoftaskolan så frigörs dessa utrymmen att an-
vändas till skollokaler som det finns behov av. 
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Förslag
Illustrationskarta

Figur 10, Illustrationskarta
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Figur 11, 3d-vy över föreslagen bebyggelse, Wigot arkitekter AB.

Förskolan ska också ha platser för ökat antal barn enligt prognos. Prognosen för befolkningen i Höörs 
kommun visar att  antalet barn i åldern 0-5 år, förskolebarn, kommer att öka markant. Beräkningar 
(KAAB prognos AB) visar att från 1170 barn år 2015 kommer antalet 0-5-åringar att öka till 1340 till 
år 2025 =170/10 år. I beräkningarna är ingen hänsyn tagen till antalet nyanlända. 2015 är antalet 
barn 6-15 år 1935 stycken och förväntas öka till 2280 stycken vid slutet av perioden fram till år 2025. 
Det innebär en ökning med 345 barn i åldern 6-12 år under 10 års perioden 2015-2025.

Gestaltning och disposition
Förskolebyggnaden
Den nya byggnaden orienteras så att den anpassas till den befintliga högstadiebyggnaden genom att 
den placeras söder om, vinkelrätt mot byggnaden. Vid placeringen av byggnaden har det varit viktigt att 
förutom koppla byggnaden på ett funktionellt sätt till skolan även att tillse bra läge för en solig skolgård 
och öppna upp mot vacker vy mot naturen från förskolan. Med föreslaget läge finns goda förutsättningar 
för solpaneler och gröna tak.

Förskolan som föreslås uppföras i vinkel, men kan få annan utformning, bör i de norra delarna läggas på 
samma nivå som den anslutande högstadiebyggnaden. Byggnadens sida mot norr bildar, tillsammans 
med högstadiebyggnadens södra del, fond till skolans entrétorg och en mötesplats intill matsal, bibliotek 
mm. I den södra delen av förskolan föreslås byggnaden ligga på en lägre nivå då marknivåerna skiljer sig 
ca1 meter sluttande mot söder inom området för den planerade byggnaden. Byggnaden ska anpassas i 
sitt utförande, volymer och material, till stenlängan. Förskolan kommer att vara i en våning och med even-
tuellt någon högre del. Enligt detaljplanen regleras maximala nockhöjden till 8 meter. 

Förutom förskolan med 8 avdelningar ska gemensamma funktioner rymmas; tillagningskök, som ska 
serva hela Sätoftaområdet, matsal för skola och förskola, foajé, miljöhus samt ett mindre bibliotek. Funk-
tionerna finns med i skissförslagen/volymstudierna, som tagits fram av Leif Hörberg, Wigot konsult AB 
Lund, där även tillbyggnad av idrottshallen och tillbyggnad för skolpersonal redovisas. Övriga funktioner 
föreslås i de befintliga skollokalerna efter omdisponering när förskolan och de övriga byggnaderna är 
klara.

Entréerna till förskolans olika avdelningarna placeras in mot gården som riktas västerut medan lokaler 
som är gemensamma med skolan som matsal, musiksal med flerar rum, orienteras mot den centrala 
axeln med en torgbildning intill huvudéntren vid matsalen.  I skissutredningen redovisas en bruttoarea 
på cirka 2000 kvm, ev. något större för huvudbyggnaden. Därutöver tillbyggnader för skolledning, ca 
120 kvm och för idrottshall, ca 100 kvm.  Inom byggrätterna finns också utrymme att bygga cykel- och 
mopedgarage samt förråd och miljöhus.  Gröna tak som tar upp och fördröjer dagvatten samt ger Sätof-
taskolan den naturprägel som är önskvärd föreslås användas. Framförallt är det lämpligt på förråd, cykel 
och mopedgarage. 
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Stenladan
Stenladan, med ca 1 meter tjocka väggar, som har en byggnadsarea (BYA) på 384 kvm, planeras an-
vändas till förskoleverksamheten men ges i planen flexibel användning, skola, samlingslokal, bostad och 
tillfällig vistelse. Avsikten är att byggnaden, som idag endast används i sin södra del som bostad, skulle 
kunna fungera som ”byhus” en samlingslokal i Sätofta. Eftersom förskola bedrivs på dagtid skulle lokaler 
kunna användas vid andra tider för kulturverksamhet som ateljé med mera. Bostadsdelen kan användas 
som bostad eller för övernattning eller byggas om för annan användning. 

Föreslagen markanvändning

Föreslagen grönstruktur
Förskolegården
Platsen för förskolan har valts utifrån det läge där störst förskoletomt kan skapas samt där de ge-
mensamma funktionerna med skolan ansluts på ett bra sätt. Både 1- och 2-plan hade smält väl in i 
skolmiljön och tillräcklig förskolegård går att tillskapa även vid 1-plans byggnad. Vid tidigare samråd 
och dialogmöte har det varit en tydlig önskan att byggnaden skulle uppföras i 1-plan, speciellt från 
pedagoger och föräldrar men också från grannar. Samspel ute - inne är viktigt att tillse vid plane-
ringen. 

Det är viktigt att skapa bra utemiljöer kring den nya förskolan där lusten, spänningen och nyfiken-
heten får spelrum och det ska finnas miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och 
fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn och unga att skapa och utforma platser och aktiviteter 
på egna villkor som områden med träd i olika storlekar och nivåskillnader med backar är viktiga för 
fri lek, liksom variation med soliga och skuggiga platser samt tillgång till vatten för vattenlek. Intill 
förskolan finns skogar som kan nås utan att vägar behöver korsas.

I plan- och bygglagen är det lagtekniska begreppet för bra utemiljöer för barn och unga; tillräckligt 
stor friyta för lek och utevistelse. Det är i detaljplaneringen som förutsättningar för att säkra tillräck-
liga friytor skapas. Därför är det viktigt att i programskedet se till att det finns tillräckligt stora ytor 
att tillgå intill den nya förskolan. Boverket har tagit fram allmänna råd gällande friyta för lek och ute-
vistelse vid förskola, skola, fritidshem och liknande verksamhet (BFS 2015:1 FRI) med vägledningen 
”Gör plats för barn och unga!” som utkom våren 2015. Vägledningen anger siffrorna 40 kvadratme-
ter per barn och en totalyta på minst 3 000 kvadratmeter som rimliga mått för att kunna skapa de 
funktioner som krävs för en förskolas utemiljö, (Vissa städer som har liten yta att tillgå har antagit 
riktlinjer för förskolors utemiljöarealer som Malmö i miljöprogram 2011, 30 m2/barn) men måtten 
finns inte med i de allmänna råden för hur kommunerna kan eller bör tillämpa lagen (plan- och bygg-
lag (2010:900) 8 kap 9 §, (3 kap 4 § ÖP) 2 kap 7 § ). Förskolans utemiljö får ett skyddat läge med 
en skolbyggnad i öster och en vegetationsridå i väster. I skissen nedan, figur 13, redovisas olika ytor 
som kan läggas till förskolegården. 

Figur12, Stenlängan som idag används i en mindre del som bostad, kommer rustas upp och föreslås användas 
i sin helhet till förskoleverksamhet med flera funktioner.
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Figur 13, Redovisning av arealer och olika ytor som kan läggas till förskolegården. 

Utemiljön på förskolans inhägnade tomt ska vara innehållsrik och stimulerande. Förskolebarnen ska 
ha tillräckligt stora samt omväxlande utomhusmiljöer så att deras lek- och rörelsebehov tillfredsställs 
och deras utveckling främjas. Enbart ett ytmått räcker inte för att beskriva kvaliteér. På och kring 
skolområdet i Sätofta finns många kvalitéer som är omöjliga att skapa i stadsmiljöer, som närheten 
till det omgivande kulturlandskapet med hagmark, skogen norr om och närheten till Ringsjön. Höörs 
kommun avser med detta förslag att skapa en förskolegård som kan hägnas in och som håller måtten 
som Boverket rekommenderar.  En studie har gjorts som beskriver olika alternativ för att komma fram 
till den mest optimala placeringen för att tillskapa tillräckligt stor förskolegård inom det område som 
kan läggas till Sätofta skolområde, se avsnitt ”Konsekvenser”.

Förskoletomten ger möjlighet att tillgodose barnens behov av olika lekmiljöer i olika åldrar. Utemmiljön 
kan till exempel delas i tre zoner, den vilda, den vidlyftiga och den trygga zonen. I den vilda zonen kan 
barnen uppleva frihet m.m. och den bör ligga längst ifrån byggnaden. Den vidlyftiga zonen har plats 
för utrymmeskrävande lek och den trygga zonen, närmast byggnaden,  är ett område där barnen kan 
uppleva trygghet, lugn och ro. 
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Figur 14, Barn behöver gott om utrymme för olika sorters lek och för vila på sin förskolegård.

Natur, grönstråk och rekreation
I skogen norr, öster och väster om Sätoftaskolan som ingår i kommunens grönstrukturprogram och 
naturvårdsprogram, finns ett skogs- och hagmarksstråk som leder norrut i olika vinklingar upp på 
Orupsberget och på andra sidan ner mot Höörs tätort via skogen mot Karlslund eller via bostads-
bebyggelsens småvägar på Ekbacken- Ringsjöhöjden. Skogen, naturen och kulturlandskapet liksom 
Sätoftasjön ca 500 meter söder om förskolan, utgör fantastisk tillgång till skol- och förskoleverk-
samheten, för boende, för vandrare och olika friluftssporter. Dessa vandringsleder föreslås skyltas 
tydligare från skolan.

Förutom de allmänna gång- och cykelvägarna som sammanlänkar skolområdet med Nybyvägen, 
planeras i detaljplanen en allmän gång- och cykelväg till idrottsplatsen. Gång- och cykelvägarna får 
även funktionen att de kan även användas av räddningsfordon. Från  gång- och cykelvägen utmed 
Nybyvägen planeras en sträckning diagonalt till skola/förskola som en ”smitväg” och för att cyklan-
de och gående inte ska behöva passera bilvägen in till parkeringsplatsen (se figur 13).

Stenmurar och trädridåer ska bevaras för att bibehålla kvaliteterna i området. Trädridåerna behöver 
successivt föryngras så att uppdelningen av skolområdet och kultur- och naturvärdena i området 
bibehålls. Träd behöver skötas, beskäras och ibland fällas för att inte utgöra fara i bebyggd miljö.
Det finns en aktivitetsplats för balansträning och för armgång i skogen norr om Sätoftaskolan i an-
slutning till gångstig. Ett förslag är att skapa fler aktivitetsplatser som är attraktiva för olika ålders-
grupper och intressen. 

Figur15, Balans och armgångsbanan i skogen norr om Sätoftaskolan är en plats som besöks av de som 
vandrar utmed slingorna på Orupsberget som ansluter till Sätoftaskolan. Det är en aktivitetsplats och en 
social mötesplats för olika åldrar.
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Belysning
För att området inom och kring skolan ska bli attraktivt och tryggt att besökas även när skolan inte 
är öppen, under den mörka tiden på dygnet och året, behöver belysningen kompletteras. Det är vik-
tigt att belysning placeras på ett sätt så att både marken och människors ansikten syns. 

Dagvattendamm
Den befintliga dagvattendammen, som är belägen där gatan till den norra parkeringen samt fast-
igheten Bosjökloster 1:270, flyttas något söderut och förläggs inom kvartersmarken eftersom den 
utgör en funktion till skolan. Dagvattendammen behöver troligtvis förstoras då dagvattenmängden 
kommer öka med de ökade arealer hårdgjorda ytor och tak som utbyggnaden innebär. Dagvattenut-
redning kommer tas fram för att närmare beräkna dagvattenmängderna. 

Avsikten är att tillvarata och värna den natur som finns i möjlig utsträckning, men även göra nya 
planteringar i naturlik stil. Kring dammen föreslås blommande örter planteras som trivs i flukture-
rande vattenmiljöer. En brygga eller en plattform skulle kunna anläggas vid dammen att användas av 
skolan för naturundervisning om vattenlevande organismer och kretslopp.

Förslag trafikstruktur och parkering

Entréer till skolområdet
Skolområdet angörs idag via en lokalgata från Nybyvägen i planområdets östra del. En ny tillfart 
föreslås väster om stenlängan in till området där förskolan planeras. Syftet är att fördela trafiken till 
skolområdet samt att i en första etapp påbörja gatu-utbyggnaden till kommunens mark nordväst 
om, Bosjökloster 1:270, som i översiktsplanen är avsatt för utbyggnad av skolområdet eller för ca 40 
bostäder. 

En gatuslinga leder in till en parkeringsplats som är avsedd för hämtning och lämning av barn i nära 
anslutning till förskolan och till stenlängan. Parkeringsplatsen förläggs inom allmän platsmark efter-
som den även ska kunna användas kvällstid för annan aktivitet som för besökande till stenlängan om 
den kommer användas som exempelvis samlingslokal.

För att förstärka Sätoftaskolans identitet behöver båda entréerna tydliggöras. Exempelvis skulle 
Sätoftaskolan kunna stärka kopplingen till den kulturhistoriska bebyggelsen med de fina stenläng-
orna som det finns flera av i Sätofta, genom att bygga välkomnande entrémarkeringar av stenblock 
placerade i olika nivåer som skulle fungera som sittbänkar. En ”modern milsten” skulle kunna ange 
hur lång gång-, cykel-, eller resväg med buss som det är från Sätoftaskolan till tågstationen. 

Figur 16, Idébild på dagvattendamm med blommande örter i strandkanten.
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Cykel- och mopedparkering
Den nya gång- och cykelvägen knyter samman hela skolområdet och gångstigar leder vidare upp mot 
skogen intill högstadieskolan och idrottsplanen. Med ett antagande om att 40% av elever och personal 
cyklar till skolan (f-9) är behovet 200 cykelplatser, varav ca 15 bör vara mopedplatser. Riktvärden för 
cykelparkering vid förskola enligt Höörs parkeringsnorm är 6 cykelplatser per 1000 kvm BTA för an-
ställda och ca 12,5 cykelplatser per 1000 kvm BTA för besökare/elever. För den planerade förskolan 
blir då behovet ca 24 cykelplatser. Totalt inom skolområdet behöver det finnas 224 cykel p-platser.
För att förstärka Sätoftaskolans identitet behöver båda entréerna tydliggöras. Exempelvis skulle 
Sätoftaskolan kunna stärka kopplingen till den kulturhistoriska bebyggelsen med de fina stenläng-
orna som det finns flera av i Sätofta, genom att bygga välkomnande entrémarkeringar av stenblock 
placerade i olika nivåer som skulle fungera som sittbänkar. En ”modern milsten” skulle kunna ange 
hur lång gång-, cykel-, eller resväg med buss som det är från Sätoftaskolan till tågstationen. 

Gång- och cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykeltrafik ska prioriteras och det ska finnas. Från ett väl utbyggt gång- och cykelsystem 
går det enkelt att cykla och gå till skolan/arbetsplatsen samt lämna och hämta barn. Gång- och 
cykelvägen utmed Nybyvägen erbjuder förutom för de som bor i Sätofta även enkel och trafiksäker 
cykling mellan tågstationen, centrum och skolan. 

Ny gång- och cykelväg sammanlänkar skolområdet med gång- cykelvägen utmed Nybyvägen och 
en allmän gång- och cykelväg planeras även till idrottsplatsen. Gång- och cykelvägarna får funktio-
nen att de kan användas av räddningsfordon. Från Nybyvägen västerifrån planeras en sträckning 
diagonalt till skola/förskola som en ”smitväg” för att cyklande och gående inte ska behöva passera 
bilvägen in till parkeringsplatsen. 

På illustrationskartan visas föreslagna lägen för cykel- och mopedgarage alternativt cykelställ med 
tak, intill gång- och cykelvägen. De som inte bor inom gång- cykelavstånd eller har säkra gång- och 
cykelvägar eller nära till kollektivtrafik blir tyvärr hänvisade till bilen. Under de kallare årstiderna kan 
det också var svårt att cykla och gå med små barn. Det är därför viktigt att tillräckliga parkerings-
möjligheter finns inom skolområdet. 

Det befintliga mopedgaraget på den befintliga parkeringen kan inte finnas kvar på det ställe det står 
idag. Ett nytt mopedgarage samt cykelparkeringar föreslås intill högstadieskolan norr om förskole-
tomten. Det planeras för att kunna erbjuda möjlighet för elladdning för elcyklar så att fler, även de 
som bor lite längre ifrån förskolan och skolan, ska ges bra förutsättningar för att cykla. Cykelgarage 
bör också finnas på Höörs station för att underlätta för pendlare att cykla som både är miljövänligt 
och hälsofrämjande.

Cykel- och mopedgarage liksom övriga mindre hus, som entrétak och skjul inom förskoleområdet 
föreslås få sedumtak så att de smälter väl in i naturmiljön i området och för att förstärka Höörs iden-
titet som en naturinriktad kommun. Sedumtak tar också omhand dagvatten så att belastningen på 
dagvattenledningar och fördröjningsdammen minskar.

Det mindre ”torget” i anslutning till gång- och cykelvägen blir ett nav i skolområdet och förtydligar 
skolan som en central punkt och centrum i Ringsjöbandet (se figur 13). 
  
Kollektivtrafik/skolbussar
För skolelever som är berättigade att åka skolbuss angör skolbussarna enligt detaljplanen intill 
entrévägen i öster där en slinga för skolbussar föreslås anläggas. Syftet är att separera buss och 
biltrafik på ett tydligare sätt än tidigare.

Det finns lokal kollektivtrafik, ringbuss 445 (Höör-Orup-Stofta-Jägersbo-Höör), med hållplats strax 
invid den befintliga infaren till skolan vid Nybyvägen. Ringbussystemet är en service som Höörs kom-
mun tillsammans med Skånetrafiken erbjuder som gör det enkelt att resa miljövänligt med kollektiv-
trafik från många delar av Höör till Sätoftaskolan.
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Biltrafik
Planområdet angörs via två lokalgator från Nybyvägen. Nybyvägen har en körbana på cirka 6 meter 
och en cykelbana på 2,5 meter, tillåten hastighet är 40 km/h. Den nya lokalgatan, tillfartsgatan till 
parkeringsplatsen för hämtning och lämning föreslås få en bredd på 6,5 meter med en gång- och 
cykelbana på 3,0 meter.

Trafikflöden
Trafikmängden till skolan är följande: Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje 
avdelning och ca 30 personal. Sätoftaskolan är en grundskola (f-9) med ca 500 elever och ca 100 
personal inkl.kök. Trafikmätningar gjorda i mars 2016 visar att det i dagsläget går mellan ca 1100 
och 1500 fordon under ett veckomedeldygn på den aktuella sträckan av Nybyvägen. Varav Sätof-
taskolan alstrar drygt 700 fordon/veckomedeldygn. Av dessa är det 3 skolbussar och 5 taxibilar 
som ankommer varje dag till skolan. Leveranser och sophantering utgör ca 20 transporter under en 
vecka. 

Den nya förskolan planeras för ca 160 barn. Av dessa bedöms ca 60% komma med bil och där 1,3 
barn antas sitta i varje bil, vilket ger ett trafikflöde på ca 300 fordonsrörelser under ett vardagsdygn 
(varje bil antas ge upphov till 4 fordonsrörelser för hämtning och lämning). Förskolans personal 
har uppskattats till ca 30 anställda och 50% av de anställda antas köra bil till arbetet, vilket ger ett 
trafikflöde på knappt 30 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Totalt förväntas den nya förskolan 
alstra ca 330 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Omräknat till ett veckomedelsdygn, dvs. inklu-
sive lördag och söndag, blir trafikflödet ca 240 fordonsrörelser/dygn.

Parkering
Personal till förskolan som kör bil parkerar på den befintliga parkeringen som föreslås ändras i sin 
utformning och parkeringsfickor markeras för att ge plats åt fler. Idag finns det ca 74 bilplatser i 
anslutning till Sätoftaskolan. Antalet personal som jobbar på skolan och i köket är ca 100. Höörs 
parkeringsnorm anger ett behov på 26 platser för Sätoftaskolan (grundskola f-9). Med hänsyn till 
att Sätoftaskolan ligger en bit utanför Höörs centrum och tågstation bedöms andelen som kör bil till 
denna skola vara något högre än vad normen anger. Med ett antagande om att ca 50% av persona-
len kör bil till arbetet blir parkeringsbehovet istället 50 bilplatser. Det finns även behov av parkering 
för EPA-traktorer. 

En trafikutredning har tagits fram genom Tyréns Malmö, som fått information från skolan och från 
samhällsbyggnadssektor. Skolans bedömning är att det finns behov för ca 7-10 parkeringsplatser 
för elever som kör till skolan. Den nya förskolan har en planerad yta på ca 1300 kvm BTA. Enligt 
Höörs parkeringsnorm är parkeringstalet för förskola 12 bilplatser per 1000 kvm BTA. Med utgångs-
punkt i parkeringsnormen är parkeringsbehovet för den planerade förskolan ca 16 bilparkeringsplat-
ser. Med ett antagande om att det är totalt 30 anställda på förskolan och att andelen som kör bil till 
arbetet är 50%, blir behovet av personalparkering 15 platser. Bedömningen är att förskolan har ett 
parkeringsbehov på ca 15 bilplatser för personal/besök.

Tyréns beräkning av parkeringsplatser ; ”Behovet av angöringsplatser/korttidsparkering till den 
nya förskolan bedöms vara högre jämfört med skolan då en större andel föräldrar förväntas hämta 
och lämna sina barn med bil. Föräldrar med barn i förskolan angör/korttidsparkerar även under en 
längre tid jämfört med de med barn i grundskolan. Med ett antagande om att ca 60% av barnen i 
förskolan kommer med bil och att det i varje bil sitter 1,3 barn är det varje morgon ca 74 bilar som 
angör förskolan. 2/3 av angöringstrafiken på morgonen bedöms komma till förskolan mellan kl. 
07:30-08:00. Med ett antagande om en jämn fördelning av angöringstrafiken under 10-minuters 
intervaller blir behovet ca 16 platser för angöring/korttidsparkering.” Inom den yta som illustreras 
som parkering ryms 24 p-platser + 1 hkp, det vill säga några fler än de 16 platser som anges efter-
som parkeringen även ska kunna användas kvällstid och helger för annan verksamhet då stenladan 
föreslås kunna användas som samlingssal mm. Det kan även anläggas ca 4 parkeringsplatser utmed 
tillfartsgatan utanför stenladan.

Antal parkeringsplatser
Parkeringen i öster har idag utrymme för 74 bilplatser och är ofta fullbelagd. Illustrationskartan re-
dovisar cirka 90 p-platser i östra parkeringen, om den görs om och med hänsyn tagen till stora träd 
i så stor utsträckning som möjligt. Angöring till lastgården invid föreslagna tillagningskök, matsal 
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och miljöhus, har planerats med vändplats i ett läge där flest träd kan sparas. 90 p-platser + parke-
ringen i väster bör täcka behovet för skolans och förskolans behov dagtid, vid föräldramöten samt 
när det är aktivitet i idrottshallen.

Motiv till planbestämmelser, se plankartan
Boverket har tagit fram en bestämmelsekatalog med en uppsättning av bestämmelser som är kopp-
lade till plan- och bygglagen som kommunerna ska använda. Bestämmelser som inte är kopplade 
till en viss paragraf får inte användas. Ett ”allmänt råd finns för planbestämmelser, BFS 2014:5-
DPB 1” och en ”Konsekvensutredning till allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1”, till plan- och bygglagen 
(2010:900) . Det allmänna rådet gäller från 2 januari 2015 och har använts till denna detaljplan. 
Beteckningarna förklaras i det allmänna rådet, exempelvis betyder användning S ”skola” områden 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet. Nedan förklaras några motiv till vissa 
av bestämmelserna utöver texten på plankartan. Planbestämmelser gällande träd är kopplat till na-
turvärdesbedömningen som är en bilaga till detaljplanen och uppföljning av trädplantering tydliggörs 
under rubriken ”Genomförande”.

S, C1, B, O -anges för stenladan. 
Motiv: Avsikten är att användningen ska kunna vara flexibel. Vad som stenladan ska användas till 
är inte slutgiltigt bestämt men önskemål finns att den ska användas till förskoleverksamhet vilket 
ingår i användningen ”skola”, se ovan. C1-innebär samlingslokal och O innebär tillfällig övernattning. 
B - område innebär olika former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i 
användningen. 

Byggnadshöjd och avgränsning av bebyggelsen
Antalet våningar anges inte eftersom det är en bestämmelse som inte rekommenderas. Istället 
används en högsta nockhöjd som inom byggrätten för förskolan, matsal mm är satt till 8 meter. Det kan 
med den bestämmelsen rymmas 1, 1,5 samt låg byggnad i 2-plan eller högt till tak, vilket kan behövas i 
i någon del av den komplexa byggnaden. 

BYA, byggnadsarea på mark,  anges inte, utan avgränsade områden för bebyggelsen regleras genom 
att prickad mark med betydelsen -marken får inte förses med byggnad , och korsprickad mark som 
avgränsar område där -marken får endast förses med komplementbyggnader och plank, har lagts in. 

Administrativa bestämmelser
Motiv: Bygglovsbefriande planbestämmelser: ”a” med prefix har lagts in på plankartan i syfte att 
förenkla byggprocessen; Bygglov krävs inte för solpaneler eller solfångare placerade i takfallets 
lutning. Avsikten är att det ska vara enkelt att använda miljövänliga värmeanläggningar. Bygglov 
krävs inte för plank upp till en höjd av 1,8 meter, eller för förråd till en yta av 15 kvm och en 
maxhöjd 4,5 meter inom byggrätt och inom korsprickad mark, se plankartan där egenskaper 
anges. Bestämmelsen gällande plank har lagts in på grund av att det kan komma behöva uppföras 
avskiljande plank i gräns till grannfastigheter även förråd och cykelgarage kommer behöva byggas 
och kan tillkomma efter den ursprungliga bygglovshandlingen.

Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild miljöbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.  Motiv till bedömningen, se avsnitt ”Miljöbedöm-
ning” sid 8.

I planen för Ringsjöbandet som är en del av översiktsplanen, anges miljökonsekvenser för en utbygg-
nad av skolområdet i Sätofta: Utvecklingen berör öppen ängsmark, befintligt skolområde inklusive 
parkeringsplatser och trafikanläggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur 
i gällande detaljplan men som saknar höga naturvärden. Utvecklingen påverkar landskapsbilden men 
står inte i konflikt med höga naturvärden, kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden. 
Påverkan på den befintliga bebyggelsen, kulturhistoriskt och landskapsbildsmässigt, innebär att 
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strukturen av gårdsformationen intill Nybyvägen med motstående längor suddas ut, samtidigt får 
stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Förtätningen med den nya förskolan innebär att den 
nya bebyggelsen kommer tätare inpå den äldre. Funktionsmässigt innebär det att marken kommer 
att användas bättre.

Ny allmänplatsmark tillkommer med den allmänna tillfartsvägen i väster samt parkeringarna i öster 
och väster. Den sammanlänkande gång- och cykelvägen ökar tillgängligheten till skolområdet och 
idrottsplatsen och kopplingen mellan skog och sjö förstärks.

Den påverkan som förslaget medför på kulturmiljön är att längorna av trä rivs liksom ett mindre garage 
(se bild figur 6 och 12).  En positiv konsekvens är att stenlängan kommer att upprustas och få en funk-
tion inom skolområdet.

Fördelningen av planlagd allmän platsmark och kvartersmark förändras med planen. En konsekvens 
av planen är att mark som i gällande detaljplan är avsatts för gata- och parkering kommer att använ-
das som kvartersmark med användningen skola, samt att ruderatmark och äng i väster bebyggs eller 
kommer att ingå i förskoletomten. Del av Sätofta 18:10 samt östra delen av infartsvägen överförs till 
kvartersmark och delar av Sätofta 18:54 överförs till gatumark. Delar av Sätofta 18:10 och Bosjö-
kloster 1:270, som till största del är ruderatmark samt sly där parkering i väster planeras, övergår i 
kvartersmark. Stengärdsgård med träd intill tas bort för genomgång av gata och gång- och cykelväg.
Både skoltomten och den allemansrättsliga tillgängliga marken ökar med planförslaget. 
Planområdet är något mindre än det område som tas med i planen för Ringsjöbandet som utveck-
lingsområde av bebyggelsen av skolområde eller för bostäder. Se även avsnittet ”Miljöbedömning/
MKB”.

Sociala konsekvenser

Barnkonventionen
Barnkonventionen manar oss att lyssna på barn och unga. Barn och unga utgör en femtedel av be-
folkningen, men de saknar rösträtt och forum där de kan framföra sina åsikter. Enligt artikel 12 i FN:s 
konvention om barnets rättigheter, även kallad barnrättskonventionen eller barnkonventionen, har 
varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet. Genom att ratificera barn-
konventionen har Sverige förbundit sig att följa den. FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 
12.1  ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad.” Källa: FN:s konvention om barnets rättigheter, på Reger-
ingens webbplats.

Vid framtagandet av planprogrammet besöktes förskolan på Sätoftaområdet för att berätta för bar-
nen om den kommande nybyggnationen av förskolan och för att fråga barnen hur de vill att världens 
bästa förskola ska utformas samt lite hur planeringen går till. De ritade teckningar med fantastiska 
hus med rutschkanor ner från höga hus men också hus intill skog och träd och med olika lekredskap. 
Med hjälp av ortofoto (en slags flygfoto) visades hur stor den nya förskolan föreslås att vara. Barnen 
i 5-6-års åldern förstod bilden och ortofotot mycket väl och kände igen sin skolgård samt kom med 
förslag till var olika funktioner kunde placeras. Personalen passade också på att lämna sina syn-
punkter utifrån sin expertkunskap om hur en förskolemiljö behöver och bör utformas samt utifrån sin 
kännedom om platsen.

Trygghet
Barn och personal på förskolan ska känna sig trygga i sin miljö i och kring byggnaden och i trafik-
miljön. Att bygga ut gång- och cykelvägen som en slinga runt skolområdet innebär möjligheter till 
fler möten vilket ger en ökad trygghet. Gångstigarna i skogen och kulturlandskapet norr om kopp-
las också med förslaget tydligare till skolområdet. Att fler människor rör sig i skolområdet och dess 
närhet ger en ökad trygghet. Det är också bra om fler rör sig i området vid olika tider. Det är därför 
viktigt att ljussätta området genom väl anpassad belysning som bidrar till att människor kan känna 
sig trygga under den mörka tiden på dygnet samt under de mörkare årstiderna.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighetsbildning Se fastighetskonsekvensutredning figur 26.
Kvartersmarken inom detaljplaneområdet föreslås läggas samman med fastighet för befintligt 
skolområde. Det innebär att delar av Sätofta 18:53 och Bosjökloster 1:270 ska läggas samman med 
fastigheten Sätofta 18:54. Delar av 18:54, 18:53 och Bosjökloster 1:270 övergår till fastigheten för 
allmän platsmar,k Sätofta 18:10. Marken där stenladan är förlagd föreslås ligga kvar som Sätofta 
18:53.

Ledningsrätt, servitut och gemensamhetsanläggning
Inom detaljplanen kan allmänna underjordiska ledningar komma att förläggas. Läget på eventuell 
nya ledningar kan ännu inte preciseras men föreslås så långt det är möjligt förläggas inom allmän 
platsmark. 

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

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

Nollalternativet 
Om detaljplanen inte genomförs antas 
befintlig markanvändning inom planom-
rådet fortgå och uppfyllnadsområdet 
och naturmarken består. Det innebär att 
ingen ny förskola kommer att rymmas 
inom det befintliga, planlagda skolområ-
det. Det skulle innebära svårigheter att 
skapa förskolelokaler och utemiljö samt 
att förskoleverksamheten skulle spridas 
på flera ställen. Gemensam matsal med 
tillagningskök, eller tillbyggnader där 
det finns prickmark i gällande detalj-
plan, skulle inte heller kunna byggas.

Alt: Norra delen av skolområdet
Ny förskola byggs intill eller samman-
byggs med befintliga förskolebyggna-
der som idag innehåller 2 avdelningar. 
Förskoletomten bedöms som för liten. 
Tillräckligt stor förskolegård kan inte 
skapas även om förskolan byggs i två vå-
ningar. Tillfart och angöring är svårlösta 
och ger dålig funktion. Befintliga lokaler 
behövs för skolans behov. Lokalisering 
överensstämmer med gällande detalj-
plan.    

Figur 17-18, Utredning över förskolans läge.
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Biotopskydd och natur

Befintliga stenmurar bedöms inte beröras av det generella biotopskyddet, se bilaga: Naturvärdesinven-
tering, preliminär rapport, Campus Sätofta, Höörs kommun, Naturcentrum AB, 2016-04-25. Stenmurarna 
och vegetationsridåerna i gränsen mellan Sätofta 18:54 och Bosjökloster 1:270 är värdefulla inslag 
i natur- och kulturmiljön. Stenmurarna är inte välbyggda utan har i de flesta fall raserats eller från 
början lagts i ägogränsen. I övrigt består marken av öppen ruderatmark, gräsmark och saknar högre 
vegetation, se ortofoto figur 1.  

Planförslaget ianspråktar ingen jordbruksmark utan den mark som föreslås användas för byggnation 
av ny förskola samt trafiklösningar är mark kring befintlig skolmiljö och en nedlagd gård. 

Arealer naturmark minskar men det biologiska mångfaldets påverkan bedöms som begränsad.

Friluftsliv                                                                                                                                                         
Området ska utformas med hänsyn till angränsande naturområden och möjligheten att ta sig in till 
skogen. Påverkan på rekreation och friluftsliv bedöms som positiv då fler människor ges tillträde med 
gång- och cykelvägar som binder samman Nybyvägen och skogen norr om. 

Förslaget skapar nya mötesplatser och med gångstigar från skolområdet från den nya infarten i väster 
kommer fler att upptäcka och använda utegymmet och balanslekplatsen norr om skolan. 

Förutsättningar 
Norr om skolområdet sträcker sig ett större sammanhängande skogsområde beläget på Orupsberget. 
Terrängen är kuperad och hela området ligger i en södersluttning mot Sätoftasjön. Längs med Nybyvä-
gen finns värdefulla utblickar ut över vattnet. Orupsbergets sydsluttning är ett större sammanhängan-
de naturområde med både uppsprucken ängs- och odlingsmark samt skog med insprängd bebyggelse 

Alt: Västra delen av skolområdet

Ny förskola byggs alldeles intill befintliga 
högstadiebyggnad. Förskoletomten 
bedöms som för liten för att ge en bra 
och omväxlande utemiljö. Tillfart och an-
göring går att lösa och ger god funktion. 
Närheten till högstadiebyggnaden blir 
påtaglig. Förskolans lokalisering överens-
stämmer med gällande detaljplan

Utbyggnadsalternativet

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

Figur 19-20, Utredning över förskolans läge.
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vilket är en karaktär som återspeglas inom planområdet. Området bjuder på en variation av naturtyper. 
De norra delarna är av mer höglänt hagmarkskaraktär med grov avenbok, ek och bok. Längre söder ut 
består markerna av olikåldrig ädellövskog och före detta åker- och hagmark med inslag av stora äldre 
träd. Både öster och väster om Sätoftaskolan finns angränsande nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen har 
identifierat naturvärden som grova träd, värdefull kryptogamflora och stengärdsgårdar. Närmast nås 
stranden via en smal fastighet, ett skifte av Sätofta 18:53 som kommunen äger, belägen mellan Sätofta 
2:12 och 2:102, se figur 5.

Kulturmiljö, arkeologi                                                                            
Inom planområdet finns gården, Sätofta 18:53 (Nybyvägen 38), bild 9 och 24, med stenlängan som 
avses rustas upp och användas inom förskoleområdet. I kulturhistorisk inventering som gjorts1985 
har inte gården tagits med och det är osäkert vad gården har haft för funktioner tidigare. Ett utkast 
har gjorts till Höörs kommuns kulturmiljöprogram 2014 men inte färdigställts eller antagits när denna 
planhandling tas fram. Stenlängan är i behov av renovering för att den ska kunna användas. Bland 
annat behöver takstolen och taket bytas ut. Längorna har traditionellt sadeltak med bevarat sticketak 
under senare plåttäckning. Boningshus finns i södra delen av stenlängan och det finns infällt olika 
slags tegel i södra gaveln. Det är oklart om bostadsdelen tidigare varit en del i ekonomibyggnaden. 
Fönster i södra delen är tegelinfattade (rött tegel) rundbågiga och det finns fönster av mindre format 
i bottenplan. Kring ett av fönstren har senare tillkommit gul tegelinfattning. Gavelröste mot väg klätt 
med gult tegel har tillkommit senare på baksidans gavel och mot öster är ladan klädd med rödmålad, 
liggande träpanel. Inredning av vind har skett längre tillbaka i tiden och senare har en takkupa tillkom-
mit mot väster. Byggår okänt. Den motsatta ladan som egentligen är två kopplade lador som uppfattas 
som en från Nybyvägen, har fasader klädda med liggande rödmålad träpanel, förvandringspanel eller 
fjällpanel. Uthusen är i mycket dåligt tekniskt skick.

Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga kända fornlämningar inom planområdet, men strax öster 
om finns en känd fornlämning och ett fornlämningsområde i skogen.

Länsstyrelsen har efter samråd och besiktigning av området 2016-08-18 meddelat att: ”Baserat på 
iakttagelserna vid besiktningstillfället har vid besiktningen konsterats att stora delar av ytan är påver-
kad av ledningar för VA? påförda jord- och grusmassor samt sannolikt delvis sedan tidigare genomförd 
avbaning. Endast en mindre yta längst åt söder förefaller vara orörd.” Länsstyrelsen bedömer att en 
arkeologisk utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något meningsfullt arkeologiskt resul-
tat. ”Således ställer inte länsstyrelsen några krav på att en arkeologisk utredning ska föregå planerad 
utbyggnad och särskilt tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) erfordras ej. Dock gäller enligt 2 
kap KML som alltid den så kallade anmälningsplikten, det vill säga om det under pågående markarbe-
ten påträffas fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsen omedelbart kontaktas.”

Service                                                                                                                                                                              
Inom planområdet finns ingen service. Dagligvarubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av 
olika slag finns närmast i Höörs centrum.

Bakgrund

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Utvidgningen av skolområdet stämmer med ändring av översiktsplanen för Ringsjöbandet som Kom-
munfullmäktige antog 2016-02-17. Utvidgningen av skolområdet samt området väster om ingår 
som utvecklingsområde, se figur 21. Det anges i ändringen av översiktsplanen att skolan behöver 
expandera med ny förskola med 8 avdelningar samt byggnader för kök och matsal. Om det är möjligt 
med hänsyn till skolans behov kan området väster om Sätoftaskolan planeras för ca 40 bostäder 
(gulmarkerat område). Marken söder om Nybyvägen är enligt planen för Ringsjöbandet (ÄÖP) inte 
lämplig för ny bebyggelse av hänsyn till strandskydd, riksintresse för friluftsliv, värdefulla utblickar 
över Sätoftasjön (del av Östra Ringsjön) samt värdefull kulturhistorisk miljö.
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Detaljplaner                                                                                                                                                                             
För Sätoftaskolans första delar med F-6 klasser, fritidshem, förskola matsal mm, gäller detaljplan 
från 1992-03-27, figur 23. Detaljplan för högstadieskolan och idrottsplatsen är från 2004-07-20, se 
figur 22.  Vid anslutningen av den nya tillfartsvägen från Nybyvägen gäller detaljplan från 2008-12-
11, figur 24 som togs fram för utbyggnaden av gång- och cykelväg utmed Nybyvägen. Vägområdet, 
gata, korsar här gång- och cykelvägen.

De tre tidigare gällande detaljplanerna ändras genom överlappning som bland annat innebär att 
prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) tas bort i planområdets norra delar. Ett förslag till 
detaljplan för ny förskola med 6 avdelningar togs fram 2013-2014 men antogs inte. 

Ej detaljplanerad mark
Det angränsade vårdhemmet öster om den planerade förskolan och de angränsande privata bostä-
derna är inte detaljplanelagda (se figur 21, 29 och 30).

Figur 22, 23, Utdrag ur gällande detaljplaner nr 125 för högstadieskolan, idrottsplats mm som vann laga kraft 
2004-07-20 (med genomförandetid till 2019-07-20) , och detaljplan nr 103 för Sätoftaskolans första delar med 
byggnader för F-6 klasser, fritidshem, förskola, matsal mm som vann laga kraft 1992-03-27.

Figur 21, Utdrag ur plan för Ringsjöbandet som är en del av gällande översiktsplan.”Tänkbart scenario för utveckling av 
Campus Sätofta med både skolverksamhet (ljusröd markering) och bostadsmarkering (gul). Ett annat scenario är att 
skolverksamheten behöver även det gula fältet.” Blå pilar anger alternativa nya anslutningsvägar. Den östra blå pilen 
visar det läge för ny tillfart som är den som utretts vara den bästa och som föreslås i denna detaljplan.

vårdhem

befintlig skola

stenlada



Figur 25, Högstadiebyggnaden
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Kommunala beslut
Kommunstyrelsen lämnade planuppdrag 2015-11-09 § 236 i syfte att ta fram en ny detaljplan för 
att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola för 160 barn, 8 avdelningar, samt för övrig 
byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. Samtidigt beslöts att det 
tidigare planarbetet för ny förskola med 6 avdelningar som bedrevs 2013 därmed avslutades. Det 
beslöts vidare att planarbetet skulle inledas med ett planprogram. I planprogrammet som togs fram 
sommaren 2016 anges utgångspunkter för detaljplanen och olika alternativ visades och diskutera-
des. Ett dialogmöte angående planprogrammet hölls den 15 juni 2016 på Sätoftaskolan då ett 60-tal 
personer deltog. Synpunkter lämnades dels på mötet och dels i inkomna skrivelser. Synpunkterna 
sammanställs och redovisas med kommentarer där det behövs i dokumentet ”Samrådsredogörelse 
över planprogrammet”. 

Befintlig bebyggelse 
Sätoftaskolans högstadiedel, förskolans närmsta byggnad, är i två plan med en sluttningsvåning åt 
söder. Andra skolbyggnader är i ett eller två plan. Fasadmaterialet utgörs av gråmålad träpanel på 
de lite äldre byggnaderna och grå betong på de nyare byggnaderna. Planområdet omfattar bebyg-
gelse intill högstadieskolan, tillfälliga bodar som avses rivas. 

Figur 24, Utdrag ur gällande detaljplan nr 143 som togs fram för utbyggnaden av gång- och cykelväg 
utmed Nybyvägen som vann laga kraft 2008-12-11.



26

Detaljplan för Sätoftaskolans   nya förskola   mm.                      
Sätofta 18:54 m.fl.  fastigheter • Samrådshandling 2017-02-13

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastighetsbildning Figur 26
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från Sätofta 18:53
H: 5187 kvm
I: 1782 kvm
    6969 kvm

från Sätofta 18:53:
E: ca 5849 kvm

Mark som regleras till Sätofta 18:54 (kvartersmark: skola och förskola,
parkering, natur med dagvattendamm)

från Bosjökloster 1:270
F: 1227 kvm
G:  230 kvm
    14 57 kvm

Planen innebär att totalt ca 9100 kvm övergår vid köp till HFAB:s
fastighet 18:54 från kommunens fastigheter

Mark som regleras till Sätofta 18:10 (allmän platsmark: gata,
parkering, gång- och cykelväg samt natur)

Redogörelse av fastighetsbildning

från Sätofta 18:10
J: 1581 kvm
K:  425 kvm
    2006 kvm

Sätofta 18:54 + ca 10432 kvm

Mark som återstår av Sätofta 18:53 innefattar stenladan
avsedd för förskola, kultur möteslokal mm

Sätofta 18:53
L:1185 kvm

Bosjökloster 1:270 avstår totalt ca 1746 kvm (1457+ 289)

Servitut och ledningsrätter
Servitut behövs för körväg, till förmån för Sätofta 18:10, belastar Sätofta 18:54

Ledningsrätt för dagvattenledning  kommer förläggas inom Sätofta 18:10
(belastning), inom vägservitutområdet, till förmån för Sätofta 18:54

Ledningsrätt som kommer förläggas på allmän platsmark, Sätofta 18:10, tas
bort från Sätofta 18:54

üüüüüüüüüüüß
A: 20 kvm
B: 269 kvm
ca 289 kvm

Sätofta 18:10 + ca 7492 kvm

från Sätofta 18:54:
C: 882 kvm
D: 472 kvm
ca 1354 kvm



Figur 27, Låg- och mellanstadiebyggnader

Figur 28, Låg- och mellanstadiebyggnader
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Intilliggande bebyggelse                                                                                                                          
Söder om förskoletomten finns Ringsjöhemmet, ett psykiatriskt rehabiliterings- och korttidsboende. 
I enlighet med vad som anges i ”plan för Ringsjöbandet” som är en del av ÖP, anges att inför större 
förändringar förutsätts verksamhet som inte är planlagd för sin användning prövas i detaljplan, vilket 
fastighetsägaren initierar om genom planbesked.  Hemmet har under planarbetet meddelat att de 
avser bygga ut ytterligare inom fastigheten. 

I angränsning till planområdet finns i övrigt enfamiljsbostäder, villabebyggelse i varierat utseende.

Bild 29 och 30. Vårdhemmet, Ringsjöhemmet. Förtätningen med den nya förskolan innebär att den nya bebyggel-
sen kommer tätare inpå den befintliga, som byggnaden på bilden figur 29 belägen strax öster om den föreslagna 
förskolan. 
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Genomförande 

Fastighetsrättsliga frågor  Kartan figur 26 samt arealberäkningar sid 27 redovisar förslag 
till fastighetsbildning, ledningsrätter och servitut.

Regleringar av fastighetsgränserna behöver enligt förslaget göras mellan Sätofta 18:54,  18:53 
och18:10 samt Bosjökloster 1:270. Kvartersmark regleras till Sätofta 18:54, skolfastigheten, för-
utom marken där stenladan intill nybyvägen är belägen som blir den mark som kvarstår av fastighe-
ten Sätofta 18:53. Allmän platsmark regleras till Sätofta 18:53. 

Hälsa och säkerhet
Byggnadsmaterial och inomhusluft
När det gäller byggnader som barn ska vistas i är det extra viktigt att det är hälsosam inomhusmiljö. 
Det finns olika certifieringar för miljövänligt byggande. Kretsloppstänk ”Cradle to cradle” är en certifie-
ring som kommunen tittat på men beslut finns ännu inte. En bra arbets- och vistelsemiljö för barn och 
personal ska tillses. Minst 7,5 kvm rekommenderas per barn där de vistas. Takhöjden har betydelse för 
god inomhusluft liksom  ventilationen. Alla aspekter på inomhusmiljön ska följas upp i framtagandet av 
ritningar över förskole- och skollokalerna och i bygglovet. Det ska också tillses att buller minimeras.

Risker
Avståndet mellan räddningsfordonets uppställningsplats och angreppspunkten ska understiga 50 
meter vilket bedöms kunna uppnås. Den nya tillfarten samt gång- och cykelvägen kommer kunna 
användas som räddningsväg vilket ska följas upp i projekteringen. Dock ska gång- cykelvägen vara 
avstängd för annan biltrafik. Räddningstjänsten efterfrågar brandpost för skolan och brandvatten-
försörjningen vilket kan tryggas genom att brandpost lokaliseras på befintlig matarledningen. 
Räddningstjänsten ska i samverkan med MittSkåne vatten lösa lokalisering och kapacitet. 

Radon
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med 
radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror bland annat på de 
geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken. En översiktlig geoteknisk utredning 
har gjorts som redovisas i PM, Geoteknik 2013-11, 29 av Vectura som redovisar att höga radonhalter 
indikeras och att optimala lösningar för radonskyddet ska utföras. Ytterligare undersökning gjordes 
av Sweco under 2016 som redovisas i rapporten ”Rapport_Översiktligt ProjPM Geoteknik 20161021” 
och den redovisar att ”Uppmätta värden av markradon visar i huvudsak radonhalter i jordlagren mellan 
ca 11 och 28 kBq/m3. I fyllningen har lokalt högre förekommande nivåer på 69 kBq/m3uppmätts. 
Marken inom undersökningsområdet kan klassas som normalradonmark och byggnader ska utföras 
radonskyddade”. I rapporten anges allmänna grundläggningsförutsättningar.

Markföroreningar
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markan-
vändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och 
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder. 
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en 
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaro-
matiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rappor-
ten är översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten 
planeras i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid före 
schaktning påbörjas. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan om avhjälpan-
de åtgärder enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsyns-
myndigheten i god tid före åtgärderna planeras att utföras”, vilket förts in under rubriken ”Förutsätt-
ningar” samt i genomförandedelen.

Geotekniska förhållanden
Enligt Swecos rapport ”Översiktligt ProjPM Geoteknik 20161021” anges att: I läge för planerade 
byggnader förekommer fyllning med varierande relativ fasthet, från mycket låg till hög. För ytlig grund-
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läggning bör fyllnadsmaterialet packas för att erhålla högre fasthet, alternativt skiftas ur och ersättas 
med bärkraftig friktionsjord.

Grundläggning av infartsvägar samt gång- och cykelvägar bör kunna ske utan särskilda förstärknings-
åtgärder. Ytlig jord med organiskt innehåll ska schaktas bort före grundläggning. Hårdgjorda ytor kan 
dimensioneras för materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1, enligt AMA 13.

På djupet innehåller jorden silt som är mycket tjällyftande, störningskänsligt och vars hållfasthet 
försämras av vattentillskott.

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

För området gäller lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark i enlighet med kommu-
nens dagvattenpolicy. Mittskåne Vatten är huvudman för va-systemet fram till förbindelsepunkten vid 
Nybyvägen. 

E.ON. ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.

Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att vid behov utföra yt-
terligare geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet och dess radonförekomst. 

Fastighetsbildning inom planområdet beställs av berörd exploatör/markägare.

Föroreningar i mark
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) gäller. Med känslig markan-
vändning menas användning för bostäder, daghem etc. En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
med grundvatten- och markprover har tagits fram (Sweco AB 2016-12-22) för att analysera och 
utvärdera eventuella markföroreningar, dess art och utbredning samt eventuellt behov av åtgärder. 
I samband med markundersökningen påträffades inga indikationer på föroreningar, undantaget en 
punkt, där glas, tegel och asfaltsrester påträffades i fyllnadsmaterialet. Dock har halter av polyaroma-
tiska kolväten (PAH-M och PAH-H) påvisats i fyllnadsmaterialet över gällande riktvärden. Rapporten är 
översänd till Miljö- och byggnadsnämnden dec 2016. Det anges att ”om framtida grävarbeten planeras 
i de förorenade områdena, rekommenderas att tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid före schaktning 
påbörjas. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan om avhjälpande åtgärder 
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inlämnas till tillsynsmyndigheten i 
god tid före åtgärderna planeras att utföras”. Se vidare utredningen.

Dispensansökningar och utförande
Flytt - och anläggande av ny dagvattendamm
Vidare inventeringar av dammen bör utföras innan åtgärder tas för att säkerställa eventuell
förekomst av andra arter än de fridlysta groddjur som inventerats. Om det finns risk för att skyddade 
arter skadas krävs en dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärden. 

Angränsande Natura 2000-område
Om en åtgärd planeras som kan ha en betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-område, 
såväl åtgärder som sker innanför som utanför området, krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Vid ge-
nomförandet ska beaktas att ledningsdragning inte påverkar kommande Natura 2000 område.  Vid 
genomförandet ska även beaktas att inte belysning riktas så att faunan påverkas negativt.

Ekonomiska frågor
Planavgift
Kommunen upprättar detaljplanen och plankostnader ska ingå vid köp av mark.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal inkluderande plankostnader ska tecknas mellan kommunen och HFAB (Höörs Fastig-
hets AB). 

Exploateringsavtalet ska reglera kostnader för mark, arkitektkostnader och övriga utredningar, infra-
struktur, gator, gång- och cykelvägar samt belysning och planteringar.
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Inom detaljplaneområdet ska träd bevaras i så lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruk-
tur innebär att träd fälls. Att återplantering av träd ska ske i större mängd än det antal som fälls 
samt kvalitet som storlek på träd ska anges och säkras i exploateringsavtalet. 

Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradonförekomst, vilket 
kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde, bekostas av berörd exploatör/markägare som 
även bekostar eventuell arkeologisk undersökning.

Fortsatta markundersökning och provtagningar, bortforsling och eventuell sanering som kan komma 
att behövas, ansvaras och bekostas av exploatören, se ”Rapport Översiktlig MUR och Geoteknik PM 
20161222” Sweco.

Dagvattenutredning bekostas av exploatören som även bekostar utbyggnad av dagvattenanlägg-
ningar som behövs inom fastigheten. 

Exploatören bygger ut och bekostar VA-anläggning. 

Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens 
VA-taxa. 

Kostnadsansvaret för eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören. 

Exploatören ansvarar för att ansöka om dispens hos länsstyrelsen vid flytt av damm samt bort-
tagande av stenmurar.

Länsstyrelsen har efter samråd och besiktigning av området 2016-08-18 meddelat att: ”..Endast 
en mindre yta längst åt söder förefaller vara orörd”. Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk 
utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något meningsfullt arkeologiskt resultat. Således 
ställer inte länsstyrelsen några krav på att en arkeologisk utredning ska föregå planerad utbyggnad 
och särskilt tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML) erfordras ej. Dock gäller enligt 2 kap KML 
som alltid den så kallade anmälningsplikten, det vill säga om det under pågående markarbeten 
påträffas fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsen omedelbart kontaktas.

Fastighetsbildningskostnader
Höörs kommun beställer erforderlig fastighetsreglering inom planområdet.
Vid upprättande av gemensamhetsanläggning eller servitut följer kostnader till lantmäterimyndig-
heten för de förrättningar som görs, avtal som upprättas m.m. Kostnader för fastighetsbildning och 
eventuella servitut och ledningsrätter regleras i exploateringsavtalet.

Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Detaljplanen medför att mark har avsatts för allmänt ändamål vilket medför att det uppkommer nya un-
derhållskostnader för kommunens gatu- och parkenhet för planområdets nya förskoletomt, gata, gång- 
och cykelvägar, parkeringsplatser samt naturområden. Kommunens gatu- och parkenhet har tagit 
fram en modell för automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden för allmänt ändamål. 
Modellen är enkel och bygger på en schabloniserad m2-ersättning. Modellens m2-priser baseras på de 
faktiska kostnader som gatu- och parkenheten har för att drifta gatu- resp parkmark idag. Beräknad 
driftkostnad för den aktuella detaljplanen medför att den totala schablonkostnaden för området är 
175 tkr. Schablonkostnaderna är utifrån 2017 års m2-priser, det innebär att områdets kostnader kan 
komma att förändras med tiden.

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Rolf Carlsson     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt
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Samråd angående detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl verksamhetsområde N 

södra delen samt för del av Ekeröd 6:4  i Höör  
 

Miljö- och byggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende. 

 

Förslag till yttrande av Miljö- och byggnadsnämnden  

Det bör framgå i exploaterings- eller sälj- och köpavtalet att det funnits ett sågverk på fastigheten 

Sjunnerup 2:9 sedan 1950-talet. Kompletterande analyser kan komma att krävas i  område där 

förorening har påträffats. Enligt rapport om miljöteknisk undersökning har förhöjda halter av PAH 

H och zink påträfats i jord vid provpunkt PQ 4 i utfyllnadsområdet väster om sågverksbyggnaderna.  

En geoteknisk markundersökning är utförd av PQ Geoteknik & Miljö (PQAB) 2016-09-27. I 

rapporten bedöms det aktuella området vara utan förhöjd risk för människors hälsa och omgivande 

miljö. Utförd undersökning är dock relativt översiktlig och det kan finns stora områden som inte 

täckts av provtagningen, dels inom det gamla etableringsområdet och dels i utfyllnadsområdet. 

Därmed kan det inte uteslutas att marken mellan provpunkterna ställvis är förorenad. Särskilt där 

sågverket varit som mest aktivt i området. 

Enligt planbeskrivningen utgörs delar av planområdet av ett naturskönt område med värdefull 

vegetation och kulturhistoriska lämningar som kommer att påverkas. Det sägs att 

planförslaget gör det möjligt att spara de värdefullaste natur- och kulturvärdena. På plankartan 

med dess bestämmelser finns inte ett spår av hänsyn kring detta, vilket måste anses vara 

liktydigt med att de sannolikt kommer att försvinna vid exploateringen. Detta är ytterst 

beklagligt.  

 

Miljö- och byggmyndigheten 

John Lepic 



          UNDERRÄTTELSE OM 
   SAMRÅD 16/2 --9/3 2017
           KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR OM

Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  Verksamhetsområde N södra delen, 
samt för  del av Ekeröd 6:4 i Höör

Vad innebär detta för mig/oss?

Ett förslag till detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  Verk-
samhetsområde N södra delen, samt för  del av 
Ekeröd 6:4 i Höör har tagits fram och skickas nu ut för 
samråd. Samrådets syfte är att förbättra kunskaps-
underlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.
Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, 
myndighet, organisation eller annan intressent har ni 
möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och läm-
na synpunkter på förslaget.

Vad är en detaljplan?

Vad innebär förslaget?

SAMRÅDSMÖTE
Tisdagen den 28 feb. kl. 17.30–19, 
Kommunhusets sammanträdesrum 

Översten

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

Planområdet är beläget direkt väster om riksväg 23 
och norr om City Gross, ca 1 km norr om Höörs tät-
ort. Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamheter 
som inte är störande, som handel med skrymmande 
varor, småindustri, lager och hantverk samt försälj-
ning kopplad till verksamhet. Behovet av skyddsav-
stånd får inte överstiga 100 meter. Byggnaders pla-
cering regleras med skyddsavstånd till Riksväg 23. 
Byggnadernas utförande och utseende regleras för 
att skapa en tilltalande utformning i läget vid infar-
ten till Höör norrifrån. Bland annat föreslås trädrad 
utmed riksväg 23.

   Planens syfte    4 kap. 30 och 32 § PBL 

Syftet är att minska fastigheternas djup i det redan 
planlagda Verksamhetsområde Nord, södra
delen, genom att flytta tillfartsgatan närmre Riksväg 
23. Syftet är också att tillåta verksamheter inom
Ekeröd 6:4, ett område som tidigare reserevats för 
omdragning av Väg 13. Kvartersmark planläggs som 
Z, verksamheter med begränsad omgivningspå-
verkan och ett område närmast järnvägen avsätts 
för upplag. Ny placering av vägar, vändplatser och 
tomter föreslås.



Vad händer nu?

Hur kan jag få mer information om planförslaget?

Planen tas fram med standardförfarande i enlighet 
med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 7 §. Detta sam-
råd med samrådsmöte är första skedet i planproces-
sen. Därefter följer ett granskningsskede innan planen 
antas, såvida inte alla i samrådskretsen godkänner 
detaljplanen i detta skede. Då kan detaljplanen antas 
utan granskningsskede och processen snabbas på.

• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se

• Besök Kommunhuset där förslaget finns upphängt 
i foajén.Om du inte har möjlighet till Internet eller 
att besöka kommunhuset och önskar få handling-
arna utskickade med post eller har andra frågor

• Kontakta planarkitekt:
  Anneli Andersson  
  e-post: anneli.andersson@hoor.se
  tel: 0413-28 209 

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

Har du synpunkter?

Samrådshandlingarna ställs ut på www.hoor.se samt 
i kommunhusets foajé under tiden
16 feb. - 9 mars. 2017. 

Har du synpunkter på detaljplanen ska de lämnas 
skriftligt och vara Höörs kommun, Kommunstyrel-
sen, Box 53, 243 21, eller scannade i mail till: kom-
mun@hoor.se, tillhanda senast 2017-03-09. 

Ange namn och adress och skriv under samt 
märk yttrandet med namn  och Dnr :
”Verksamhetsomr. N s delen, Ekeröd 6:4”
KSF 2016/219



PLANBESKRIVNING
Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl  Verksamhetsområde N 
södra delen, samt för  del av Ekeröd 6:4
i Höör, Höörs kommun, Skåne län 
Upprättad: 2016-11-14

Rolf Carlsson     Anneli Andersson

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
(Granskningsutlåtande)
Bilagor:    Markmiljöteknikrapport (MUR) D136, PQ Geoteknik & Miljö AB, Lomma, 2016-09-27.

Vid framtagandet av detaljplan ”Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde Nord södra delen”, 
som vann laga kraft 2012-02-02, togs följande rapporter fram som även gäller för denna 
plan:  dagvattenhantering -Jordbruksverket,  markundersökning -Prikon AB,  geoteknik 
-GeoExperten RS AB och  bullerutredning -Höörs kommun. Rapporterna gäller även för 
denna detaljplan.

Figur 1. Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till centrala Höör.

SAMRÅDSHANDLING
Standardförfarande

Dnr KSF 2016/219
Proj. nr: 9993
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Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

Tidplan
Planprocessen sker med standard planförfarande och beräknas fortgå enligt följande tidplan:

Samråd (3 veckor)   vintern 2017
Eventuell granskning om planen inte godkänns av skägarna vid samrådet vintern - våren 2017
Antagande (KS)    våren 2017
Laga kraft    våren 2017

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

Innehåll .............................................................2
Tidplan ..............................................................2
Inledning ..........................................................3
Förslag ..............................................................7
Motiv till planbestämmelser ........................12
Konsekvenser ................................................13
Genomförande ...............................................20

Innehåll

(                       )



3

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
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Inledning

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen innehåller två åtskilda markområden, båda med syftet att skapa ändamålsenliga fastig-
heter för verksamheter. I den del som omfattar tidigare detaljplan ”Verksamhetsområde Nords södra 
del”, som vann laga kraft 2012-02-02, är syftet att minska fastigheternas djup genom att flytta 
tillfartsgatan som leder i nordsydlig riktning parallellt närmre Väg 23. Ett smalt, slingrande område 
norr om som utgör tidigare planlagt vägreservat mellan den norra och södra delen av Höörs ”Verk-
samhetsområde Nord”, tas bort med denna plan. Vägreservatet går genom kuperad mark och kärr 
och då vägen inte längre behövs, eftersom tillfart numera är planlagd till båda områdena, så är inne-
börden av planändringen att vägreservatet ska övergå till den användning den har idag, ”Natur”.

Det södra markområdet inom del av Ekeröd 6:4, som också har regionalt annonsläge intill Väg 23, 
och som i tidigare i detaljplan från 1974 reserverats som ”Trafikområde” för eventuell framtida om-
dragning av Väg 13, har tagits med i detaljplanen för att istället för vägreservat användas för verk-
samheter. I gällande ÖP 2002, se figur 2 nedan, visas hur omdragning av Väg 13/23 planerades i 
kommunens översiktsplan vid det tillfället. Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie pekar på att det 
inte kommer att bli aktuellt med denna västliga länk vid omdragning av ”Väg 23/13, ny väg vid Ring-
sjön”. Väg 23 genom Höörs kommun pekas ut som en av de hundra farligaste vägsträckorna i landet. 
Projektet finns med i infrastrukturplanen som Region Skåne tagit fram, där det anges att byggstart 
kommer ske tidigast 2021. Enligt trafikverket.se (2016-11-09) är nästa steg att utreda den nya 
vägens sträckning. Trafikverket föreslår att det byggs en ny väg öster om Höör och att Väg 23 flyttas 
till nuvarande väg 13” (2016-11-09  http://www.trafikverket.se/ny-vag-2313-vid-ringsjon). Därför 
avser kommunen pröva att använda vägreservatet intill Väg 23 som verksamhetsområde. 

Figur 2. Bild från Översiktsplan 2002, sid 70, område för verksamheter. Information på Trafikverkets hemsida 
angående pågående åtgärdsvalsstudie pekar på att det inte kommer att bli aktuellt med en västlig länk (rött kryss). 
Därför prövar kommunen med denna detaljplan att använda marken för det tidigare vägreservatet, markerat med 
röd oval, för verksamheter. Den västliga sträckningen vidare mot befintlig Väg 13 kommer därmed inte att behövas.

Verksamhetsområde
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Nytt planuppdrag, som innebar att vägreservatet skulle tas med i detaljplanen beslutades 2016-05-
09 av kommunstyrelsen. Plan- och bygglagen hade då ändrats vad gäller modeller för framtagande 
av detaljplaner och det som gäller är standardförfarande istället för enkelt planförfarande.

Användningen av verksamhetsområdet lämpar sig för t.ex. mindre, ej störande småindustri, försälj-
ning kopplad till tillverkning, handel med skrymmande varor och företag som vill exponera sig intill 
Väg 23. En handelsverksamhet kan ses som en komplettering av den handel som finns i det befintliga 
verksamhetsområdet väster och norr om City Gross. Planförslaget överensstämmer med Översikts-
plan 2002, se figur 2.

Planens syfte, enligt 4 kap. 30 och 32 §§ PBL, har betydelse särskilt när det gäller vilka avsteg som 
kan tillåtas från detaljplanen i bygglov och sammanfattas därför enligt nedan på plankartan: 

Syftet är att tillåta bebyggelse av verksamheter som inte är störande, som handel med skrymmande 
varor, småindustri, lager och hantverk samt försäljning kopplad till verksamhet. Behovet av skyddsav-
stånd får inte överstiga 100 meter. 

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och utseende 
regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån reklamhänseende och 
för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. Naturområde avsätts för träd ut-
med Väg 23.

Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad placering och 
utformning  för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från järnvägen och i området.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget direkt väster om Väg 23 och norr om City Gross, ca 1 km norr om Höörs tätort.
Se figur 1.

Areal
Planområdet omfattar cirka 8,2 hektar varav 7 ha är kvartersmark för verksamheter, Z, och 1,9 ha är 
avsatt för upplag. Allmän platsmark fördelas på 0,6 ha gata och 0,8 ha naturmark.

Avgränsning
Planområdet avgränsas i öster av Väg 23 och i väster av område intill järnvägen, Södra stambanan. I 
norr avgränsas planområdet av tidigare planlagd naturmark med Bökestorpsbäcken och i söder samt 
mellan de två ingående markområdena avgränsas planområdet av befintliga verksamheter, kakelvaru-
hus och upplag/sortering.

Figur 3. Planområdet i norr med tillfart från Barkvägen, det före detta ”Sågenområdet”, planeras för verksamhe-
ter som inte är störande. 
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Figur 4. Vy från Barkvägen, infartsvägen till norra delen av planområdet, gamla Sågenområdet, som är beläget 
norr därom (till höger i bilden). 

Figur 5. Vy från den del av planområdet i söder som utgörs av före detta vägområdet på Ekeröd 6:4 sett västeri-
från i riktning mot norr där kakelvaruhuset intill Väg 23 syns. Infart planeras från Pumpvägen.

Figur 6. Vy från före detta vägområdet sett västerifrån mot söder där företag med poolförsäljning syns intill Väg 23.
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Ägoförhållanden
Fastigheterna som ingår, Sjunnerup 2:9 samt Ekeröd 6:4, ägs båda av Höörs kommun.

Nuvarande användning
Marken i norra delen är till stor del hårdgjord mark med vissa delar ruderatmark. Inom det före detta 
vägreservatet inom Ekeröd 6:4 är största delen gräsmark och i väster skog. 

Miljöbedömning/behovsbedömning av MKB

Bedömning av miljöpåverkan, avvägning miljöbalken
Enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 skulle detaljplaneändringen för norra delen, som sedan 2012 är 
detaljplanelagt, upprättas med enkelt planförfarande och föregås av kompletterande markundersök-
ning i det före detta ”Sågenområdet”. I markmiljöteknikrapporten, (MUR) som blev klar 2016-09-27 
(D136, PQ Geoteknik & Miljö AB, Lomma)”, bedöms planområdet inte kunna klassas som någon stor 
risk varken för byggnationer eller för spridning till omgivningen. Det anges dock att det finns vissa 
indikationer kring centrala delarna av den gamla sågverksetableringen i norra delen av planen som 
bör följas upp. Enligt rapporten bedöms planområdet inte kunna klassas som någon stor risk, varken 
för byggnationer eller för spridning till omgivningen. 

Den södra delen med vägreservatet för omdragning av Väg 23/13 lades till planuppdraget 2016 och 
nytt planuppdrag med standardförfarande beslutades. Marken har använts som jordbruksmark för 
gräsodling/vall, men med sitt läge intill den högt trafikerade Väg 23 lämpar sig marken mellan be-
fintliga verksamheter och handel med sin storlek bättre för verksamheter än som jordbruksmark. Väg 
23 trafikeras med 9146 fordon totalt/årsmedeldygn (ÅDT) mätt 2015-01-01, (https://nvdb2012.
trafikverket.se/SeTransportnatverket) utmed planområdet. 

Exploateringen av verksamhetsområdet stämmer överens med översiktsplanen utöver den del som 
tillkommer, vägreservatet i söder som förutspåddes för omdragning av väg 13 när ÖP 2002 upprät-
tades. Tillskottet av verksamheter, upplag och utbyggnad av gata, dagvattenanläggningar med mera, 
bedöms kunna utföras utan att medföra betydande miljöpåverkan, varför miljöbedömning MKB inte 
bedöms vara nödvändig. Se vidare under avsnittet ”Konsekvenser”. 

Förslag
Föreslagen markanvändning och bebyggelse
Kvartersmark planläggs i båda delarna för användningen Z, verksamheter med begränsad omgiv-
ningspåverkan. I den norra delen avsätts ett område närmast järnvägen för upplag och garage och 
skjul. Byggnaderna inom verksamhetsområdena ska ha ett attraktivt utseende mot Väg 23, mot 
gatorna inom området och mot järnvägen och därför regleras byggnadernas utformning. 

Ett område för natur med föreslagen trädplantering avsätts närmast Väg 23 inom båda områdena. 
Syftet är att skapa en tilltalande nordlig infart till Höör.

Verksamhetsområdet ska byggas ut för att ge möjlighet att etablera nya verksamheter. Området 
kommer att vara väl synligt från Väg 23. För att bebyggelsen ska få ett tilltalande utseende regleras 
fasadernas utformning och maximal byggnadshöjd får vara 10 meter. Inom upplagsdelen får bygg-
nader, garage och skjul ha en nockhöjd på max 5 meter. Intill Väg 23 avsätts ett särskilt område för 
skyltpelare intill Barkvägen. I övrigt reglereas skyltning till byggnaders fasader och variabelt medde-
lande tillåts inte.

En del av marken inom planområdet utgörs av natur intill Väg 23 som avses planteras med trädrad 
som läses samman med de bevarade kullarna med bokskog norr därom. Syftet är att göra denna 
norra infart till Höör mer tilltalande för trafikanterna.   

Bebyggelse och fastigheter
Hela Verksamhetsområde Nord med en nordlig och sydlig del omfattar totalt cirka 18 hektar + 1,3 
hektar som utgörs av vägområdet. Den exploaterbara marken ska utnyttjas effektivt för att hushålla 
med markresurserna i området och i Höörs kommun. Områdets utbyggnadstakt är svårbedömbar 
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Figur 7. Illustrationskartan visar exempel på hur bebyggelse kan förläggas inom kvartersmarken. Storleken på 
fastigheterna och bebyggelsen kan utformas på många andra sätt men procentuell maximal byggbar andel enligt 
reglering på plankartan överensstämmer med illustrationen. Byggnaderna får inte förläggas närmre Väg 23 än 30 
meter vilket illustrationen visar. Skjul och garage tillåts på upplagsplatsen närmast järnvägen men illustreras inte. 
En vall avgränsar området mot järnvägen i öster (grönt område) och en trädrad planeras intill Väg 23.

Förslag



8

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

och kan sträcka sig över en lång tid. Illustrationsplanen redovisar tomter på mellan ca 13000-2500 
m2 men det är fullt möjligt att avstycka fastigheter i andra storlekar inom kvartersmarken.

För att fastigheterna ska kunna bebyggas och för att skapa angöringsväg från Pumpvägen kommer 
avverkning av skog samt uppfyllnad av mark samt schaktning att ske. Del av kvartersmarken
närmast järnvägen regleras att användas som upplagsområde för schaktmassor men kan även fung-
era för annan typ av upplag som kommunen godkänner. En vall finns i det område som förlagts som 
natur mellan upplagsområdet och järnvägen.

Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mellan fastigheter samt minst 5 m från 

fastighetsgräns mot gata. En byggnadsfri zon på 
30 meter gäller från Väg 23. Den del som inte får 
bebyggas kan användas för parkering och delar 
av fastigheterna bör vara vegetationsklädda för 
att förbättra dagvattenhanteringen. Vegetationen 
kan utgöras av gräs samt träd och buskplante-
ringar, som också ger en mer tilltalande karaktär 
på området. Eventuella upplag inom fastigheten 
bör underordnas byggnadens volym och bäddas in 
i grönska. 

Fasadmaterial bör inte uteslutande utgöras av plåt 
utan brytas av med trä, tegel eller puts etc. Minsta 
andel glas i fasader anges i procenttal, 30% mot 
Väg 23 och 20% mot övrig gata. Anläggande av 
sedumtak ses som positivt. Sedumtak rekommen-
deras för att begränsa mängden dagvatten som de 
stora hårdgjorda ytorna genererar. Hantering av 
tak- och dagvatten ska följa kommunens dag-
vattenpolicy.

Med hänsyn till trafiken på Väg 23 får inga störan-
de (t ex bildväxlande) reklamskyltar eller ljusan-
ordningar uppföras. Ett område för gemensam 
skyltpelare avsätts i området utmed Väg 23 strax 
norr om infarten till Barkvägen. Reklamskyltar 
inom fastigheterna ska placeras på fasad och till-
låts inte på tak. En skylt med maximala måtten 2 
meters bredd och 3 meters höjd tillåts per fasad. 
Skylt med variabelt meddelande tillåts ej.

För säkerhet mellan byggnad och farligt godsled 
avsätts ett avstånd till Väg 23 på 30 meter som 
inte får bebyggas. Den föreslagna tomtmarken 
med ny exploatering utmed Väg 23 har därför reg-
lerats med prickmark som ger detta avstånd. 

Figur 9. Utdrag ur grönstrukturprogrammet för Höörs 
tätort med Stanstorp och Sätofta (antaget av Kom-
munfullmäktige den 28 mars 2007). Där klass 1 är 
den högsta klassen och klass 4 är den lägsta.

City Gross

Etapp 3

ny Väg 
23/13

Figur 8. Planområdet är en del i ett större föreslaget 
utvecklingsområde för verksamheter i norra Höör. I 
detaljplanen som antogs 2007 för verksamhetsom-
rådet visades ovanstående principskiss för tänkbar 
utbyggnad. I andra alternativ visades ny väg 13 ut-
byggd i det läge som vägreservatet som nu föreslås 
planläggas som verksamhetsområde.
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Figur 10. Jordbruksverkets översiktskarta för 
avrinningsområden (utdrag ur gällande detalj-
plan). Gällande detaljplan anger dagvattenhan-
tering inom naturområdet.

Figur 11. Bilden visar en vattentrumma som behö-
ver förlängas och byggas över vid anläggande av 
infart söderifrån till det före detta vägreservatom-
rådet från Pumpvägen. En större ek finns i kanten 
på vägreservatet och ytterligare några ekar finns 
inom området.

Natur och grönstruktur
Den värdefulla natur- och kulturmiljön har till stor del tagits tillvara genom att gator och tomter 
anpassats till t.ex. stenmurar och träddungar. I redovisade naturområden i detaljplanen har skogs-
dungar, höjdryggar och stenmurar sparats och dessa ingår tillsammans med de låglänta partierna 
och bäckfåran som naturmark i planen. Dessa naturelement ger ett intressant tillskott till miljön i 
verksamhetsområdet. Den befintliga naturen kan kompletterats med ny vegetation inom fastighe-
terna för att ge ett intressant intryck när man kör in i området och utmed Väg 23 föreslås en trädrad 
planteras.

Verksamhetsområdet kommer att innehålla stora områden med natur, se utdrag ur grönstrukturpro-
grammet figur 9. De tidigare hagmarkerna på höjdryggarna med värdefull skog och slingrande sten-
gärdsgårdar bevaras till största delen. Områdena bör göras mer tillgängliga med stigar, särskilt de 
som ligger nära gator och bebyggelse. Området bör få sköta sig självt vilket innebär fortsatt igenväx-
ning och förvildning. Det sanka naturområdet bör ha kvar sin sumpskog och sina mer öppna partier 
för rening av dagvatten. I området kan det anläggas vattenytor som dels kan fungera som fågellokal, 
dels som dagvattenmagasin. I det sammanhanget kan tidigare slingrande sträckning på bäcken, som 
kan anas på äldre kartor, återskapas. I gällande plan finns ett vägreservat mellan de två områdena 
för verksamheter. Vägreservatet tas bort med denna plan och ger ökat utrymme för natur.

Vattenområden
Den befintliga, grävda dammen vid järnvägen ligger i planförslaget inom kvartersmark och kommer 




