Förslag

Dammen inom området avses behållas se
ﬁg 18. Öppen och lokal dagvattenhantering ska eftersträvas enligt Höörs kommuns
dagvattenpolicy. Hur dagvattenhanteringen
lämpligen utformas så att översvämning
undviks, ska planeras efter det att dagvattenutredning tagits fram.

Traﬁkstruktur
Programområdet föreslås angöras från
Stanstorpsvägen, väg 1315, som är den
allmänna väg som gränsar till programområdet i norr. Programområdet föreslås anslutas
via två entrévägar, vägen vid Grindstugan
resp. Lillövägen. Ca 500 m österut leder
väg 23 i nord-sydlig riktning. Hastigheten
på Stanstorpsvägen är vid programområdet
reglerad till 50 km/h och korsningen vid
väg 23 är reglerad till 70 km/h. 50-skylten
utmed Stanstorpsvägen bör eventuellt ﬂyttas
längre österut (läge, se Landskapsanalyskartan, ﬁg 10). Strax väster om Lillövägen stiger
Stanstorpsvägen mot ett backkrön.
Biltraﬁk, traﬁkbuller och traﬁkmängder
Riksdagen har i proposition 1996/97:53 antagit riktvärden vid nybyggnad av bostäder.
Följande nivåer bör inte överskridas:
Utomhus vid fasad – 55 dBA ekvivalentnivå.
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad
70 dBA maximalnivå. Inomhus 30 dBA ek-

Fig 19 Vägar i närområdet

vivalentnivå. Inomhus 45 dBA maximalnivå
nattetid.
I december 2009 gjordes en bullerinventering av Höörs tätort vars beräkningar
sträckte sig ned till Nybykorset i söder (Ramböll, Malmö 2009-12-17). Traﬁksiffrorna var
mätta under olika år och räknades upp till
2009-års nivå. Korsningen vid väg 23, Nybykorset, där det vid Traﬁkverkets räkning
2006 färdades 9460 +- 17% fordon/årsme-

deldygn, räknades upp till 9648 fordon 2009.
Beräkningar togs även fram för ett scenario
2020, då Väg 23 vid Nybykorset uppskattas
ha 11053 fordon. Enligt Traﬁkverket kan
man räkna med en traﬁkökning med ca 1%
/år fram till 2030, vilket skulle innebära ca
12102 fordon/årsmedeldygn inberäknat ca
10% tung traﬁk. Bullernivån i Rambölls utredning redovisar endast bullernivånår 2020
österut från Nybykorset och inte västerut
där programområdet är beläget. Jämförelse-
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vis bedöms gällande gränsvärden för buller,
med avståndet 500 mellan programområdet
och väg 23, understigas. 2004 gjordes traﬁkmätningar på Stanstorpsvägen, väg 1351
då årsmedeldygnstraﬁken beräknades till
720 fordon +- 21% inberäknat ca 10% tung
traﬁk. Uppräknat till 2009, enligt Rambölls
metod (3% ökning från 2004-2009), och därefter 1% ökning/år fram till 2030 uppskattas
årsmedeldygnstraﬁken till ca 914 fordon,
varav 10% beräknas vara tung traﬁk. Varje ny
bostad beräknas generera mellan 6-8 traﬁkrörelser/dygn. För att minska bullerpåverkan bör bostäderna inom programområdet
placeras indragna från Stanstorpsvägen samt
med sovrum och uteplatser placerade på den
ljuddämpade sidan, dvs mot sydväst.
Biltraﬁk inom området
De två entrévägarna som föreslås till programområdet, en i öster vid Lillövägen
och en i väster vid ”Grindstugan” är båda
grusade vägar. Lillövägen i väster, som är en
samfälld väg, Bosjökloster S:16, används idag
av bostadsfastigheterna utmed vägen samt av
gården Almdalen. Andelstalen måste räknas
om i det fall föreslaget planområde ansluts.
Entrévägen vid grindstugan används för
fastigheter belägna öster och söder om planområdet på Lillö. Denna väg är inte samfälld,
men bör göras om till en gemensamhetsanläggning utmed den sträckning som leder
in till det föreslagna planområdet. I syfte att
förhindra backningsolyckor förläggs vägarna
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inom programområdet så att vändplatser inte
behövs. Grusade vägar eller annat genomsläppligt material föreslås.
För lokalgatorna inom programområdet
föreslås privat huvudmannaskap. Det innebär
gemensamhetsanläggning och att en samfällighetsförening bildas samt att skötseln läggs
ut på entreprenad.
Kollektivtraﬁk
Kollektivtraﬁkförbindelse ﬁnns varje dag i
veckan med turtäthet 1 gång/timme under
rusningstraﬁk och 4 turer/lördag, söndag,
utmed Stanstorpsvägen ringbuss nr 2 mellan
Höörs centrum - Ängsbyn/Snogeröd. Hållplatsen Stallbacksvägen ligger direkt norr om
programområdet vilket innebär goda möjligheter att resa kollektivt. Vid Nybykorsets
östra sida ﬁnns även möjlighet att resa med
Ringbuss nr 10 (Höörs centrum - Orup).
Från Höörs station där det ﬁnns stopp för
både Pågatåg och Öresundståg är förbindelserna goda till Skånes största städer och till
Köpenhamn.
Gång- och cykeltraﬁk
Behov av traﬁksäkerhetshöjande åtgärder i angränsande miljö
En ny gång- och cykelväg behövs utmed
Stanstorpsvägen. Korsningen med väg 23
bör säkerhetshöjas och på sikt bör en planskild korsning anläggas i Nybykorset. Från
programområdet till väg 23 är Stanstorpsvä-

gen rak, medan den västerut är trång och har
dålig sikt.
Nybykorset är en kritisk överfart speciellt
för gång- och cykeltraﬁkanter p g a traﬁkmängden och p g a tillfartsvägens utformning från väg 23 till Stanstorpsvägen, som är
utformad som avfartsramp för biltraﬁk norrifrån. Gång- och cykeltraﬁkanter har som
målpunkt främst den beﬁntliga gång- och
cykelvägen utmed Nybyvägens norra sida,
vilken är svår att ta sig över till. Överfarten
bör åtgärdas med traﬁksäkerhetshöjande åtgärder. Det kan nämnas att de båda vägarna,
Stanstorpsvägen och Nybyvägen i Ringsjöns
norra kant, ingår i Sverigeleden för cykling.
Cykelväg utmed Stanstorpsvägen ligger högt
på Tekniska nämndens prioriteringslista som
redovisats för Traﬁkverket gällande anläggande av gång- och cykelvägar utmed det
statliga vägnätet. Beslut om gång- cykelväg/
traﬁksäkerhetshöjande åtgärder/ tunnel i
Nybykorset har dock ej tagits. Traﬁkverket är
huvudman för båda vägarna.
Vilt på vägarna
Inom området ﬁnns mycket vilt, framför allt
rådjur. För att minska/förhindra viltolyckor,
vilket är vanligt förekommande i området,
bör viltstråken märkas ut med skyltning samt
sikten vid övergångar röjas. Detta behövs
framför allt utmed Stanstorpsvägen och
Stenskogsvägen, som är den väg som boende
i området kan välja att ta till Höörs samhälle
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istället för väg 23, beroende på målpunkt som
för många är Höörs station eller centrum.
Gång- och cykeltraﬁk inom området
Inom planområdet bedöms gång- och cykeltraﬁk kunna samsas inom samma vägbana
som bilarna eftersom biltraﬁken blir minimal. Särskilda gångstråk som även ska vara
tillgängliga för allmänheten föreslås skapas
inom programområdet, se ﬁg 20.
Vandringsstråk i natur
I närområdet ﬁnns idag ﬂera gångstråk som
kan användas av de boende och av allmänheten. Naturliga stråk som funnits historiskt
bör bevaras och vidareutvecklas. Stråken kan
behöva markeras fysiskt i miljön så att vandrare leds på stigar på ett sådant sätt att inte
känsliga biotoper, fågelmiljöer eller hästverksamheten störs.
Ett nytt gångstråk är tänkt att leda från
programområdet ner till sjöns östra kant
mot det nyinrättade naturreservatet ”Västra
Bosjöklosterhalvön” i riktning söderut mot
Gamla Bo och Bosjökloster, se ﬁg 20, (Beslut
om naturreservatet, Länsstyrelsen Skåne län
2010-08-13). Gångstråken mot sydost och
söderut mot Lillö ligger inom privatägd mark.
Anordningar för att passera vattendrag och
staket utmed gångstråken belägna utanför
programområdet kan behövas. Marken är
tillgänglig enligt allemansrätten, men om
markägaren är intresserad kan tillgängligheten
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Karl Johans väg
Stråk via Stallbacksvägen

Ravin m bäck

eltiden fram till 1950-talet. Öster om väg 23,
knappt 1 km bort, ligger det gamla sanatorieområdet Orup på bergets topp. Orupsområdet är rikt på vandringsslingor i kulturmiljö.
Både norrut och söderut ﬁnns storvuxna
träd och rik ﬂora intill slingrande vägar med
trädgårdar, betes och hagmarker intill gårdar
och hus.

Kommunal och kommersiell service
Stanstorpsvägen

Lindallén

Föreslagen vandringsstig
mot Bosjökloster och Gamla
Bo via nya naturreservatet
”Västra Bosjöklosterhalvön”

Fig 20. Beﬁntliga och föreslagna vandringsstråk i natur

ökas fysiskt genom anläggande av stigar, vilket bör
regleras genom avtal.
Norr om Stanstorpsvägen ﬁnns det spännande
vandringsleder i kuperade skogsområden som
historiskt nyttjats för sandstensbrytning från med-

Handel och service
Inom och i anslutning till programområdet
ﬁnns ingen service utöver kollektivtraﬁken.
Närmsta dagligvaruhandel ﬁnns i Höörs
tätort ca 5 km från programområdet. I Höör
ﬁnns banker, posthantering samt ett fullgott
utbud av varierad handel, restauranger och
caféer samt bibliotek. Nära programområdet
ﬁnns bokningsbara resturanger och konferenslokaler på Backagården och Blommeröds
gästhus.
Skolor
Barnen i upptagningsområdet skjutsas med
skolbuss till Lindvallaskolan i centrala Höör.
Här ﬁnns förskola samt grundskola från
årskurs 0-9. Närmst belägna skola fågelvägen
är Sätoftaskolan, men korsningen vid väg 23,
Nybykorset, utgör här en betydande barriär
för oskyddade traﬁkanter. Korsningen är inte
planskild och någon annan säkerhetshöjande
åtgärd är ej utförd för gång-cykeltraﬁkanter
(se ”Behov av traﬁksäkerhetshöjande åtgärder i
angränsande miljö” sid 13).
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Vård och rehabilitering i närområdet
Äldrevård och rekreationshem ﬁnns i
Höörs tätort men även på ﬂera andra
närbelägna platser. Utmed Östra Ringsjön,
Sätoftasjön ﬁnns det många privata vårdhem och även ett statligt rehabiliteringshem,
LVM. På Orupssjukhuset driver Region
Skåne Rehabiliteringsmedicinsk vård.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
De nya bostäderna ansluts till de kommunala
vatten- och avloppsledningarna som ﬁnns
utbyggda till programområdet. Eftersom
huvudledningarna för vatten- och avlopp går
igenom programområdet, så måste bebyggelsen anpassas till dessa ledningsstråk (Lr 3,
registrerad 1991-06-13 på Eslövs lantmäteridistrikt) se ﬁg 21. I annat fall står exploatören
för ﬂyttningskostnaderna. Ledningsområdet
upptar 4 m åt vardera håll från mitt= totalt 8
m. Möjligheter att ﬂytta ledningarna är enligt
Tekniska kontoret mycket begränsade på
grund av att viss lutning måste uppnås. I samma ledningsstråk, inom Bosjökloster 1:595,
ﬁnns även ledningsrätt för el, E.ON elnät.
Dagvattenhantering
Dagvattnet som alstras inom planområdet,
dvs regnvatten från tak och hårdgjorda ytor,
ska tas omhand och fördröjas lokalt inom
programområdet, helst i öppna system,
enligt kommunens dagvattenpolicy. Ränndalar, bäckar och dammar är värdefulla inslag
i boendemiljön och ﬂora och fauna gynnas.
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Fig 21. Karta redovisande de kommunala vatten- och avloppsledningarnas läge.
Röda linjer = avloppsledningar Blå linjer= vattenledningar. Dikningsföretag, se ﬁg 22.

Stora mängder avrinningsvatten från norr
om liggande naturmark, väg och tomtmark,
tas om hand i de beﬁntliga dikessystemen
som leder genom området. Det ﬁnns dikesledningar i den västra delen av programområdet som mynnar ut i den mindre dammen
inom området, ﬁg 21, som bland annat tar
omhand dagvattnet från Stanstorpsvägen.
Ett annat underjordiskt dike, som kommer från bäckravinen norr om Stanstorpsvägen går genom programområdets östra
del strax intill ”Grindstugan”. Vattnet från
ravinen leder genom en sumpskog norr om
Stanstorpsvägen, genom programområdet
via diken och fram till en sumpskog nära

Västra Ringsjön. För att planera var dagvattenstråken, översvämningsytor eller en damm
lämpligast ska förläggas inom planområdet
behövs det i detaljplaneskedet göras en
dagvattenutredning, se avsnittet Genomförande,
Utredningar.
I samband med klimatförändringarna, då regnen förväntas bli mer intensiva med snabb
och riklig nederbörd, måste hänsyn tas vid
nybyggnation till beräknade vattenhöjningar
som kan komma att ske. Eftersom planområdet ligger nära Ringsjön och i vissa delar lågt,
så måste en lägsta nivå för bebyggelse utredas
i detaljplaneskedet.
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Fig 22. Till vänster; Kartutdrag ur
Länsstyrelsen i SkånesVattenarkiv
12-LN-684.
Kartan redovisar diken och
båtnadsområden, blå linjer resp.
blåprickat område.

Fig 23. Kartutdrag Miljöatlas Skåne.
Dikningsföretag
Sjö med skyddsvärda fågelarter

Skyddsområde vattentäkt
Inﬁltrationsbenägna jordar
Våtmarksinventering
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4

Fig 24. Dikningsföretag inom och i kringlandet till programområdet.
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Fig 25. Fotot visar var en luftledning inom programområdet ansluter till ett elskåp. Luftledningen ﬁnns i
skogspartiet mellan Stanstorpsvägen och stallet som
avses rivas.

El, tele och datakommunikation
El
Programområdet ligger inom E.ON:s
verksamhetsområde, dvs E.ON står för
ledningsnätet, transformatorstationer och
eltillförseln i området. I samma ledningsstråk
som de kommunala VA-ledningarna genom
programområdet, har även E.ON elnät ledningsrätt (läge se ﬁg 21 och 26). I programområdets norra delen, från stallet som avses ﬂyttas
och rakt norrut fram till Stanstorpsvägen, ﬁnns
det en 0,4 kV luftledning. På fastigheten ﬁnns
det även en 20 kV jordkabel som inte är inmätt. För att veta dess exakta läge måste kabelvisning göras av E.ON. Om E.ON bedömer
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Fig 26. El-nät inom programområdet enligt kartutdrag från E:ON elnät.
Luftledningen som syns på fotot till vänster, redovisas på kartan norr om stallet.

att det behövs en transformatorstation och i så
fall i vilket läge, kommer läget att bestämmas i
detaljplaneskedet.
Inom skyddsområde för ledningar och transformatorstation får inte byggnad uppföras.
Om ledningar önskas ﬂyttas står exploatören
för omläggningskostnaderna.
Tele och datakommunikation
Skanova bevakar Telia Sonera, Tele2 och
Telenors nät. Inom programområdet bör
det ﬁnnas möjlighet till teleanslutning via
beﬁntliga ledningar. Mobiltelefoni, trådlös
datakommunikation liksom mottagning av
TV-signaler fungerar emellanåt dåligt i omkringliggande områden.

Värme
Värmeförsörjning bör ske från lokalproducerad energi. Förslag på värmeförsörjning;
Jordvärme, grundvattenvärme, värmepump.
Solenergi är ett annat alternativ som är under
frammarsch. Del av området ingår i skyddsområde för vattentäkt. Tillstånd för anläggning ska sökas hos kommunens Miljö- och
Byggnadsnämnd, som bla bedömer om
anläggningen i föreslaget läge innebär risk för
grundvattnet.
Belysning
Inom området och utmed Stanstorpsvägen,
som är en statlig väg, ﬁnns idag inga belysningsstolpar. Vid exploatering av området bör
belysningstolpar sättas upp inom området.
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Behov av belysningsstolpar ﬁnns också
utmed den allmänna vägen Stanstorpsvägen
där många promenerar kvällstid med sina
hundar och där sikten är dålig, framför allt
västerut från programområdet.
Avfallshantering
Den avfallshantering som gäller för området
är källsortering. I dagsläget sker upphämtning av brännbara och komposterbara sopor.
Företaget MERAB, som är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag med placering i
Eslöv, har hand om sophanteringen. Resterande avfall, såsom glas, metall, tidningar etc.
ansvarar de boende själva för att återvinna.
Gemensam byggnad/lokal för källsortering
bör ﬁnnas inom programområdet. Den
återvinningsstation som ligger närmast, med
fraktionerna glas, papp, plast, tidningar samt
klädinsamling, ﬁnns vid Sätoftaskolan. Den
större återvinningscentralen, för bl a trädgårdsavfall, möbler, vitvaror mm, ﬁnns på
Verkstadsgatan i Höörs tätort.

Fig 27. Programområdet (gulmarkerat) ligger inom riksintresse för kulturmiljö.

Förutsättningar
Översiktsplan
Översiktsplan 2002 redovisar inte området
som bebyggelseområde och anger inte heller
några andra allmänna intressen i området.

Detaljplan och samlad bebyggelse
Programområdet omfattas inte av detaljplan
och gränsar inte till område med detaljplanelagt område.
Direkt nordväst och väster om programområdet är det samlad bebyggelse.
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Riksintressen
Enligt 3 och 4 kap miljöbalken ska riksintressena tillgodoses. Inom hela programområdet råder riksintresse för kulturmiljö.
Bedömning av intrånget, se Förslag, Behovsbedömning av MKB sid 8.
Riksintresse för kulturmiljö
Hela programområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Dalgångsbygd och
slottslandskap kring Rönne å och Västra
Ringsjön med förhistorisk bosättningsoch brukningskontinuitet som präglats av
medeltidens kloster (Bosjökloster) och dess
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verksamhet samt senare profan storgodsbildning (enligt RAÄ:s beslut 1997-08-18, omr.
MK37, 3 kap 6§ MB).
Riksintresseområden i programområdets närhet:
Riksintresse för naturvård
Programområdet gränsar till riksintresse för
naturvård, N 38, på Lillö (se ﬁg 30).
Riksintresse för yrkesﬁske
Inom Ringsjöarna gäller riksintresse för
yrkesﬁske, inland.
Riksintresse för väg
Utmed väg 23 råder riksintresse för väg.

Närliggande naturreservat (se ﬁg 30)
Längst ut på Lillös spets råder naturreservat
omfattande en landareal på 2,6 ha (ingen vattenareal) som bildades 1937 främst p.g.a. de
triploida jätteasparna som ﬁnns där. Ett förslag till skötselplan för naturreservatet och
för större delen av Lillö har tagits fram1976
av Länsstyrelsen. Skötselplanen har dock ej
antagits.
De 2,6 ha klassas som produktiv skog, NVR
id: 2001504. Länsstyrelsen i Skåne är förvaltare för naturreservatet.
Sydost om programområdet, på Bosjöklosterhalvön, ﬁnns ett större, nyinrättat naturreservat, ”Västra Bosjöklosterhalvön”.
(Länsstyrelsens beslut 2010-08-13) med en
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Fig 28. Strandskydd. Inom området mellan heldragen rosa linje och streckad linje ute i vattnet
gäller strandskydd, dvs 300 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

areal av ca 237,5 ha, varav sötvatten cirka
106,6 ha. Området är beläget mellan Västra
Ringsjön och Sätoftasjön. Syftet med naturreservatet är enligt länsstyreslsens beslut
framför allt att säkerställa ett större, centralt
i Skåne liggande markområde från exploatering samt att bevara och utveckla ädellövträds- och sumpskogsmiljöerna i området.
Syftet är också att bevara och utveckla förutsättningarna för inom området och i omgivningarna förekommande rödlistade arter,
ex läderbagge och mindre hackspett (Höörs
kommunfågel), bevara och utveckla fågellivet
i västra Ringsjön., bevara och restaurera den

kontinentala mossen samt på sikt utveckla
friluftslivet i området. Förvaltare för området
är Stiftelsen OD Krooks donation Malmöhus
län.
Naturreservatet ”Västra Bosjöklosterhalvön”
avses kunna nås från programområdet via ett
gångstråk, se ﬁg 20.

Strandskydd
Från strandlinjen råder strandskydd 300 m
inåt land och 100 m ut i vattnet. Bestämmelserna om strandskydd syftar till att behålla
våra stränder tillgängliga och ge möjlighet till
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ett rikt friluftsliv för allmänheten och behålla
förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.
Av de två förslagen till utbyggnad som
inkommit till kommunen i samband med ansökan om planläggning, innebär det med 38
tomter intrång på strandskyddsområdet, vilket föreslås justeras så att strandskyddet inte
berörs. Nya strandskyddsregler trädde i kraft
2009 som innebär att det är kommunen som
handlägger strandskyddsärenden gällande
prövning av dispenser, tomtavgränsning och
upphävande i detaljplan.
I strandområdena öster om programområdet
ﬁnns sedan lång tid tillbaka ett ﬂertal bryggor och sjöbodar. Bryggor och badplatser ska
vara tillgängliga för alla. För sjöbodar/redskapsbodar/båthus gäller generellt sett att
hemfridszonen, d v s den privata zonen runt
en byggnad, inte sträcker sig till mer än själva
byggnadens yta. Det är därför angeläget
att bevaka fortsatt tillgänglighet till allmänt
åtkomliga stränder och säkerställa detta i
planläggning.
Strandskyddet är en förbudslagstiftning.
Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7
kap 15 § miljöbalken, inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning
ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller
allmänheten från att beträda ett område där
det annars skulle ha fått färdas fritt,
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3. grävarbeten eller andra
förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar
som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som
väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
Endast om det ﬁnns
särskilda skäl kan dispens
från dessa bestämmelser
ges. Även upphävande
av strandskyddet genom
bestämmelser i en detaljplan förutsätter att
det ﬁnns särskilda skäl.
De särskilda skälen ﬁnns
reglerat i 7 kap. 18 c – d
§§ miljöbalken.

Fig 29. Programområdet gränsar till område utpekat i Länsstyrelsens naturvårdsprogram gällande terrängform. 1883 genomfördes en sjösänkning av Ringsjön med 1,5 meter vilket avspeglas i terrängen.

Förslag: Ett upphävande av strandskyddet
för att bygga nya bostäder anses inte motiverat och särskilda skäl enligt miljöbalkens 7
kap. 18 c – d §§ saknas.

Länsstyrelsens planer och program
Kulturmiljöprogran för Skåne
Programmrådet ingår i kulturmiljöprogram
för Skåne, se riksintresset för kulturmiljövård,
ﬁg 27.
Tätortsnära natur
Området ligger inom det område som Länsstyrelsen tagit med i sitt planeringsunderlag
för tätortsnära natur (Ringsjöområdet, 2).

Länsstyrelsens Naturvårdsprogram
I Länsstyrelsens Naturvårdsprogram redovisas naturvärden för gamla M-län, fastställt
dec 1996, senast rev. 2004). I programmet
ingår område på Lillö, omr 43 a, klass 1,
samt de närmsta områdena utmed stranden,
43 b, värdeklass 3, strandängar och sumpskog vid Västra Ringsjön (se ﬁg 30). Naturreservat är numera även ”Västra Bosjöklosterhalvön”( nyinrättat sommaren 2010) dvs
strandängarna och skogsområdet väster om
väg 23. Naturvärdena som gränsar till planområdet avser biologiska, små geologiska
samt odlingslandskapsmässiga värden.
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Länsstyrelsens Naturvårdsprogram gällande terräng
Programområdet gränsar till område som
är markerat i Länsstyrelsens Naturvårdsprogram gällande terrängformer (för gamla
M-län, fastställt dec 1996, senast rev. 2004
omr. 43, Bosjöklosterhalvön, värdeklass 3).
Se ﬁg 29.
Landskap
Höörs kommun kan delas upp i två helt olikartade landskapstyper. Söder om Ringsjön
ﬁnns ett delvis ﬂackt, delvis kuperat jordbrukslandskap. Norr om Ringsjön höjer sig
marken och blir starkt kuperad och stenbunden samt skogsklätt.
Jordarter
Jordarna består i huvudsak av sandiga och
siltiga moräner norr om Ringsjöarna. Dessutom förekommer några områden med grus,
sand samt torv. På den 10 gradiga skalan över
Sveriges jordarter klassas de magrare jordarna norr om Ringsjöarna till övervägande del i
klasserna 4 och 5 (med inslag av 3 och 6).
Bergarter
Berget norr om programområdet består av
gnejs och granit, därför är det dåligt genomsläppligt för markvatten. Programområdet är
beläget på sandsten och söder om området
på Lillö ﬁnns även ett parti med basaltberggrund. På halvön ﬁnns en vulkanrest med
mindre fraktioner av basaltsten utmed vulkanrestens sidor.
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Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne
Programområdet, omfattas av Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne, som
redovisar särskilt värdefulla kulturmiljöer,
dvs. samma område (Ageröd- Bosjökloster
– Stockamöllan) som är klassat som riksintresse för kulturmiljö. ”Ringsjön med sitt
centrala läge mitt i Skåne utgör ett geologiskt
gränsområde för det skogrika urbergsområdet i norr och slättbygden i söder. Landskapskaraktären är skiftande med odlade och
betade marker och lövträdsdungar. Vid sjön
utbreder sig låglänta strandängar. Utmed
Ringsjöns stränder, Rönne å och Ageröds
mosse har påträffats ett stort komplex med
boplatser från äldre stenålder, vilka är av
central betydelse för den arkeologiska forskningen. Förutsättningarna för jakt och ﬁske
var under förhistorisk tid goda i dessa trakter
och Ringsjön upptog då en betydligt större
yta än idag.
Landsbygdsprogrammet är en landskapsanalys
som belyser det lokala landskapets samspel
mellan naturgivna, kulturellt, socialt och
ekonomiskt bringande processer. Enligt
landsbygdsprogrammet ligger området inom
Skånes Centrala mellanbygden (omr. nr 19) vars
landskapskaraktär beskrivs som backlandskap
/ mosaikartat skogsbacklandskap.
Programmet belyser exempelvis att inom området är rekreation och turism en framtidsnäring som växer. Områdets rika kulturhistoria
och uppfattning av rofylldhet utgör dragningskraft. Upplevelsenäringar som ridning och

Lillö

Fig 30. Natur. Norr om området ﬁnns en nyckelbiotop nära Väg 23 samt en på Lillö. Det ﬁnns två
närbelägna sumpskogar, en norr om med bäckravin samt en söder om programområdet i norra
Lillöviken.

fritidsﬁske har utvecklingspotential i bygden.
Områdets attraktionskraft och den hittillsvarande befolkningsökningen på landsbygden skapar behov av nybyggnation med
attraktiva boendemiljöer. (Programområdet
ingår i Höörs tätortsutveckling och ligger i
gränslandet till landsbygden). En utveckling
av bebyggelse för boende med hästar är
önskvärd. I föreslagen nybebyggelse är det
viktigt att hålla nere bekämpningsmedelsanvändning och närsaltläckage.
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Fig 31. Utsikt österut från den föreslagna entrévägen vid Grindstugan (se ﬁg 12). Trädridån till
vänster i bilden gränsar mot Stanstorpsvägen.

Mosaiken av betesmarker, alléer, diken och
vattendrag är skyddsvärd. Risk ﬁnns för att
värdefulla biotoper framför allt knutna till
betesmarkerna i detta område försvagas om
antalet betesdjur minskar. Värden knutna
till vattendrag och sjöar såväl som de många
ﬁna betesmarker som ﬁnns i det småbrutna
landskapet är beroende av fortsatt bete.
Betesdjur i landskapet har stor betydelse för
att hindra igenväxning och är viktigt för att
bibehålla ett attraktivt friluftslandskap.

Beﬁntlig hästverksamhet
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Vid utbyggnaden måste hänsyn tas till
hästhållningen i området. Utformningen av
bebyggelsen ska ske så att störningar minimeras mellan de boende och hästverksamheten,
seKonsekvenser, Skyddsavstånd till hästverksamhet.

Fig 32. Utsikt från entrévägen österut i samma riktning som bild 31, men närmre det större stallet som ligger
nedsänkt i terrängen ca 300 m från programområdet.

Hästsektorn i allmänhet är idag jordbrukets
femte största inkomstkälla. Den är av stor betydelse för utvecklingen av landsbygden genom
att den erbjuder möjlighet till inkomster samt
för att hålla landskapet öppet. Verksamheten på
Blommeröd är framför allt stuteriverksamhet
men det förekommer även skolverksamhet på
gymnasienivå i mindre skala.

Blommeröd, som emellanåt har galopptävlingar, premieringar och andra arrangemang,
ligger på nära avstånd till tätorten samt
kollektivtraﬁk. Blommeröd kan räknas som
tätortsnära landsbygd som många kan nå
på ett enkelt sätt. Det är viktigt att inom
samhällsplaneringen ge plats för hästhållning
och ridning inom rimliga avstånd till goda
kommunikationer och till bebyggelse.
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Geoteknik och radon
I det kommande detaljplanearbetet ska en
geoteknisk utredning göras. Utöver beskrivning av markens stabilitet och beskaffenhet
samt förslag till grundläggning ska utredningen innehålla hydrologi- och radonundersökning. Beﬁntliga dikessystem måste
undersökas.

Dikningsföretag och dagvatten
(Vatten - och avlopp, se förslagsdelen sid 15)
Inom programområdet ﬁnns underjordiska
dikesledningar. Dikesledningarna är kopplade till ledningarna som avser leda bort vatten från Stanstorpsvägen och avrinningsområdet norr om vägen. I den östra delen, strax
väster om Grindstugan ﬁnns ett dike som
rinner från bäckravinen norr om Stanstorpsvägen, se ﬁg 22- 24.

Fig 33. Utsikt från Stanstorpsvägen söderut.
Lindallén syns längre bort i bilden.
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Det ﬁnns ﬂera andra hästanläggningar inom
Ringsjöbandet och en samordning av ridvägar och ridhus etc. bör ses över. Galoppbanor ﬁnns inom Blommeröd närmre Bosjökloster intill väg 23, nära det nybildade
naturreservatet för Västra Bosjöklosterhalvön.
Enligt markägren är galoppbanorna tillgängliga även för andra i närområdet och utifrån
som bedriver sporten.

Vattnet strömmar med hög hastighet under
vårﬂoden samt vid stora regn under andra
årstider. Översvämningar förekommer på
Stanstorpsvägen och vid entrévägen vid
Grindstugan. Strax väster om grindstugan, rinner en bäck från ravinen norr om
Stanstorpsvägen och som leds under vägen
in genom programområdets östra del i ett
ledningssystem genom Blommeröds marker
innan det når sin recipient, Västra Ringsjön.
Eftersom det vid vårﬂoden och vintertid
då marken är tjälad, blir översvämningar/
is på Stanstorpsvägen vilket utgör traﬁkfara

måste vattnet ledas bort innan det når vägen
och programområdet. Det bör kontrolleras
om dimensioneringen av ledningarna norr
om och under Stanstorpsvägen är tillräckliga.
Detta ligger utanför programområdet men
påverkar ytvattentillrinningen. Grundvattnet
inom området ligger högt.
Dikesstråken som beskrivs ovan ingår i dikningsföretaget ”Bosjöklosters västra torrläggningsföretaget av år 1942”. Dikesledningen
som är belägen i områdets västra del leder
mot inom området och vidare ut mot norra
Lillöviken medan ledningen i bäckens förlängning förmodligen ansluter till dikessystemen
söder om programområdet enl.dikesförrättningskartan. Ledningarna inom programområdet måste undersökas och mätas in.
Kommunens dagvattenpolicy som antogs av
Kommunfullmäktige 2003-112-14 gäller. Det
innebär exempelvis att dagvatten inom ett
område i så stor utsträckning som möjligt ska
tas omhand lokalt. Dagvattnets avrinning ska
inte riskera att skada byggnader eller andra värden. Öppen dagvattenhanteringen med ränndalar, bäckar och dammar ger värdefulla inslag
i boendemiljön och ﬂora och fauna gynnas.

Vattennivåer i Ringsjön
1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön.
Ytan sänktes med 1,5 meter. Västra Ringsjön
är nu som djupast 5,4 m och har ett medeldjup på 3,1 m. Sjöytan för hela Ringsjön är ca
40 km2. Inom den södra delen av programområdet ﬁnns en tydlig kant i terrängen där
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sjöns strand tidigare legat innan sjösänkningen.
Ringsjöns vatten är reglerat vilket innebär att
bestämda nivåer ska hållas genom reglering
av sluss vid Sjöholmen. För bebyggelseplacering nära Ringsjön är det viktigt att en lägsta
nivå för grundläggning fastslås, så att ingen
översvämningsrisk föreligger. Vilken nivå
som ska gälla måste utredas och fastslås i en
kommande detaljplan.
I den tekniska beskrivningen till ny vattendomsansökan (Vattendom för Ringsjön vid Miljödomstolen, Växjö tingsrätt Kungörelse 2010-01-22) som
innebär ett ökat uttag av Ringsjöns vatten,
men inte förändring av gällande nivåer, anges
att sjöns medelvattenyta ligger på ca +54 m
ö h och nivån vid 100-års ﬂöden beräknas
ligga på +54,9 m ö h (höjdsystem RH00).

Vattenskyddsområden
Planprogramområdet ingår till en mindre del
i nordost till det yttre vattenskyddsområdet
för Orups vattentäkt varför särskilt regelverk
gäller för denna del. Ca 1000 m väster om
angränsar skyddsområdet för vattentäkten
”Ormanäs”. Vattenskyddsområdenas utbredning se miljöatlas Skåne ﬁg 23.
Ringsjöarna är av betydelse för dricksvattenförsörjningen då de fungerar som reservvat-

tentäkt. Övergödningsproblemen i Ringsjön är ett allvarligt problem. Vattenkvalitén
är emellertid på väg att förbättras.

Arkeologi
Fornminnen
Fornminnesregistret är ett nationellt register som Riksantikvarieämbetet ansvarar
för som innehåller information om landets
fornlämningar, fornfynd och övriga kulturhistoriska lämningar.
Inom programområdet ﬁnns inga kända
fornlämningar. Påträffas sådana i samband
med markarbetena skall dessa, i enlighet
med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omdelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrätas.
Inom angränsande Lillö ﬁnns två punktmarkerade fornminnen (ﬁg 34, blå punktmarkeringar), dels ett minnesmärke i vägkorsningen
intill de öppna markerna som idag är galoppbanor och ett dels ett minnesmärke, en sten,
längre ut på udden, som markerar att en
jätteasp funnits på platsen.

Fig 34. Arkeologi. Utdrag ur fornminneskartan.

terligare två områden markerade som äldre
boplatser.

Det ﬁnns även områden som det ﬁnns kännedom om att det funnits boplatser på. Vid
den i nordväst belägna gården på Lillö ﬁnns
ett område som markerats som gammal
bytomt, likaså ﬁnns ett långsträckt område i
söder som markerar en boplats (röda markeringarna på Lillö). Nära Väg 23 ﬁnns yt24
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Vegetation och naturvärden
En översiktlig naturvärdesbedömning av
området har gjorts på plats den 24 augusti
2010 av kommunens ekolog. De två skisserna som gjorts av Södergren arkitektkontor
har utgjort underlag.
Det konstateras att aktuellt område ligger
utanför det område som inventerats i grönstrukturprogrammet.
Område A (klass 2) utgör en förlängning av
de värdefulla, näringsrika, fuktiga lövskogarna med rörligt markvatten, ek, ask, hagtorn
mm i område N4 (grönstrukturprogrammet).
Område B (klass 1) utgörs av ömsom hävdade och igenväxande ekhagar med inslag av
mycket grova träd.
Område C är en ridå med grövre lövträd,
som inte har bedömts i fält.

Fig 35. Karta tillhörande naturvärdesbedömning

Resterande marker består i huvudsak av dels
ekskog på relativt torr och mager mark i
norr, dels ung lövskog i söder.

Naturvärdesbedömning
I kommunekologens bedömning anges att:
”Större delen av det föreslagna området (AB) är olämpligt att bebygga ur naturvårdsynpunkt och särskilt då ekhagarna (område B).
Eklandskapet kring Ringsjöarna har mycket
höga naturvärden. Antalet ekar av sådan
ålder och kvalitet att de är intressanta som

Delar av området berörs av strandskydd, gäller söder
om streckad linje i den västra delen.
Öppnandet av det inhägnade området innebär att
rörelsemönstret för vilt kan förändras.

livsmiljö för rödlistade insekter, lavar mm är
inte ﬂer än att samtliga kvarvarande, värdefulla ekmiljöer i området behöver bevaras
för framtiden. I bedömningen poängteras att
”Det eklandskap vi ser idag bara är en spillra
av vad som en gång fanns”.
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Konsekvenser
Planprogrammets syfte är att beskriva förutsättningar och ange mål och riktlinjer för
nybebyggelse av 1-1½ plans permanentbostäder inom del av Bosjökloster 1:595. Syftet
är även att utreda och föreslå åtgärder för att
skapa ökad tillgänglighet till Västra Ringsjön. Med tillgänglighet avses gångstigar för
rekreation och naturupplevelser.
Marken inom den del av programområdet som avses detaljplaneläggas får ändrad
användning. Ny bebyggelsen grupperas dels
på höjden, där beﬁntligt stall nu ligger, se ﬁg
28, men till största delen i skogsmiljö inom
både högre och lägre partier, öster och väster
och söder om stallet. Stallet rivs/ﬂyttas vid
exploatering.

Området ligger delvis inom strandskyddsområdet. Det som föreslås är 1 och 1½
plans hus. Inom Arabstuteriets ägor är bebyggelsen låg och ny bebyggelse bör anpassas till den.
Kring Ringsjön ﬁnns ett antal våtmarker och
inom programområdet, som delvis är utdikat,
ﬁnns både fuktigare partier, öppna och slutna
diken samt två mindre dammar. Fuktig mark
är ofta ekologiskt känsliga biotoper och stor
varsamhet ska tas vid förändringar. Detta
innebär att områdets förhållanden noga bör
utredas och husens grundläggning anpassas
därefter, se rubrik Genomförande, utredningar. Grundvattnet inom delar av området
ligger högt vilket ska beaktas. Bedömningen
är att väsentlig påverkan på grundvattnet
eller grundvattenkvalitén kan undvikas i
samband med en utbyggnad av planområdet
med småhusbebyggelse.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom området eller på grund av utbyggnaden av bostäder.
Fig 36. Bild tagen söder om planområdet. Strandlinjens
gräns före sjösänkningen syns i landskapet. Stallet på
höjden avses rivas och ﬂyttas för att ge plats åt bostäderna.
Stallet i nyare korsvirke har även tidigare ﬂyttats.
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Vägtraﬁkbuller
Riksdagens antagna riktvärden (proposition
1996/97:53) för ny bebyggelse bedöms inte
överskridas inom programområdet som är

beläget ca 500 meter från väg 23.
Utmed Stanstorpsvägen, väg 1315, gäller
Väglagens skyddsavstånd, 12 m, avseende
placering av byggnad intill mindre väg. För
att minimera traﬁkbullerstörningar bör sovrum placeras på tyst sida av byggnaderna dvs
längst ifrån vägen.
Nybebyggelsen som ryms inom programområdet kommer att innebära ett tillskott
av biltraﬁk i mindre omfattning, vilket inte
kommer att påverka bullersituationen i
sådan omfattning att bullerreducerande
åtgärder behöver göras i den fysiska miljön
utanför planen. Säkerheten vid utfarterna bör
utredas.
Med det innehåll som redovisas i programmet bedöms inte tillkommande bebyggelse
medföra nämnvärda störningar i den egna
miljön eller på omgivningen.
Skyddsavstånd till hästverksamhet
Miljöbalken föreskriver inga generella
bestämmelser om skyddsavstånd mellan
bostäder och djur. I Boverkets allmänna råd
(1995:5) anges 500 meter som rekommenderat skyddsavstånd mellan djurhållning och
bostadsbebyggelse vid nyetablering. Denna
rekommendation gäller dock inte längre utan
nya rekommendationer håller på att tas fram.
Socialstyrelsen har uttalat att 200 meter bör
vara ett riktvärde. Rekommendationerna har
dock inte utvecklat någon praxis. En bedöm-
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ning måste göras i varje enskilt fall. Forskning visar att hästallergen faller lokalt kring
hästen och att man på mycket kort avstånd
från stall och hagar knappt ﬁnner mätbara
spår av allergener (Miljödomstolens referat
till mål nr M 1399-09, juni 2010).
Länsstyrelsen i Skåne län har också tagit
fram underlag för fysisk planering gällande
”Hästar och bebyggelse” 2004:17 som inte
längre är aktuell om man ska följa rättsfallen. Där anges ett rekommenderat avstånd
mellan nybebyggelse och häststall, gödselanläggning för större anläggning med 30-100
hästar till minst 200 m och minst 100-200 m
till område där hästar vistas dvs till hagar. En
bedömning måste med senare forskningsresultat göras från fall till fall.
Stallet öster om programområdet, som är
beläget ca 300 meter från de planerade bostäderna, har stallplatser, boxar, för 50 hästar.
Då de rådande vindriktning är sydvästliga,
bedöms avståndet mellan bostäderna och
hästverksamheten vara tillräckligt. Hagarna
är emellertid närmre och kan behövas ﬂyttas
samt vegetationsridå i nordsydlig riktning
planteras.
Det framgår tydligt att det är ett område
med hästar med tillhörande verksamheter
som man bosätter sig i vilket kan ses som en
tillgång.
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Sociala konsekvenser
Närheten till Ringsjöarna innebär att det
ﬁnns ﬂera anläggningar i närområdet inriktade mot friluftsliv och rekreation.
Ringsjöbandet rymmer ﬂera stora hästanläggningar, framför allt Blommeröd arabstuteri
med ﬂera stora stallar och ridanläggningar.
Där ﬁnns idag också en privat nystartad gymnasieskola för galoppsporten.
Norr om programområdet och i Ormanäs
ﬁnns det ﬂera gårdar med hästverksamhet. Det ﬁnns också en koncentration av
hästverksamhet i Sätofta by. Blommeröds
Arabstuteri ligger på nära avstånd till tätorten
samt kollektivtraﬁk och kan benämnas som
tätortsnära landsbygd som många kan nå på
ett enkelt sätt.
Kommunal badplats ﬁnns i Sätofta och campingplats och nöjesplats ﬁnns vid Jägersbo.
I närheten av programområdet ﬁnns Orups
idrottsplats och Sätoftaskolans bollplan samt
lekplats. Idrottsutbudet är stort i Höörs
centrum dit man kan ta sig dagtid med kollektivtraﬁk (Ringbuss nr 2). I samhället ﬁnns
träningslokaler, simhall och ishall. Det är
inte heller längre än att man kan cykla. Dock
utgör överfarten vid väg 23 i Nybykorset en
riskfaktor för oskyddade traﬁkanter.

Rekreation och rörligt friluftsliv
Friluftsverksamheten är betydelsefull i Ringsjöbandet. Många söker sig till området just av
den anledningen. Tillgänglighet till ett omväxlande landskap ökar naturupplevelsen, vilket
är viktigt för det rörliga friluftslivet. Att kunna
promenera från programområdet vidare till
Västra Ringsjöns östra strand och på vägen
uppleva hästverksamheten inom Blommeröd
är positivt. Att vandra är en aktivitet som man
kan göra tillsammans med andra, med sin
hund eller ensam och möten uppstår utmed
stigarna. Vandra kan man även göra norrut
exempelvis via Stallbacksvägen till spännande
skogsområden med intressant kulturhistoria.
Det ﬁnns beﬁntliga badplatser, bryggor och
båtplatser utmed sjön. Bryggor får användas
av alla enligt allemansrätten såvida de inte ligger inom avgränsad tomtmark. Det kan även
tänkas att nya bryggor samt bänkar anläggs
vid vattnet vilket är positivt för det rörliga
friluftslivet. Avtal kan då behövas tecknas med
markägaren.
Barnperspektivet
Barnen i upptagningsområdet skjutsas med
skolbuss till skola i centrala Höör, Lindvalla
skolan. Här ﬁnns förskola samt grundskola
från årskurs 0-9. Närmst belägna skola är
Sätoftaskolan, men väg 23 utgör en betydande
barriär speciellt för barn, gående och cyklande
samt övriga oskyddade traﬁkanter, då det inte
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Konsekvenser
ﬁnns planskild korsning i Nybykorset. För att
skapa en god bebyggelsemiljö för barn bör
traﬁksäkerhetshöjande åtgärder vidtas i form
av gång- och cykelväg och planskild korsning
i Nybykorset. En separat gång- och cykelbana bör även planeras utmed Stanstorpsvägen. Som minsta åtgärd bör traﬁksäkerhetshöjande åtgärder vidtas i plan. Vägen är
idag utformad för biltraﬁk med avfartsramp
norrifrån vilket försvårar ytterligare för gångcykeltraﬁkanter att ta sig över korset.
Miljön intill skog, med närhet till djur samt
rik, varierande växtlighet är spännande och
lärande uppväxtmiljö för barn samt att det
ﬁnns goda möjligheter för kreativitet.

Effekter på miljön
Mark och vatten
Föreslagen markanvändning med småhusbebyggelse med tillhörande gator och grönytor
bedöms få små konsekvenser avseende effekterna på miljön. Markens vattenbindande
effekter ändras emellertid då skog tas bort.
Effekterna på vattnet inom området och
översvämningsrisken ska undersökas i det
fortsatta arbetet. Renat dagvatten ska uppfylla miljökvalitetsnormerna för ytvatten,
grundvatten och skyddade områden. En dagvattenutredning skall utföras i det fortsatta
planarbetet.
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Luft och klimat
Programområdet blir med sitt läge i terrängen i en sydsluttning nära sjön och angränsande till öppen mark i öster, väl genomluftat
vilket skapar god luftkvalité. Området ligger
relativt skyddat från nordliga och västliga,
kyliga vindar eftersom omgivningen i dessa
väderstreck beﬁnner sig högre än programområdet och till stor del är skog samt även
från sydvästliga vindar där det är skog.
Radon
Radon ska undersökas i detaljplaneskedet.
Miljökvalitetsmålen för radon ska uppfyllas.
Vid låg- och normalriskmark ska byggnader
utföras radonskyddade. (Lågriskmark 0-10
kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3
och högriskmark >50 kBq/m3.) Tillräckliga
skyddsåtgärder mot markradon ska utföras i
de fall halterna överskrider tillåtna gränsvärden. Radonhalt undersöks senast i samband
med bygganmälan.
Naturen och viltet i området
Skogen i norr, som till stor del är fuktig, har
en rik trädartsammansättning; ask-, asp-, al-,
björk-, ek-, lönn-, fågelbär- och lindskog med
undervegetation av sly karaktär av buskskikt
av ﬂäder, rönn, benved och hassel. Det ﬁnns
också ekskog på relativt torr och mager mark
i norr, på den mark som berörs av utdikningen, och ung lövskog i söder. Eftersom
skogen i norr är tät och relativt mörk samt
instängslad, så har den inget större värde för
människor idag dock har skogen högt natur-

värde, se ”Vegetation och naturvärden”
under Förutsättningar. Det ﬁnns även öppnare gräspartier och en hage med höga och
grova askar och ekar som ingår i programområdet. Dessa högre träd avses i hög grad
bevaras och bebyggelsen anpassas till träden.
I området Stanstorp, Lillö, Rörvik rör sig
viltet fritt i de beﬁntliga bostadsområdena
där trädgårdarna bjuder varierad föda och
där ingen jakt sker. Vilt som lever inom
beståndet kan söka skydd i skogen som
avses för exploatering. Spridningsstråken för
vilt kan förändras då området öppnas upp
i samband med att stängsel tas bort utmed
bebyggelseområdet.
Strandområden söder om programområdet
är svårframkomligt beroende på att det är
igenväxt av vass och buskvegetation samt
stenigt resp. dyigt, vilket i sig ger ett skydd
för djuren och växtligheten inom området.
På andra ställen behöver vegetationen öppnas upp för att skapa utsikt mot Ringsjön
samt för att skapa solbelysta vatten och bryn
vilket gynnar ﬂora och fauna.
För att inte störa förutsättningar för faunan,
bla ett rikt fågelliv, och för den beﬁntliga
hästverksamheten avses i första hand beﬁntliga stråk, anlagda vägar och stigar användas
som vandringsstråk. Anvisningar till stigarna
i form av pilar, eventuellt kompletterat med
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informationstavlor, broar och staketövergångar kan därför behövas. Det försiktiga
sätt som föreslås i programmet för att ge
allmänheten tillgänglighet till stranden enligt
allemansrätten och strandskyddsreglerna,
kompletterat med avtal med markägarna,
bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.
Flora och fauna
Den idag oexploaterade marken består av
olika slags skog med hög biologisk diversitet. Det är därför sannolikt att hotade arter
påverkas av exploateringen. Den slutliga
utfomningen ska dock anpassas efter naturvärdena som inte är ingående inventerade.
Förslaget har en positiv ekologisk funktion
genom det stråk mot västra Ringsjön som
öppnas upp och då stängslet tas bort vid
Stanstorpsvägen. Det innebär ett nytt rörelsemönster och spridningsstråk för ﬂora och
fauna vilket kan medverka till en ökad biologisk mångfald i ett större perspektiv. Det kan
dock även innebära ﬂer viltolyckor vilket bör
förhindras ex med varningsskyltar samt röja
för öppen sikt vid viltstråk.
Viken norr om Lillö är betydelsefull för
fågelfaunan. Många fågelarter häckar utmed
Ringsjön och fågelstråk tar sikte på sjön när
de rör sig över landskapet.
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Kännedom om att vissa djur, fåglar och
insekter ﬁnns i markerna och att möjlighet
ﬁnns att få se dem, tilltalar många människor.
Förekomsten av ett rikt biologiskt liv är därför
viktigt även för friluftslivet.
Naturresurser
Programgenomförandet medför inte att någon naturresurs som inte är förnyelsebar uttöms.
Effekter på hälsan
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer
Gentemot traﬁkbullerstörningar från vägarna
bedöms inga speciella bullerskydd i form av
vallar eller plank, utan med ett tillräckligt avstånd mellan bostadsbyggnad och Stanstorpsvägen och med uteplatser och sovrum placerade på tyst sida, i sydväst, bör bullernivån
hamna under gällande riktvärden.
Ljus och skarpt sken
Lokalgatorna utformas med tanke på att minimera störning i bostäderna från ljuskäglor.
Säkerhet
Inom programområdet ﬁnns inga verksamheter som medför risker för explosioner, utsläpp
av farliga ämnen i händelse av olycka eller att
människor utsätts för joniserande strålning.
Planförslagets markanvändning bedöms inte
heller ge upphov till några ökade risker med
avseende på transporter med farligt gods.

Transport och kommunikation
Ett genomförande av programförslaget innebär
att traﬁken på Stanstorpsvägen och väg 23 ökar
något. Effekten av traﬁkökningen bedöms inte
medföra några nämnvärt ökade traﬁkbullerstörningar på omgivningen utan bedöms kunna
accepteras. Traﬁksituationen i korsningen med
väg 23 är emellertid dålig, särskilt vid rusningstraﬁk. Speciellt utsatta är oskyddade traﬁkanter
då korsningen är utformad för biltraﬁk. Åtgärder
bör utföras för att öka säkereheten för korsande
gång- och cykeltraﬁkanter.
Kulturminnesvård
Inom programområdet ﬁnns inga kända fornlämningar. Däremot ﬁnns det fornlämningar i
närområdet.
Miljöbalken
Programförslaget bedöms inte strida mot bestämmelserna i tredje och fjärde kapitlen i miljöbalken. Det ska beaktas i detaljplanen att markoch vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt så långt möjligt skall skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön (MB3
kap 3 § ).
Programförslaget bedöms inte strida mot femte
kapitlet MB rörande miljökvalitetsnormer.
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Genomförande
Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper
Långsiktiga miljömål
Ett genomförande av programförslaget kommer inte att medföra några effekter på de
fyra kretsloppsvillkoren eller de långsiktiga
miljömålen.
Föreslagen markanvändning för bostäder
kommer inte att öka användandet av ändliga
lagerresurser eller stabila naturfrämmande
ämnen.
Förslaget bedöms vid ett genomförande inte ha effekter som kan orsaka skada på människors hälsa,
direkt eller indirekt.
Programförslaget medför vidare inte heller effekter
som var för sig är begränsade men som sammantaget
kan vara betydande.
Se Förslag till behovsbedömning av MKB (miljökonsekvensbeskrivning) sid 8.

Genomförande
Fortsatt arbete och utredningar
Utredningar
Avsikten med utredningarna, som ska göras
inom detaljplanens framtagande, är att säkerställa lämplig placering, utreda problem och
ge förslag till åtgärder. Utredningarna ska
utgöra underlag för projektering och kalkyl.
Geoteknik, radon, hydrologi, och översvämningsrisk
I det kommande detaljplanearbetet ska en
geoteknisk utredning göras. Utöver beskrivning av markens stabilitet och beskaffenhet
samt förslag till grundläggning, ska utredningen innehålla radon och hydrologi.
Området ligger till en mindre del inom
Orups yttre vattenskyddsområde varför
påverkan på grundvattnet ska ingå i utredningen.
Området ligger nära Ringsjön och avrinningsstråk. Översvämningsrisken ska bedömas utifrån
klimatförändringen och beräkningar av 100års ﬂöden. En lägsta nivå för byggnation ska
redogöras i utredning för att kunna slås fast i
kommande detaljplan.
Dagvatten- och VA-utredning
Dagvattenutredning ska redogöra för hur
dagvattnet ska tas om hand. Ovan nämnda
utredningar ska ligga till grund för utredningen/förslaget. Beﬁntliga dikesledningar
ska redovisas både ovan och under mark
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samt hur de påverkas, eventuell ﬂytt och omläggning samt behov av renovering.
VA-utredning ska redogöra för var nya VA-ledningar
kan dras, dimensioner och nivåer.
Eventuellt behövs en arkeologisk undersökning vilket
Länsstyrelsen bedömer.
Gångstråk, bryggor och båtplatser
Utredning behöver göras för hur gångstråk kan
förläggas för att från planområdet kunna vandra
ned mot Västra Ringsjöns östra strand samt till det
nyinrättade naturreservatet ”Västra Bosjöklosterhalvön”. Avsikten att säkerställa tillgänglighet till
Västra Ringsjön för boende och allmänheten förutsätter att mark blir tillgänglig utanför detaljplanen,
gällande gångstigar.
Det ﬁnns beﬁntliga badplatser, bryggor och
båtplatser utmed sjön. Det bör utredas om dessa
kan användas eller om eventuell ny badplats och
båtplats behöver anordnas.
Traﬁksäkerhetshöjande åtgärder behövs i Nybykorset
vid överfart av väg 23, speciellt för oskyddade traﬁkanter men även för biltraﬁk.
Avtal och fastighetsrättsliga frågor
Planavtal tecknas med exploatör.
Exploateringsavtal påbörjas i tidigt skede i syfte att
vara underlag för kalkyl och ska vara tecknat innan
detaljplanen antas.
Särskilt avtal mellan exploatören och kommunen
måste tecknas för gångstråk utanför planområdet i
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Genomförande
samband med tecknande av exploateringsavtalet. Likaså bör avtal tecknas gällande ev. bryggor och båtplatser utanför detaljplanen.

samtidigt eller i två etapper i syfte att minimera
störningar för grannar samt för traﬁken utmed
Stanstorpsvägen och i Nybykorset.

Avtal och kostnader i samband med ledningsdragning/ﬂyttning av ledningar
Ledningsrätter för huvudledning för va och el
ligger inom området. Det ﬁnns även dikningsföretag inom området. Eftersom huvudledningarna för vatten- och avlopp går genom
området måste bebyggelsen anpassas efter
dessa. Exploatören står för ny- och omläggningskostnader.

Tidplan program och detaljplan
Avsikten är att planprogrammet ska ställas ut
vintern 2010-2011. Planförfarandet kommer att
bedrivas enligt normalt planförfarande. Samråd
och utställning kan tidigast hållas vintern- våren
2011, vilket skulle innebära att antagande och
lagakraftvinnande tidigast kan ske sommarenhösten 2011.

Fastlighetsrättsliga frågor som ska följas upp i detaljplan
Programområdet ligger inom fastigheten
Bosjökloster 1:595. Lillövägen i väster är en
samfälld väg som avses användas som en av
de två entrévägarna till området. I väster avses
vägen vid grindstugan, inom Bosjökloster
1:595 användas som entréväg.
Hur många tomter som ska styckas inom
programområdet eller vilken mark som ska
avsättas som ga (gemensamhetsanläggning),
föreslås ännu inte utan får framkomma/planeras i detaljplanen med utredningarna som
behöver göras som underlag.
Etappindelning
Den nya bebyggelsen som beräknas rymmas
inom programområdet bedöms kunna byggas

Genomförandetid
Detaljplanen föreslås få en genomförandetid
på minst fem år. Under denna tid får planen
ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja endast om det ﬁnns mycket
starka skäl och nya förhållanden som är av stor
allmän vikt. Att planen har en genomförandetid
innebär dock inte att den måste genomföras
under den tiden.
Programmets framtagande
Framtagande av programförslaget har gjorts av
tjänstemän från Höörs kommun i uppdrag av
kommunstyrelsen.

Bo Johansson
Stadsarkitekt
Arkitekt SAR/MSA

Anneli Andersson
Planarkitekt
Landskapsarkitekt LAR/MSA
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Fotot på omslagsbilden visar den nuvarande stallbebyggelsen som förekommer inom området och
inom vilken en stor del av den planerade bebyggelsen kommer att ligga. Foto t är taget från Ringsjöns
gamla strandlinje i söder, upp mot norr.

Sammanfattning
Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne
län inför detaljplaneläggning inom fastigheten Bosjökloster 1:595 i Bosjökloster socken, Höörs kommun, har CMB Uppdragsarkeologi AB genomfört
en arkeologisk utredning. Fältarbetet genomfördes
den 23 november 2011. Uppdragsgivare var Blommeröd Arabstuteri AB.
Vid utredningen grävdes tio sökschakt med en sammanlagd längd av 160 löpmeter (240 m2). Inga anläggningar påträffades. I matjorden hittades fyra
lösfynd i form av ett slipat fragment från sannolikt
en flintyxa, ett flintspån samt två bitar flintavfall.
Inga fynd tillvaratogs. Inga ytterligare arkeologiska
åtgärder förordas.

Fig. 1. Aktuell socken för grävningen,
Bosjökloster socken, visas med rött.

Bakgrund
Utredningsområdet omfattar drygt 6 hektar och är beläget på nordvästra delen av Bosjöklosterhalvön, mellan de båda Ringsjöarna, cirka 5 km söder om Höörs tätort. Ringsjön är
Skånes största sjö. Västra Ringsjöns nuvarande strandkant ligger endast 400 meter åt sydväst. Ungefärligen 500 meter åt väster ligger väg 23 och Nybykorset. Utredningsområdet
avgränsas av Stanstorpsvägen i norr, Lillövägen i väster samt av privat väg i öster.

Fig. 2. Platsen för utredningen är markerad med röd ring på utdrag ur Vägkartan. Skala 1:100 000.
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Fig. 3. Det ungefärliga läget för undersökningen visas med röd ring på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan. Skala 1:30 000.

I sydväst ligger udden Lillön. I anslutning till områdets västra del förekommer glest med
bebyggelse. Bebyggelsen inom området utgörs av en ”grindstuga” i nordöst samt en stallbebyggelse centralt i området (enligt muntlig uppgift från markägaren torde stallbyggnaderna ha uppförts för cirka 30 år sedan).

Naturgeografiska förutsättningar
Jordarterna utgörs i huvudsak av sandig morän intill postglacial sand och kärrtorv. Området är beläget i en svag sydsluttning, mellan 55 och 64 meter över havet med Västra Ringsjön sydväst därom. Ringsjön avrinner mot nordväst genom Rönne å ut i Skälderviken. På
plats växer till största del storvuxen ädellövsskog med riklig förekomst av sly. Mindre delar utgörs av vattensjuka partier, framförallt längst i syd-sydväst samt intill en bäckfåra/
dike som löper från en ravin norr om Stanstorpsvägen ner genom området och ut i Västra
Ringsjön. Ytterligare ett försumpat området förekommer i skogspartiet strax nordväst om
stallbyggnaden. År 1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön och ytan sänktes då med
1,5 meter. I syd-sydväst är sjöns tidigare strandkant tydligt iakttagbar.
Enligt Skånska Rekognosceringskartan från början av 1800-talet var området inte uppodlat utan utgjordes av lövskog intill kärrmark. Laga skifteskartan 1886 visar på lite åker
och mest lövskog. Förhållandena är ungefär desamma vid tiden för Häradskartans upprättande år 1910-15.
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Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården med beskrivning som
”dalgångsbygd och slottslandskap kring Rönne å och Västra Ringsjön med förhistorisk
bosättnings- och brukningskontinuitet som präglats av medeltidens kloster (Bosjökloster)
och dess verksamhet samt senare profan storgodsbildning”.

Fornlämningsmiljö
Ursprungligen har Ringsjön sträckt sig betydligt vidare åt nordväst men denna del är sedan yngre stenåldern helt igenvuxen och går nu under namnen Ageröds och Rönneholms
mossar. Inom detta område har man påträffat en rad boplatser från såväl äldre, som yngre
stenålder. För mer än 11 000 år sedan utgjorde Ringsjön en issjö vars vattennivå var betydligt högre än idag. Den bildade i detta skede en sammanhängande sjö där Bosjöklosterhalvön och Lillöhalvön utgjorde öar. För cirka 9000 år sedan var större delen av sjön fortfarande öppen för att för cirka 8000 år sedan börja växa igen med omfattande vassbälten.
Arkeologiska undersökningar av stenåldersboplatser har tidigare genomförts vid Ageröds
mosse. Vid undersökningarna har man konstaterat att boplatslägen vid t.ex. åmynning och
uddar favoriserades och utnyttjades under en stor del av stenåldern, då dessa lägen har
kunnat bebos under långa tider vilket ofta resulterat i ett kronologiskt blandat fyndmaterial. Flera av boplatserna kring sjön, som är belägna på fast mark, har konstaterats vara mer
eller mindre förstörda genom olika former av markingrepp. Även kortvariga bosättningar
har förekommit utmed strandkanterna.
Förutsättningarna med en successivt igenväxande sjö med tillfälliga uppehållsplatser i
strandkanten och på små vassöar, har konstaterats resultera i en unik fornlämningsmiljö
med välbevarade lämningar.

Fig. 4. Utdrag ur Fastighetskartan med de i texten omtalade fornlämningarna markerade med röd transparent färg och utredningsområdet markerat med blå transparent färg. Skala 1:10 000
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Fig. 5. Ringsjöns strandkant har tidigare legat i höjd med det mörka staketet där det
svänger av mot höger respektive vänster. Fotot är taget från häststallet mot söder.

Vid den igenväxande forna sjön förflyttades strandlinjen ut i sjön och därmed även möjligheten att enkelt kunna utnyttja sjöns resurser från fast mark. Detta innebar att man periodvis bebodde och nyttjade relativt fuktiga lägen ute i vasskant och kärr för jakt, insamling och fiske (Sjöström & Hammarstrand Dehman).
De sedan tidigare kända fornlämningarna i det nu aktuella områdets närhet utgörs av stenåldersboplatser, RAÄ 44, 46 och 47. Ingen av boplatserna har tidigare blivit arkeologiskt
undersökta men vid samtliga boplatser har tillvaratagits slagen flinta. Övriga nära liggande fornlämningar utgörs av Nyby och Stanstorps bytomter, RAÄ 71 och 76, med äldsta
skriftliga belägg 1662 respektive 1559, samt Lillö gårdstomt, RAÄ 74, med äldsta belägg
daterat till 1392. Alla fornlämningar ligger i Bosjökloster socken.

Arkeologiska förutsättningar
Utredningsområdet är beläget i direkt anslutning till Västra Ringsjöns tidigare strandkant.
Fornlämningssituationen, såväl i närområdet som vid Ageröd längre åt nordväst, tillsammans med områdets naturgeografiska förutsättningar, indikerade att det förelåg goda förutsättningar för under mark dolda fornlämningar inom utredningsytan.

Målsättning
Den arkeologiska utredningen skulle genomföras med syftet att klargöra fornlämningssituationen inom exploateringsområdet. Den skulle visa om och var fornlämningar fanns
inom området. Om möjligt skulle utredningen ge svar på eventuella fornlämningars karaktär, utbredning, datering och bevarandeförhållande. Resultatet från utredningen skall
tjäna som underlag för länsstyrelsens fortsatta handläggning och som planeringsunderlag
för exploatören.
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Metod
Den arkeologiska utredningen föregicks av en besiktning och en genomgång av i ärendet tillgängliga handlingar och av äldre kartmaterial som Skånska Rekognosceringskartan 18121820, Laga skifteskartan 1886, Häradskartan 1910-15, Arrhenius fosfatkarta 1929-1934,
Jordartskartan och Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS. Den arkeologiska utredningen genomfördes som en sökschaktsgrävning med grävmaskin på sedvanligt vis. Sökschakten dokumenterades i skala 1:50 och mättes in med hjälp av GPS. Matjordsavbaningen
skulle ske varsamt så att eventuella fynd på ett tidigt stadium kunden lokaliseras.

Resultat
Sökschakten förlades till området för planerade byggnader, vilket för övrigt utgjorde de optimala topografiska lägena för under mark dolda fornlämningar. Totalt grävdes tio sökschakt
med en sammanlagd längd av 160 löpmeter (240 m2). Trots de goda arkeologiska förutsättningarna för under mark dold fornlämning påträffades inga anläggningar. Utkastlager i anslutning till den tidigare strandlinjen kunde ej heller beläggas. I matjorden hittades fyra lösfynd i form av ett slipat fragment från sannolikt en flintyxa, ett flintspån samt två bitar flintavfall. Baserat på det slipade flintfragmentet dateras fynden till yngre stenålder. Inga av fynden tillvaratogs.
Vid undersökningen konstaterades att stora delar av området påverkats av omfattande markingrepp. Hela toppen av höjdläget har utsatts för matjordsavbaning. I sluttningar och vid den
förmodade äldre strandlinjen har ytterligare markingrepp företagits samt att det här även förekommer påförda och utjämnade jord- och raseringsmassor. Sannolikt har det inte funnits
någon permanent boplats inom undersökningsområdet. Om så varit fallet och att boplatsanläggningarna förstörts av markarbeten, skulle fyndmaterialet varit betydligt mer omfattande.
Flintfynden indikerar dock sporadisk stenåldersaktivitet inom områdets östra del.

Fig. 6. Utdrag ur Fastighetskartan med de grävda sökschakten markerade med
röda heldragna linjer och flintfynden med blå prickar. Skala 1:2 000.
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Fig. 7. Fotot visar det nordligast belägna sökschaktet av de två som genererade
fynd i form av slagen flinta. Foto mot öst-sydöst.

Åtgärdsförslag
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder förordas.
Hög den 9 februari 2012
Marie Olsson

Referenser
Sjöström & Hammarstrand Dehman. 2009.

Mesolitiska lämningar i Rönneholms
mosse. Arkeologisk förundersökning 2009.
Hassle 32:18. Stehags socken, Eslövs
kommun, Skåne. Rapporter från
Institutionen för arkeologi och antikens
historia. Lunds universitet. Nr 3.
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Jordartskartan
Strandnivåkarta
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Sammanfattning
Inventeringen av skogs- och hagmarksmiljöerna runt Blommeröd visar att området hyser flera biologiskt intressanta biotoper och även förekomster av rödlistade
arter. Med ett par undantag är de rödlistade/sällsynta arterna är relativt väl spridda
i liknande biotoper i det omgivande landskapet men samtliga är sannolikt minskande. Störst värden finns knutna till miljöerna med äldre ekar samt till de fuktiga
ask- alkärren (delområden 1-4). Den sammanhängande arealen trädbärande mark
med ädellövträd är i sig också viktig för många arter.
Bebyggelse av bostäder innebär förlust av biotoper och därmed sannolikt sämre
förutsättningar för rödlistade och andra känsliga arter. Genom att anpassa bebyggelsen och värna hagmarksrester med gamla lövträd och äldre buskar samt kärrmiljöer med dess hydrologi kan sannolikt påverkan minskas. Det är viktigt att
eventuella anpassningarna görs i samråd med kvalificerad biolog eller motsvarande.

Uppdrag och metodik
På uppdrag av Blommeröds Arabstuteri AB (Vicke Philip Sörensen) har Naturcentrum AB genomfört fältinventering och naturvårdsutlåtande av trädklädda
marker vid Blommeröd i Höörs kommun. Den rådande årstiden (senvinter) har
medfört vissa begränsningar för inventeringen, något som dock inte bedöms påverka utlåtandet i sig. Inom området planeras en detaljplan för ett antal tomter.
Syftet med denna undersökning är att den ska presentera trädmiljöerna och dess
naturvärden i området och även utgöra ett underlag till detaljplan.

Metodik
Området fältbesöktes av Andreas Malmqvist den 6 mars 2012 då området delades
in i delområden med olika biotoper och en översiktlig inventering av arter och
strukturer genomfördes för karaktärisering av respektive delområde. Vid fältbesöket eftersöktes även särskilt skyddsvärda arter översiktligt (rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter).
Arter som är rödlistade (hotade och nära hotade arter i Sverige) noteras i rapporten enligt gällande rödlistningskategorier CR – Akut hotad, EN – Starkt hotad, VU
– Sårbar, NT – Nära hotad eller DD – Kunskapsbrist enligt Gärdenfors (2010),
signalarter (arter som signalerar höga naturvärden enligt skogsstyrelsen) noteras
med (s).

Undersökningsområdet
Det aktuella området är cirka 6,4 ha stort och ligger nordost om halvön Lillö i
Västra Ringsjön. Området gränsar mot ädellövrika marker, både som skog, hagmark och gles bebyggelse, som i den södra delen mot öppna gräsmarker. Trakten
är rik på gamla ädellövträd, i första hand ek, och ingår i Ringsjöbygdens skogliga
värdetrakt (Länsstyrelsen 2005).
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Jordmånen är mullrik med inslag av mer sandiga partier. Det rörliga markvattnet
med sannolikt högt pH ger goda förutsättningar för en rik flora. På de torra partierna dominerar ek och björk med gammal fläder i buskskiktet medan ask och al är
rikligt företrädda i de mer blöta delarna. I den senare miljön är buskskiktet mycket
väl utvecklat med i framför allt hägg och hassel. Flera av ekarna är gamla och
några med större håligheter i stammen vilket är värdefullt för flera skyddsvärda
arter. Inom området finns relativt stora mängder multnande ved av bland annat
ek, björk, ask, hassel och rönn.

Resultat
Inventeringen av de trädklädda miljöerna runt Blommeröd visar på flera biologiskt
intressanta biotoper. Det finns ett stort antal ädellövträd inom området varav ett
flertal äldre träd inte minst bland ekar. Gamla ädellövträd är värdefulla för en lång
rad organismer. Närheten till andra ädellövrika miljöer med inte minst gamla ekar
är av stor betydelse för floran och faunan i området.
Inventeringen visar dessutom på förekomster av flera rödlistade (hotade eller nära
hotade) arter knutna till trädmiljöerna (Tabell 1). Huvuddelen av de rödlistade/sällsynta arterna är relativt väl spridda i liknande biotoper i det omgivande
landskapet men samtliga är sannolikt minskande. Ett par av de noterade rödlistade
arterna, fläderlundlav Bacidia friesiana och storsporig kraterlav Gyalecta derivata, har
dock glest mellan sina få förekomster i södra Sverige. Områdets största värden
bedöms finnas knutna till miljöerna med äldre ekar samt till de fuktiga ask- alkärren (delområden 1-4).
Tabell 1. Rödlistade arter noterade i samband med fältbesök 2012-03-06 med hotkategori.
Fåglar
Mindre hackspett Dendrocopus minor

NT

Kärlväxter
Alm Ulmus glabra
Ask Fraxinus excelsior

VU
VU

Lavar
Fläderlundlav Bacidia friesiana
Storsporig kraterlav Gyalecta cf derivata
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica
Grå skärelav Schismatomma decolorans

VU
VU
NT
NT
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Det inventerade området i Blommeröd är indelat i sex delområden som presenteras nedan var för sig. Röda markeringar
med nummer utgör träd/stubbar/buskar med fynd av rödlistade arter och återfinns med mer detaljer i tabell 2 nedan.
Precisionen är cirka +-10 meter. Skalan är ungefärlig.

Särskilt värdefulla träd
Det finns ett flertal värdefulla träd inom området, inte minst i delområde 1-4.
Flera av dem har ett enskilt stort värde men det finns även ett stort värde av flera
gamla träd i nära anslutning till varandra. Alla äldre ädellövträd (åtminstone de
över 100 år) bedöms vara särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden. Flera
av dem är värdefulla redan idag medan andra har en stor framtida potential. Träd
med kända förekomster av rödlistade arter bör särskilt uppmärksammas (se karta
och tabell 2). Det finns sannolikt fler träd med rödlista arter, inte minst insekter,
men som nu varit svåra att påvisa.
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Tabell 2. Träd/stubbar/buskar med fynd av rödlistade arter i samband med fältbesök 201203-06.
1. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
2. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
3. Gammal ask
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
4. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
5. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
6. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
7. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
8. Gammal fläder
Fläderlundlav Bacidia friesiana (VU)
9. Gammal fläder
Storsporig kraterlav Gyalecta cf. derivata (VU)
10. Ekstubbe
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)
11. Ekstubbe
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)
12. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
13. Ekstubbe
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)
14. Ekstubbe
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)
15. Ekstubbe
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)
16. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
17. Gammal ek
Grå skärelav Schismatomma decolorans (NT)
18. Ekstubbe
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT)
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Resultat delområdesvis
Delområde 1 – Gles ekhage
Hävdad (sannolikt klippt) gräsmark med äldre ekar, björkar, alar och askar.
Buskskikt saknas och fältskiktet bedöms som tämligen trivialt. Naturvärdena,
bland annat ovanliga lavar, är knutna till de gamla träden (främst ekarna). Några av
träden har skador vilket kan gynna vedlevande insekter.

Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), grå skärelav Schismatomma decolorans
(NT), gulnål Chaenotheca brachypoda (s).

Delområde 2 – Igenväxande ekhage
Ekdominerad hagmark med inslag av ask som för tillfället är ohävdad. Här förekommer även björk, al, körsbär, apel och sly av alm. Buskskiktet är fläckvis tätt
med fläder och hagtorn. Det finns relativt gott om multnande ved av ek, björk, al
och ask. Flera gamla ekstubbar vittnar om tidigare ekförekomster på platsen. Vid
besöket trummade en mindre hackspett i området och en gröngöling ropade. I
fältskiktet noterades endast triviala arter som nejlikrot, hundäxing och harsyra men
förutsättningarna är goda för mer krävande arter. I delområdet noterades flera
skyddsvärda arter. De sällsynta lavarna är framför allt knutna till äldre ekar, ekstubbar (dvärgbägarlav) och fläderbuskar. På gamla fläderbuskar växte den sällsynta fläderlundlaven Bacidia friesiana (VU) samt även den än mer ovanliga storsporiga kraterlaven Gyalecta cf derivata (VU). Den sistnämna är inte slutgiltigt verifierad men det är högst sannolikt att det rör sig om denna art.
Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), alm Ulmus glabra (VU), fläderlundlav
Bacidia friesiana (VU), storsporig kraterlav Gyalecta cf derivata (VU), grå skärelav
Schismatomma decolorans (NT), dvärgbägarlav Cladonia parasitica (NT), mindre hack-
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spett Dendrocopus minor (revirhävdande) (NT), lönnlav Bacidia rubella (s), guldlockmossa Homalothecium sericium (s).

Delområde 3 – Ask-alkärr
Skogskärr där den östligaste delen (nära infarten) hålls öppen genom röjningar. I
denna del står träden relativt fritt och här finns några av områdets grövsta och
sannolikt äldsta ekar och askar. För övrigt dominerar ask och al med ett fläckvis
tätt buskskikt av hägg och hassel. Hagtorn förekommer mer sparsamt. Nejlikrot
och gulplister förekommer rikligt och i de blötare partierna finns bäckbräsma.
Jordmånen är rik med goda förutsättningar för en intressant flora. I den östra mer
öppna delen finns uppgifter om orkidéer (art okänd). En mindre hackspett trummade i delområdet vid besöket. Det finns gott om multnande ask- och alved. Ett
torrare och biologiskt mindre intressant parti utgörs av en höjd mellan stallbyggnaden och Stanstorpsvägen.

Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), dvärgbägarlav Cladonia parasitica
(NT), mindre hackspett Dendrocopus minor (revirhävdande) (NT), glansfläck Arthonia spadicea (s), gulpudrad spiklav Calicium adspersum (s), gulnål Chaenotheca brachypoda
(s), fällmossa Antitrichia curtipendula (s), bäckbräsma Cardamine amara (s).

Delområde 4 – Grova ekar
Några mycket grova ekar står relativt öppet ost och nordost om stallbyggnaden.
Här finns även grov ask samt gott om äldre hassel och fläder. De grova ekarna,
hassel är värdefulla för kryptogamer och vedlevande insekter. På ett par av ekarna
växer bland annat grå skärelav och gulpudrad spiklav. Även de äldre fläderbuskarna är viktiga för många kryptogamer.
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Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), grå skärelav Schismatomma decolorans
(NT), gulpudrad spiklav Calicium adspersum (s).

Delområde 5 – Ekskog
Ekdominerad ädellövskog med inslag av lind, avenbok, björk och rönn. I
buskskiktet finns framför allt hassel. I fältskiktet noterades främst gräs och måttligt med gulplister. Träden saknar i stort höga biologiska värden i dagsläget. Vissa
värden kan finnas knutna till de fåtal äldre och skadade björkar som finns.

Skyddsvärda arter: -

Delområde 6 – Sumpskog
Sumpskog i området sydvästra del. Området är mycket risigt och svårframkomligt.
Trädskiktet utgörs av yngre gråal (?), ask, al och hägg. Kärlväxtfloran bedöms som
trivial med nejlikrot och flockblomstriga växter men någon detaljerad undersökning av floran var inte möjlig på grund av årstiden och den höga vattenivån.
Skyddsvärda arter: ask Fraxinus excelsior (VU), glansfläck Arthonia spadicea (s).

Referenser
Gärdenfors (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 – The 2010 Red List of Swedish
Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Brunet, J. 2005. Skånes skogar – historia, mångfald och skydd. Kunskapsunderlag
för bevarande av värdefulla skogsområden och andra trädbärande marker.
Skåne i utveckling 2005:12. Länsstyrelsen i Skåne län.
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Nitare, J. 2000. Signalartsflora. Lavar, mossor, svampar. Indikatorer på skyddsvärd
skog. Skogsstyrelsen, Jönköping.
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Sammanfattning
Inventeringen av skogs- och hagmarksmiljöerna runt Blommeröd visar att området
hyser flera biologiskt intressanta biotoper och även förekomster av rödlistade arter.
Med ett par undantag är de rödlistade/sällsynta arterna relativt väl spridda i liknande
biotoper i det omgivande landskapet men samtliga är sannolikt minskande. Störst
värden finns knutna till miljöerna med äldre ekar samt till de fuktiga ask- alkärren
(delområden 1-4). Den sammanhängande arealen trädbärande mark med ädellövträd
är i sig också viktig för många arter.
Bebyggelse av bostäder innebär förlust av biotoper och därmed sannolikt sämre förutsättningar för rödlistade och andra känsliga arter. Genom att anpassa bebyggelsen och
värna hagmarksrester med gamla lövträd och äldre buskar samt kärrmiljöer med dess
hydrologi kan sannolikt påverkan minskas. Det är viktigt att eventuella anpassningar
görs i samråd med naturvårdssakkunnig.

Uppdrag och metodik
På uppdrag av Höör kommun har Naturcentrum genomfört en inventering av naturvårdsarter inom ett område vid Blommeröd i Höörs kommun, cirka 3 km sydväst om
Höörs tätort (Figur 1). Inventeringen ska utgöra underlag till en detaljplan. Fridlysta
arter, dvs arter som omfattas av 4-9 §§ artskyddsförordningen och därmed finns angivna i bilaga 1 eller 2 till artskyddsförordningen har särskilt eftersökts. Åtgärder som
påverkar dessa arter kan kräva dispens från artskyddsförordningen.

Figur 1. Det huvudsakliga utredningsområdet är markerat med röd, streckad linje.
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Tidigare (2012) har Naturcentrum på uppdrag av Blommeröds Arabstuteri AB (Vicke
Philip Sörensen) inventerat och i ett naturvårdsutlåtande beskrivit områdets olika miljöer. Naturvårdsutlåtandet visade på flera naturvårdsintressanta miljöer och förekomst
både av rödlistade och andra skyddsvärda arter, inte minst bland lavar. Rapporten
beskrev även skyddsvärda träd inom området.
Föreliggande rapport är en fördjupad artinventering som kompletterar det tidigare
naturvårdsutlåtandet. Rapporten är samtidigt en sammanställning av befintlig och ny
artinformation från området.

Områdesbeskrivning
Inom områdets torrare delar dominerar ek och björk tillsammans med hassel och
fläder i buskskiktet. Flera av ekarna är gamla och några har håligheter i stammen vilket
är värdefullt för flera skyddsvärda arter bland exempelvis insekter och fladdermöss. I
fuktiga eller blöta partier dominerar ask och al. I den senare miljön är buskskiktet väl
utvecklat med framför allt hägg och hassel. Jordmånen är mullrik med inslag av mer
sandiga partier. Det rörliga markvattnet med sannolikt högt pH ger goda förutsättningar för en rik flora med arter som strutbräken, stor häxört, kransrams, storrams,
kärrfibbla och rankstarr. Några mindre vattenmiljöer förekommer också.
Det finns relativt stora mängder multnande ved av bland annat ek, björk, ask, hassel
och rönn. Området gränsar mot ädellövrika marker, både som skog, hagmark och gles
bebyggelse, som i den södra delen mot öppna gräsmarker. Trakten är rik på gamla
ädellövträd, i första hand ek, och ingår i Ringsjöbygdens skogliga värdetrakt (Länsstyrelsen 2005). För mer information se tidigare naturvårdsutlåtande (Malmqvist 2012).

Metodik
Mot bakgrund områdets karaktär och kända artuppgifter från närliggande områden,
bland annat Bosjökloster, har följande arter/organismgrupper upptagna i artskyddsförordningen prioriterats i samband med inventeringen:
•
•
•
•
•

Orkidéer
Större vattensalamander (Tritius cristatus)
Läderbagge (Osmoderma eremita) Nära hotad
Rödlistade fåglar, minskande fåglar och fåglar upptagna i fågeldirektivet
Fladdermöss

Området har besökts vid fem tillfällen med följande huvudsakliga art/grupp i särskild
fokus:
•
•
•
•
•

19 maj – groddjur, fåglar
26 maj – fåglar, orkidéer
23 juni – orkidéer, läderbagge (spillning, fragment)
15 juli – fladdermöss
27 juli – fladdermöss

Från Artdatabanken har aktuella uppgifter om rödlistade och fridlysta arter inhämtats
den 21/10 2015. Uppgifterna omfattar perioden 1/1 1990 till uttagsdatum 21/10
2015. Orkidéer har eftersökts i lämpliga habitat under maj och juni. Groddjur, främst
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större vattensalamander, har inventerats i småvattenmiljöer i och i anslutning till området. Spillning och fragment av läderbagge har eftersökts bland mulm under trädhåligheter. Ultraljudsdetektor och så kallade autoboxar har använts nattetid för inventering av fladdermöss. Metodik och resultat från fladdermusinventeringen presenteras
mer detaljerat i en separat rapport (Ahlén 2015).

Resultat
En sammanställning av denna och den tidigare genomförda inventeringen (Malmqvist
2012) visar att både naturvårdsintressanta biotoper och arter förekommer i området.
Till de mer intressanta biotoperna hör de trädbärande miljöerna, både de ekdominerade och sumpskogsmiljöerna i norr. Rödlistade arter har hittats bland fåglar, lavar och
fladdermöss. Även de rödlistade trädslagen ask och alm har hittats spridda på flera
platser inom området. Dessa har dock inte markerats särskilt på karta.
Bland arter upptagna i artskyddsförordningen har fåglar, groddjur (vanlig groda) och
fladdermöss konstaterats. Fynd av rödlistade arter och arter i artskyddsförordningen
presenteras i Tabell 1 och Figur 2. Uttaget av rödlistade och fridlysta arter från Artdatabanken har inte visat på några ytterligare uppgifter om särskilt skyddsvärda arter
inom området.

Figur 2. Observationer av rödlistade arter och arter i artskyddsförordningen vid inventeringarna 2012 och 2015.
Trädslagen ask och alm är inte markerade på kartan men förekommer spridda inom området. Endast kolonier av
fladdermöss är markerade. För övriga uppgifter om fladdermöss se separat rapport (Ahlén 2015)
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Tabell 1. Arter som omfattas av Artskyddsförordningen eller är rödlistade och observerade under
2012 eller 2015. För fåglar har rödlistade arter och arter som minskat med mer än 50% speciell uppmärksammats i enlighet med föreslagen tillämpning i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket
2009). Bilaga 1: Arter som omfattas av någon av bestämmelserna i 4, 5 och 7 §§ Artskyddsförordningen (2007:845). B: Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. N: Arten kräver noggrant skydd enligt någon av bestämmelserna i 4 och 7 §§
Artskyddsförordningen (2007:845). Bilaga 2: Arter som omfattas av fridlysning enligt någon av bestämmelserna i 6, 8 och 9 §§ Artskyddsförordningen (2007:845).
Artskyddsförordningen
Art
Rödlista
Bilaga 1
Bilaga 2
Kommentar
2015
Kärlväxter
Ask Fraxinus excelsior
EN
Spridd i området
Alm
CR
Spridd i området – främst
Ulmus glabra
småplantor
Grod- och kräldjur
Vanlig groda Rana temporaria
Fåglar
Stare Sturnus vulgaris
Gulsparv Emberiza citrinella
Lavar
Dvärgbägarlav
Cladonia parasitica
Storsporig kraterlav Gyalecta derivata
Fläderlundlav Bacidia friesiana
Fladdermöss
Sydpipistrell
Pipistrellus pipistrellus
Sydfladdermus
Eptesicus serotinus
Fransfladdermus
Myotis nattereri
Tajga/mustaschfladdermus
Myotis brandtii/mystacinus
Vattenfladdermus
Myotis daubentonii
Dvärgpipistrell
Pipistrellus pygmaeus
Trollpipistrell
Pipistrellus nathusii
Större brunfladdermus
Nyctalus noctula
Nordfladdermus
Eptesicus nilssonii
Gråskimlig fladdermus
Vespertilio murinus
Brunlångöra
Plecotus auritus

X

I småvatten

VU
VU

2 träd med bohål
I häckning

NT

Flera förekomster

EN
VU

1 förekomst, sällsynt!
1 förekomst, sällsynt!

CR

N

EN

N

VU

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Jagande, sannolikt ingen
koloni i området.
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området.
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området.
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området.
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området.
Två områden med kolonier lokaliserade.
Sannolik koloni i området
med inte lokaliserad.
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området
Jagande, sannolikt ingen
koloni i området

Orkidéer
Det finns muntliga uppgifter om att orkidéer har förekommit strax söder om infarten
till området. Trots goda förutsättningar med mullrik jord och eftersök under lämplig
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årstid har inte några orkidéer kunnat återfinnas. Det aktuella området har idag en frodig vegetation av igenväxningskaraktär vilket kan ha missgynnat orkidéerna.

Groddjur
Inom och i anslutning till området finns småvatten, en mindre bäck samt blöta sumpskogspartier som alla har betydelse för groddjur (Figur 2). Inga särskilt hänsynskrävande groddjur har noterats.

Figur 2. Inventerade småvatten. Det huvudsakliga utredningsområdet är markerat med röd, streckad
linje.
Detta kan förklaras av att småvattnen på olika sätt inte är gynnsamma för i huvudsak
större vattensalamander, vilket omgivningarna annars är synnerligen gynnsamma för.
Åkergroda, som också kräver noggrant skydd enligt artskyddsförordningen har inte
noterats i området, trots eftersök genom håvning efter yngel. Förekomst kan ändå inte
uteslutas eftersom inventeringen inte genomförts under lekperioden.
Småvatten nr 1 (Figur 3) är mycket grunt och igenväxande av videbuskar. Groddjur
som t ex vanlig groda och åkergroda bör kunna utnyttja vattnet för reproduktion vissa
år även om det normalt bedöms torka ut under sommaren. För salamandrar som kräver vatten längre in på sommaren/hösten för att larverna ska hinna utvecklas, kan
sannolikt inte utnyttja detta vatten som reproduktionslokal. Inga groddjur har noterats. Småvattnet omfattas av de generella biotopskyddsbestämmelserna eftersom det
är beläget i jordbruksmark.
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Figur 3. Småvatten 1.
Småvatten nr 2 (Figur 4) bedöms hålla vatten mer permanent men ansluter till stor del
till den rinnande bäcken och förekomsten av fisk och eventuellt kräftor begränsar
detta vattens betydelse som reproduktionslokal för flera groddjur. Åkergroda och
vanlig groda skulle kunna reproducera sig här i viss omfattning och för vanlig padda är
småvattnet ganska lämpligt. Salamandrar bedöms inte kunna utnyttja detta vatten som
reproduktionslokal. Inga groddjur noterades okulärt eller vid håvning den 19 maj.

Figur 4. Småvatten 2.
Småvatten nr 3 (Figur 5) är en bäck som ansluter till småvatten 2. Den har ett värde
för smådjur och kan även ha ett värde för fisk som öring. Det finns kortare strömsträckor men förekomst av eventuella vandringshinder nedströms har inte utretts.
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Möjligen kan vissa delar utnyttjas som reproduktionslokal för vanlig padda. I uppströms delar är den delvis kulverterad.

Figur 5. Småvatten 3, bäck.
Småvatten nr 4 (Figur 6) har åtminstone tidvis klarvattenytor men är närmast att betrakta som alsumpskog under torrare perioder. Till nackdel för en del groddjur är att
vattenmiljön är mycket grund och känslig för uttorkning. Området torkar sannolikt ut
för mycket för att möjliggöra reproduktion av åtminstone större vattensalamander
som kräver vatten för larvutveckling minst in i augusti månad. Tidigare och mer
snabbutvecklade arter som vanlig groda eller åkergroda bör däremot kunna reproducera sig här de flesta år. Yngel av vanlig groda samt adult vanlig groda noterades vid
fältbesök den 19 maj.

Figur 6. Småvatten 4.
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Fåglar
Området är varierat och hyser en ganska artrik fågelfauna med i första hand goda
förekomster om sångare och andra mindre tättingar i de buskrika miljöerna. Arterna
och tätheterna är ungefär vad som kan förväntas i ett område med denna karaktär.
Samtliga vilda fågelarter omfattas av artskyddsförordningen. Enligt Naturvårdsverkets
handbok (2009) ska dock rödlistade och minskande arter (lista i handboken) prioriteras tillsammans med de som är upptagna i fågeldirektivet. Bland dessa arter har följande arter noterats som häckfåglar inom området 2015:
•
•

Stare (rödlistad som VU) – 1-2 par i ihålig al.
Gulsparv (rödlistad som VU) – 1 par i hästhage.

Utöver dessa arter så utnyttjas området av bland annat mindre hackspett (NT) och
gröngöling (NT) men för dessa utgör det sannolikt främst ett födosöksområde.

Läderbagge
Läderbagge förekommer i gamla ihåliga ekar på tre lokaler i närområdet; Bosjökloster
kyrkogård, i Bosjökloster park samt på Lillö, strax sydväst om utredningsområdet
(Malmqvist 2003). Spillning och fragment brukar vara relativt enkelt att hitta under
lämpliga gamla ekar med håligheter. I området hittades 2-3 lämpliga ekar men inte vid
någon av dessa kunde spår av läderbagge hittas. Två av träden står relativt beskuggat
vilket kan missgynna den värmekrävande läderbaggen. I ytterligare ett ihåligt träd är
sannolikt håligheten för liten för läderbagge i dagsläget.

Fladdermöss
En fördjupad inventering av fladdermöss har genomförts inom området (Ahlén 2015)
eftersom det sedan tidigare finns uppgifter om att trakten är rik på fladdermöss. Inventeringen 2015 visar på en mycket artrik fladdermusfauna med fynd av 11 arter. Av
dessa är tre rödlistade: fransfladdermus (sårbar, VU), sydfladdermus (starkt hotad,
EN) och sydpipistrell (akut hotad, CR). Dessa påträffades dock i så låga antal att de
sannolikt inte hade kolonier inom området 2015. Ett koloniträd med dvärgpipistrell
hittades liksom ytterligare ett litet avgränsat område med en koloni, men själva bohålet
hittades aldrig.

Möjliga skyddsåtgärder
Nedan föreslås möjliga skyddsåtgärder som kan minska påverkan på arter och naturmiljöer. Särskild hänsyn bör tas till äldre träd och vattenmiljöer samt till de arter som
är rödlistade eller omfattas av artskyddsförordningen och dessa arters livsmiljö.
Naturmiljöer Det finns flera värdefulla naturmiljöer inom området och det är generellt önskvärt att befintlig naturmiljö så långt som möjligt sparas, möjligen som grönytor i detaljplanen. Äldre och särskilt värdefulla ädellövträd bör bevaras så långt möjligt
(se Malmqvist 2012). Särskilt stort värde har träd med håligheter. Om träd måste tas
ner bör så mycket som möjligt av veden lämnas kvar (helst i så stora stycken som
möjligt) exempelvis som så kallade faunadepåer eller på annat lämpligt sätt. Ved bör
lämnas både i skuggigt och solexponerat läge. Dessa kan då fortsättningsvis utgöra
substrat för insekter, svampar mm och bidra till den biologiska mångfalden i området.
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Träd/buskar och stubbar med rödlistade arter bör lämnas opåverkade med särskild
vikt vid förekomster av arter som är hotade (rödlistningsklass CR, EN och VU).
Stor hänsyn bör också tas till förekommande vattenmiljöer. Dessa har ett generellt
stort värde för den biologiska mångfalden och bidrar till ett rikt växt- och djurliv.
Direkt och indirekt påverkan på vattenmiljöer eller vattenförhållanden kräver normalt
anmälan (Länsstyrelsen) eller tillstånd (Länsstyrelsen/Mark & Miljödomstolen). Planeras nyetablering av dammar/våtmarker som kompensation för eventuella ingrepp i
befintliga bör planering av dessa ske i samråd med naturvårdssakkunnig som innehar
särskild kompetens och erfarenhet kring våtmarksetablering och sötvattensekologi.
Fåglar: Platser med dokumenterad förekomst av häckande rödlistade fåglar bör lämnas orörda. Vilda fåglar omfattas av artskyddsförordningen och ingrepp som kan påverka dessa arter eller deras fortplantningsområden/viloplatser negativt kan kräva
dispens från artskyddsförordningen. Som en skyddsåtgärd kan eventuella åtgärder
genomföras under perioden december tom mars för att minska risken för störning på
häckande fåglar och kolonier av fladdermöss.
Fladdermöss: För förslag till skyddsåtgärder se särskild rapport (Ahlén 2015).
För vidare hantering av artskyddsfrågor bör samråd hållas med länsstyrelsen.
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Bakgrund
Blommeröds Exploaterings HB har för avsikt att genomföra en exploatering för enfamiljshus, enligt situationsplan omfattas området av 19 permanentbostäder.
Syftet med denna rapport är att utreda vilka volymer dagvatten som alstras av nyexploateringen och som behöver fördröjas inom området. Utredningen ska också föreslå åtgärder som kan säkerställa att ny bebyggelse inte skadas vid höga flöden från
naturmarken norr om området. Detta sker genom höjdsättning och utformning av
flödesvägar genom nyexploateringen. Rapporten redogör även för hur VAförsörjningen ska ske till området.

Orientering
Planområdet ligger ca 5 km söder om Höörs centrum och ca 500 meter från väg 23.
Området gränsar till Stanstorpsvägen i norr och Lillövägen i väst. Längs med dessa
vägar ligger det befintliga tomter. I söder och öster gränsar tänkt utbyggnadsområde
till verksamheten inom Blommeröds arabstuteri.
In i området norrifrån kommer en bäck som uppströms går i en ravin och som avvattnar ett område med naturmark norr om ravinen.
Området är inhägnat mot Stanstorpsvägen.
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I nuläget används området till betesmark med ädellövträd och en stallbyggnad som
är placerad mitt i området.

Figur 1 Översiktskarta från Planprogram Blommeröd. Prickat område visar exploateringsområdet.
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Omfattning
Utredningen omfattar teoretiska beräkningar av dagvattenflöde och fördröjningsvolymer för nya dammar i exploateringsområdet. Ett dimensionerande flöde för genomledning av naturmarksavrinningen norrifrån presenteras också i utredningen.
Exploateringsområdet utgör en yta på 4,6 hektar. Bäcken utgörs av ett dike som har
sin början ca 3000 m uppströms området. Enligt uppgifter från kommunen dräneras
och avvattnas en yta på ca 288 hektar till bäcken som går kulverterat rakt igenom
området till den plats där västra dammen ska placeras och vidare till ett utlopp i
Ringsjön. Platsbesök gjordes i januari 2015, en regnig dag då flödet i bäcken var
högt.
Föroreningshalter i dagvatten för planområdet bedöms vara låga.
I rapporten bifogas som bilagor en översiktlig ritning över befintliga förhållanden,
en översikt över föreslagen VA-hantering, en föreslagen höjdsättning och sektioner
av dammar, dike och gatan genom området med avvattning.

Underlag
- ”Fältinventering och utlåtande” gjort av Naturcentrum AB 2012-04-10
- ”Planprogram för del av Bosjökloster 1:595, ”Blommeröd” i Höörs Kommun,
Skåne län”, 2010-11-09
- ”MUR- del av Bosjökloster 1:595” gjort av Geoexperten i Skåne AB, 2013-11-12
- ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem.” P110 Svenskt Vatten, januari 2016
- Dagvattenpolicy, Höörs Kommun, 2003-12-14
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- Inmätning, gjord 2015-02-02
- VA-karta över Höör från Mittskåne vatten

Förutsättningar
Befintliga ledningar
Befintliga ledningar och brunnar är inmätta i Sweref 99 1330 och höjdsystem RH70,
detta underlag har kompletterats av ledningsunderlag från Mittskåne vatten.
Huvudledningarna för vatten och avlopp går igenom planområdet, vilket gör att bebyggelsen anpassas till dessa.
Inom planområdet finns ett befintligt dikesföretag med kulverterade ledningar i
västra delen av området. Diket som kommer från bäckravinen norr om Stanstorpsvägen går genom området i en ledning och mynnar ut i en liten damm i området där
det är tänkt att den nya dammen ska anläggas, intill tomt 1, se Bilaga 2. Den befint-
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liga ledningen från diket norr om Stanstorpsvägen är en 500 mm betongledning och
har ett fall på 2 procent. Inloppet till trumman består av en nedstigningsbrunn med
ett kupolgaller och sidan av brunnen är sönderslagen. Kulverteringen som leder från
diket till dammen är sammanlagt 123 meter lång och med en höjdskillnad på 2,68
meter.
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Figur 2 Befintligt inlopp, sönderslagen brunn.

Funktion diken
Förutom det kulverterade diket genom den västra delen av området finns det även
ett dike genom den östra delen. I Figur 3 visas diket som leds in i området och hur
det delas upp i två olika dikesstråk. I dikningsföretaget från 1942 anges att en fördelningsbrunn har funnits med funktionen att fördela flöden mellan de två flödesvägarna som går genom området. Placeringen av fördelningsanordningen är ungefärligt markerad i Figur 3. Numera går flödet i regel i det västra diket och vägen anges
drabbas av översvämningar vid höga flöden. Vid platsbesöket i januari 2015 noterades också att dikesfåran söderut var torr även då det var väldigt blött i markerna.
Den ursprungliga funktionen har alltså ersatts med att flödet numera leds västerut.
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Figur 3 Figur som visar dikessträckningen genom området. Den röda ringen markerar den sektion där flödet enligt dikningsföretaget fördelades mellan de två fortsatta sträckningarna.
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Geoteknisk undersökning och grundvattennivåer
I grova drag faller markytan från nivåer kring +63 i nordväst mot söder och sydost
till nivåer som lägst +54. ”Sanka” lågpartier förekommer i sydost och centralt i området ca 100 m väster om stallet, se Bilaga 1.
Vid den geotekniska undersökningen, utförd i oktober 2013, har det visat sig att
grundvattnet är i nivå med markytan eller strax där under vid lågpartierna. I resterande område ligger grundvattenytan 1 till 2 meter under markytan.
De förekommande jordlagren består av sandmorän, lermorän, sand och silt. Förutsättningar för infiltration/perkolation av dag- och dränvatten bedömdes vid den geologiska undersökningen vara relativt gynnsamma i sandmoränen ovan grundvattenytan. Vid de tillfällen då grundvattenytan är hög i stora delar av området blir tillgänglig yta för infiltration däremot relativt liten.
Mätningen av grundvattenytan i området vid den geotekniska undersökningen ger
bara en ögonblicksbild av grundvattennivån. För att få fram den högsta nivån krävs
mätning under en längre period. För ett tillförlitligt värde krävs tillgång till grundvattennivåer från en mätperiod på flera år. Då området ligger nära recipienten RingUppdragsnummer
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sjön kan grundvattennivåns fluktuationer över året förväntas påverkas av nivån i
sjön, den förväntas även påverkas av de flöden som alstras av naturmarksavrinning
norr om området vilket gör grundvattensituationen komplex.
Vattenstånd som är karaktäristiska för Västra Ringsjön har beräknats av Sydvatten
AB 2009. Högsta högvattenståndet med en förväntad återkomsttid på 100 år har beräknats till +55,05 m (RH 2000). Medelhögvattenståndet angavs som +54,52. Relaterat till medelvattenståndet +54,08 kan man därmed anta en normal fluktuation av
vattenståndet med nästan 1 m och en extrem fluktuation med ca 2 m. Grundvattenvariationer på mer än 1 m i sjöns närhet kan därför antas relativt sällsynta.
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Under sommaren när de mest extrema regntillfällena infaller förväntas grundvattenytan vanligtvis vara som lägst med en utökad infiltrationskapacitet till följd. Detta
gäller inte för Ringsjön vilket visas av en rapport av Ekologgruppen i Landskrona
som redovisar vattenståndet i Ringsjön under 2009. Variationen över året som kan
betraktas i Figur 4 visar att vattenståndet under detta år är som lägst i oktober och
november. Detta förklaras av den avtappning som sker av sjön som generellt är
störst under vintermånaderna vilket innebär att vattennivån inte enbart regleras av
naturliga förlopp. Med anledning av detta utesluts antaganden om att infiltrationskapaciteten är större övriga delar av året.

Figur 4 Vattenståndet i Ringsjön över året 2009 (Ringsjön Vattenundersökningar
2009, Birgitta Bengtsson. Ekologgruppen i Landskrona AB, 2010).
Även då infiltrationskapaciteten inte kan slås fast och den förväntas vara liten vid
höga grundvattennivåer finns det ändå skäl att utnyttja den kapacitet som finns under perioder med lägre grundvattennivåer. Infiltrationsåtgärder föreslås därför som
ett komplement till de åtgärder som syftar till att leda bort dagvatten från området.
Uppdragsnummer
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Lösning för VA-försörjning
Befintliga ledningar för vatten och spillvatten leds i vägen norr om området och
även genom exploateringsområdet till gården och västerut. Ledningarnas sträckning
visa i Bilaga 1. Fastigheterna i nyexploateringen kan kopplas på det befintliga VAnätet enligt förslag i Bilaga 2. Förslaget redovisar sträckning av vatten- och spillvattenledningar med vattengångar för spillvatten vid anslutningspunkter och de mest
avlägsna fastigheterna.

Beräkningar
Avrinning från exploateringsområdet
Enligt P110 ska dimensionerande regn konstrueras enligt den uppdaterade ekvationen av Dahlström (2010) för alla varaktigheter under 24 timmar. Då regn av längre
varaktigheter beräknas rekommenderas däremot det äldre sambandet enligt Dahlström (1979) med användning av en Z-parameter.
P110 rekommenderar vidare användningen av en klimatfaktor på minst 1,25 för
regnvaraktigheter på upp till en timme. För längre varaktigheter rekommenderas en
klimatfaktor på minst 1,2.
Beräkningar har gjorts för ett 10-, 20 och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet.
I Tabell 1 redovisas uppmätta ytor och de avrinningskoefficienter som har använts
för avrinningsberäkningarna.
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Tabell 1 Avrinningskoefficienter
Typ av yta

Hektar

Avrinningskoefficient

Väg/gatan

0,5

0,8

Tomterna minus tak

1,5

0,17

Tak area

0,3

0,9

Skog

2,3

0,1

Totalt

4,6

0,2

Områdets yta är uppmätt till 4,6 ha.
Det ger ett dimensionerande flöde från hela området på 326 l/s för ett 10-årsregn,
för ett 20-årsregn blir motsvarande flöde 410 l/s och för ett 100-årsregn 700 l/s.
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Fördröjningsvolymer
Då området delas av topografin i två naturliga avrinningsområden anläggs två
dammar för fördröjning av dagvatten, en för det västra området och en för det östra.
Vid beräkning av en fördröjningsvolym användes det högsta tillåtna flödet till dikningsföretaget, 1,5 l/s*ha. Detta motsvarar 2,7 l/s från den västra dammen och 4,3
l/s från den östra.
Förhållandet mellan total avrinningsyta och tillåtet utflöde från magasinet avgör den
dimensionerande varaktigheten för det specifika regn som används. I det här fallet
uppgick den till 10-12 timmar för ett 10-årsregn, denna varaktighet ger alltså den
största erforderliga fördröjningsvolymen. Den dimensionerande volymen för damm
Väst blir vid ett 10-årsregn 189 m3, det betyder att dammen klarar av en volym av
ett 100-årsregn med varaktighet på 15 min. Vid ett dimensionerande 20-årsregn
krävs istället en volym på 250 m3, dimensionerande varaktighet blir då 16 timmar,
denna volym kan fördröja ett 100-årsregn med ca 35 min varaktighet.
Motsvarande dimensionerande volym för damm Öst blir vid ett 10-årsregn med varaktighet på 10-12 timmar, 285 m3, det betyder att dammen klarar av en volym av ett
100-årsregn med varaktighet på15 min. Vid ett dimensionerande 20-årsregn med
varaktighet 12-16 timmar krävs istället en volym på 376 m3, den volymen ger kapacitet att fördröja ett 100-årsregn med den ungefärliga varaktigheten 30 min.
Flöden genom området
Med den lutning och storlek som befintlig kulvertering från vägdike och bäck genom ravin har klarar ledningen ett flöde på ca 940 l/s.
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Diket uppströms bäcken ingår i ett dikningsföretag som sträcker sig dit där ravinen
tar vid. För diket genom ravinen har en kapacitet beräknats utifrån den dikessektion
som är längst nedströms i dikningsföretaget och den uppskattade lutning som gäller
för den sista sträckan genom ravinen till ca 900 l/s. Detta visar att kulverteringen
klarar flödet från ett fullt dike, men inloppet i diket som är en sönderslagen brunn
måste byggas om för att förhindra att grenar och annat sätter igen hålet och ledningen.
Då inga mätningar har gjorts på vattennivån i diket är det svårt att uppskatta ett förväntat basflöde från dränering av naturmarken i norr. För att beräkna ett maximalt
belastningsfall antas att diket kan gå fullt vid höga grundvattennivåer i området.
Den maximala avrinningen från dikets avrinningsområde kan inträffa både vid stora
regn och vid snösmältning, alltså både sommar, vinter och vår och riskerar därför att
sammanfalla med höga grundvattenflöden. Vid dimensionering av ytterligare rinnvägar genom området har därför den kulverterade ledningens kapacitet räknats bort.
Dikets avrinningsområde utgörs av 288 Ha. I Tabell 2 anges uppskattade flöden från
naturmarken som utgör dikets avrinningsområde.
Dimensionerande snösmältningsintensitet med två års återkomsttid för södra och
mellersta Sverige är enligt P110 20 mm/12 h. Publikationen ger också ett alternativ
till uppskattning av avrinningsflöden i form av ett samband framtaget från observeUppdragsnummer
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rade maximala avrinningsflöden från naturmarker av olika storlek. Flöden med 10
respektive 100 års återkomsttid enligt den uppskattningen motsvarar ungefär en avrinningskoefficient från området på 0,07. Detta redovisas i Tabell 2 som ger en
översikt för flödena för olika typer av dimensionerande fall och vid olika avrinningskoefficienter. Det beräknade flödet för snösmältning + 2-årsregn anses vara i
överkant då den beräkningsmetoden inte tar hänsyn till någon fördröjning genom
diket, det blir dessutom mycket högre än den maximala uppskattade naturmarksavrinningen med återkomsttid 2 år. Det antaget överdrivna flödet ligger dessutom en
bra bit under det uppskattade 100-årsflödet och täcks därför in av detta alternativ.
Då flödet från naturmarken leds genom området har det högsta framräknade 100årsflödet valts vid dimensionering av planerade rinnvägar vilket förmodas ge en kapacitet med viss marginal.

L:\5170\10190716 - Blommeröd
Dagvattenutredning\3_Dokument\36_PM_Rapport\Dagvatten Rapport.docx
Mall: Rapport Advanced 2010 Chaos.dot ver 1.0

Tabell 2 Avrinningsflöden för uppströms dike som avvattnar naturmarken norr om
området, rinntiden genom diket är uppskattad till 90 min.
Avrinningsko- Avrinningsko- Maximal avrinning från
efficient 0,1
efficient 0,07
naturmark enl. fig. 4,4 P110
(l/s)
(l/s)
(l/s)
2-årsregn

816

571

Snösmältning

1173

1173

2-årsregn +
snösmältning

1989

1744

690

10årshändelse

1631

1140

1150

100årshändelse

3442

2410

2550

Förslag till dagvattenhantering
Enligt Höörs Kommuns dagvattenpolicy ska all nyanläggning av gator och vägar
utformas så att föroreningar i vattnet kan avskiljas. Gatuunderhållet ska inriktas mot
att begränsa dagvattnets föroreningsinnehåll.
Inriktningen är att sträva efter att:




Uppdragsnummer
10190716

Där det är möjligt, hantera dagvattnet på markytan, vilket gör att dagvattnet kan
passera vegetationsklädda ytor.
Att dagvatten från hårdgjorda ytor inte först ska samlas ihop för att sedan spridas ut eller renas.
Att skapa former för dagvattnets avrinning som kan ge deleffekter i flera steg på
sin väg mot recipienten.
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Föreslagen utformning för dagvattenhantering inom exploateringsområdet Blommeröd efterlever kommunens policy genom att förorda avledning av dagvatten i infiltrationsstråk innan fördröjning i magasin.
Utformning magasin
Föreslagen placering av dammarna visas i Bilaga 2 och föreslagna sektioner för
dammarna redovisas i Bilaga 5. Förslaget innebär att dammarna ges en permanent
vattenyta och en reglervolym över det. Den föreslagna utformningen innebär att en
reglervolym skapas som kan fördröja ett dimensionerande 20-årsregn. Ett strypt utlopp placeras på den angivna nivån för den permanenta vattenytan och på den övre
nivån för reglervolymen anläggs ett bräddavlopp. Då grundvattennivåerna är osäkra
men observerat höga i området behöver dammarna anläggas som täta magasin.
De anlagda fördröjningsdammarna ligger båda intill befintliga diken och deras utlopp ansluts till dessa. För denna anslutning kan det behövas en förrättning med
länsstyrelsen och dikningsföretagets ägare.
Gatuavvattning
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Gatorna i området avvattnas med tvärfall mot ett infiltrationsstråk som anläggs
längs gatorna. Detta utformas som ett skåldike med en längsgående lutning på 0,5 1%. En sektion i Bilaga 4 visar föreslagen utformning av gata och avvattning. Diket
bidrar till fördröjning och eventuellt viss infiltration vid perioder med låga grundvattennivåer. Bilaga 2 och 3 visar principen för avvattningen med utritade diken och
ledningar samt markhöjder och rinnpilar. I gatan genom bostadsbebyggelsen i öster
kan inte ett södergående fall uppnås då spillvattenledningen ska anslutas i
Stanstorpsgatan i norr. Diket i denna gata behöver därför kompletteras med en dagvattenledning som leder dikesvattnet söderut.

Rekommendationer för tomtmark
För att utnyttja den infiltrationskapacitet som finns rekommenderas att fastigheterna
anläggs med stuprör som leds ut över gräsytor där infiltration kan ske.
Höjdsättning av tomtmark utförs på ett sådant sätt att eventuella översvämningar
inte medför skador på bebyggelse.

Befintlig kulvertering
Inloppet till den befintliga kulverteringen klarar i nuläget inte flödet från ett fyllt
dike vilket gör att det lätt sätter igen. Inloppet behöver därför byggas om av väghållaren så att det klarar samma flöde som ledningen.
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Bräddike
Då det är tydligt att den östra dikesfåran är tänkt att kunna avleda flöden norrifrån
anses den bästa lösningen för avledning av extremflöden genom området vara att
återställa denna funktion. Flöden norrifrån kan då bräddas hit i de fall då kapaciteten
på det kulverterade diket västerut är för låg. Nedströms exploateringsområdet leds
diket runt en betesmark och därefter till ett brett krondike med en uppskattningsvis
hög kapacitet. Konsekvenserna av ett ökat flöde skulle innebära en ökad risk för
översvämning av markerna direkt söder om exploateringsområdet men dessa konsekvenser anses alltså vara i enlighet med den tänkta funktion för diket som beskrivs i
dikningsföretaget.
För att säkerställa att avrinning från naturmarken kan ledas genom området vid ett
100-årsflöde behöver det östra diket justeras. Den befintliga sträckningen som visas
i Bilaga 1 går idag över den delen av området där tomtmark planeras, sträckningen
föreslås rätas ut i nord-sydlig riktning för att placera diket i svackan mellan de östra
och centrala tomterna. Dikets avledande funktion behöver också säkerställas då det
befintliga diket enligt observationer inte leder bort flöde norrifrån som vid höga flöden översvämmar vägen. Ett nytt inlopp från diket norr om vägen föreslås därför.
Detta kopplas till en trumma via ett bräddavlopp placerat i nära anslutning till inloppet till kulverten som leder genom områdets västra del. Diket leds sedan genom
en trumma under vägen i söder och ansluter till vägdiket och leds sen genom det
östra magasinet och vidare till det befintliga diket. Det dimensionerande flödet för
utformning av en dikessektion har valts till 3,9 m3/s då det är det högsta uppnådda
dimensionerande flödet från de beräkningar som redovisas i Tabell 2. Sträckningen
av diket redovisas i Bilaga 2 och Bilaga 3 och en sektion i Bilaga 5 redovisar bredd
och slänter. Dikets släntkrön har anpassats till befintliga markhöjder och botten har
lagts 0,8 m under dessa. Längsgående lutning blir ungefär 1,3 %.
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För en omledning av det befintliga diket krävs en anmälan till Länsstyrelsen. Då
omledningen inte medför någon extra tillrinning till diket som inte innefattas av
dikningsföretaget borde det inte krävas någon omprövning av företaget.

Sammanfattning
Två dammar behövs för att ta hand om och fördröja den avrinning som genereras
från hårdgjorda ytor av nyexploateringen i området. En damm i väster och en damm
i öster. Dessa har dimensionerats för att kunna fördröja ett 20-årsregn.
Den västra dikessträckningen genom området uppskattas kunna ta emot flöden från
ett fullt dike norr om vägen. Däremot måste inloppet till ledningen göras om då det
befintliga inloppet är en sönderslagen brunn, som lätt kan sätta igen med grenar och
dylikt. Vid extremflöden från dikets avrinningsområde förväntas det befintliga diket
svämmas över. Vid dessa höga flöden föreslås ett bräddavlopp som leder flödet till
ett justerat dike genom det östra området, detta har dimensionerats för ett 100årsflöde.
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Avslutande kommentarer
Dagvattenutredningen ska fungera som ett underlag för vidare utformning och projektering av dagvattenlösningar i området.
Utgångspunkten har varit att utifrån Höörs Kommuns dagvattenpolicy ge förslag på
olika dagvattenlösningar för att fördröja och leda dagvattnet från planområdet.
Höjdanalysen visar att planområdet lutar i syd- sydvästlig riktning. Detta innebär att
det är naturligt att låta dagvattnet ledas till recipienten via de diken och dikningsföretag som finns från området.
Alla åtgärder att fördröja dagvattnet så nära källan som möjligt är att föredra för att
få en tröghet i systemet.
Vid extrem nederbörd är det inte möjligt att direkt leda bort allt dagvatten som
kommer från de hårdgjorda och gröna ytorna. Dagvattnet behöver ges möjlighet att
rinna igenom området. Höjdsättningen av ytor i detaljprojekteringen är här avgörande för hur dagvattnet rinner på ytan. Ett förslag för en översiktlig höjdsättning
ges av utredningen men noggrannare beräkningar rekommenderas för att utvärdera
ett områdes förmåga att avleda extrema flöden. En översvämningsmodell används
med fördel till dessa beräkningar.
Det nya dagvattensystemet i planområdet utförs som en kombination av lokalfördröjning, öppna dagvattenlösningar samt ett traditionellt dagvattensystem med ledningar.
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Anläggning/installationskostnaderna samt kostnaderna för drift och underhåll är
något högre för alternativ med lokala fördröjningsåtgärder. I detta alternativ finns
dock ett skydd mot klimatförändringar, som intensivare regn och översvämningar.
Vid händelse av översvämningar medför detta stora merkostnader för kommunen.
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Förslag till beslut i
Miljö- och byggnadsnämnden
Datum

2017-03-03
Handläggare

John Lepic 0413-28182

MBN §

Dnr 2017/0186

Ändring av detaljplan Eskil 1 - 10
Förslag till ändring av rubricerad detaljplan har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden
för yttrande.
Nämnden har inget att erinra.
Miljö- och byggmyndigheten
John Lepic

Miljö- och byggmyndigheten
Södergatan 28
Box 53 | 243 21 Höör
0413-280 00 | Fax 0413-281 75
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se | hoor.se

KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR OM
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR
ESKIL 1-10, UPPHÄVANDE AV TOMTINDELNING
Vad innebär detta för mig/oss?
Ett förslag till ändring av detaljplan för Eskil 1-10 har
tagits fram och är nu ute på samråd. Samrådets syfte
är att 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 lämna synpunkter på förslaget.

Vad är en detaljplan?
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). I detta fall innebär det
inga förslag på förändringar i den fysiska miljön, utan
förslaget innebär att en äldre tomtindelning upphävs
för att möjliggöra fastighetsreglering. En detaljerad
beskrivning finns att läsa i planbeskrivningen.

Planområdet

Höör

Planområdets lokalisering och ungefärliga avgränsning

SAMRÅD
22 februari - 14 mars 2017
Vad innebär förslaget?
Syftet med planen är att upphäva en äldre tomtindelning då den i dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering. Avsikten är att upphäva de tomtindelningar som finns på fastigheterna Eskil 1-10 för att
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.
Tomtindelningars syfte var att fastlägga hur kvartersmark skulle indelas i tomter och var tidigare
obligatoriskt för att bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. I och med införandet av PBL 1987
kom tomtindelningar att gälla som fastighetsplaner.
Från och med att nya PBL infördes 2011 ska dessa
fastighetsplaner gälla som detaljplanebestämmelser
för fastighetsindelning. Upphävande av tomtindelningar sker därför numera genom ändring av detaljplan. Detta förändrar inte dagens fastighetsgränser, utan ger möjlighet till att reglera dem.

Utdrag ur gällande tomtindelningsplan för Eskil 1-10. Tomtindelningarna utgör ett hinder för fastighetsreglering och föreslås därför upphävas, efter
begäran från Eskil 8 och 9. Syftet är att möjliggöra en sammanslagning av fastigheterna Eskil 8 och 9. För att undvika hinder vid framtida fastighetsregleringar upphävs även resten av kvarterets tomtindelningar.

Vad händer nu?

Har ni synpunkter?

Detaljplanen handläggs med standardförfarande
vilket innebär tre skeden (samråd, granskning och
antagande). Det finns endast möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget nu i samrådsskedet och under
granskningstiden. Den som inte framkommit med
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga
beslutet att anta planen (PBL 13:11).
Efter samrådstiden sammanställs synpunkter och en
granskningshandling arbetas fram. Inkomna yttranden i samrådsskedet och i granskningsskedet kommer
sammanställas i en gemensam handling efter granskningstiden.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill
ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa
ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 14
mars 2017. Märk yttrandet med KSF 2016/459.
Ange namn och adress. Synpunkterna skickas till:
Höörs kommun
Kommunstyrelsen
Box 53
243 21 Höör

eller

kommun@hoor.se

Hur kan jag få mer information?
För mer information om planförslaget:

Antagande

Samråd
Uppdrag

•

Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se

•

Besök Kommunhuset där förslaget finns upphängt i foajén.

•

Kontakta planarkitekt:
Yvonne Hagström
e-post: yvonne.hagstrom@hoor.se
tel: 0413-28211

Laga kraft
Granskning

SAMRÅD
22 februari - 14 mars 2017

SAMRÅDSHANDLING
Standardförfarande

Dnr: KSF 2016/459

BILD
Byggnad på Eskil 9 och tomtmark på Eskil 8.

PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för

Eskil 1-10, upphävande av tomtindelning
Höörs kommun, Skåne län
Upprättad: 2017-01-30

Planbeskrivning

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt
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TIDPLAN
Planprocessen sker med standardförfarande och beräknas fortgå enligt följande
tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande (KF)
Laga kraft

feb 2017
maj 2017
augusti/septebmer 2017
oktober 2017

Antagande

Samråd
Uppdrag

Laga kraft
Granskning
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Planområdet

Höörs
tätort
Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till tätorten Höör.

INLEDNING
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet med planen är att upphäva en reglering av tomtindelningar då den i dagsläget
utgör ett hinder för fastighetsreglering (en sammanläggning av 2 fastigheter). Avsikten är att upphäva de tomtindelningar som finns på fastigheterna Eskil 1-10 för att
möjliggöra en sammanslagning av Eskil 8 och 9.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget i södra delen av Tjörnarp.
Avgränsning
Planområdet avgränsas i väst och söder av Korsarödsvägen och övriga väderstreck
avgränsas av fastighetsgränser som gränsar till ett allmänt grönområde.
Ägoförhållanden
Fastigheterna Eskil 1-10 är alla i privat ägo.

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av förslaget innebär ingen förändring av den befintliga miljön och
bedöms inte kräva någon behovsbedömning. Därmed bedöms förslaget inte heller
medföra någon betydande miljöpåverkan.
3
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FÖRSLAG
Upphävande av tomtindelningar
Förslaget innebär att tomtindelningarna på Eskil 1-10 upphävs. I och med upphävandet möjliggörs förändringar av gällande fastighetsindelning. Dessa är inte möjliga att
ändra idag då tomtindelningen inte kan frångås, utan kan endast genomföras med en
detaljplaneändring.

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

FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund

Fastigheterna Eskil 1-10 omfattas av en tomtindelning som fastslogs i oktober 1972.
Tomtindelningars syfte är att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i tomter och var
tidigare obligatoriskt för att bilda fastigheter inom stadsplanelagda områden. I och
med införandet av PBL 1987 kom tomtindelningar att gälla som fastighetsplaner. Från
och med att nya PBL infördes 2011 ska dessa fastighetsplaner gälla som fastighetsindelningsbestämmelser i den detaljplan som gäller för respektive område. Om fastighetsreglering ska genomföras måste planbestämmelsen om fastighetsindelning tas
bort och detta sker därför numera genom ändring av detaljplan.
Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 har begärt planbesked för att upphäva gällande
tomtindelningar för nämnda fastigheter. I tjänsteskrivelsen till det politiska beslutet
för positivt planbesked inkluderades de övriga fastigheterna inom kvarteret Eskil.
Detta gjordes utifrån att ”kvarteret Eskil är sedan länge fastighetsindelat och utbyggt
enligt gällande planer, med undantag för Eskil 8 som är obebyggd. Eftersom hela
tomtindelningen för kv Eskil bedöms överspelad är det lämpligt att upphäva den i sin
helhet, och inte bara för de två berörda fastigheterna.” Fastigheterna Eskil 8 och 9
brukas som en bostadstomt, där bostaden ligger på Eskil 9 och Eskil 8 utgör trädgården. Fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 bedömer att bostadshuset placering nära fastighetsgränsen mot Eskil 8 gör det svårt att få plats med ett bostadshus på Eskil 8. Det
är således inte lämpligt med en VA-anslutning till den fastigheten. Från MittSkåne Vatten har en begäran inkommit att fastigheterna ska få var sin anslutning. För att inte
behöva ansluta Eskil 8 med nya VA-ledningar och istället utnyttja befintliga systemet,
har fastighetsägarna till Eskil 8 och 9 ansökt om fastighetsreglering för att kunna
lägga samman de två fastigheterna till en. Med gällande tomtindelning omöjliggörs en
fastighetsreglering och den måste upphävas för att ändringen ska kunna genomföras.
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Utdrag från gällande tomtindelning över området (laga kraft 3 oktober 1972). Eskil 1-10 är markerade
med en blå ram.

Utdrag från primärkartan över fastigheterna inom planområdet.
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Tidigare ställningstaganden
Detaljplan
För kvarteret gäller detaljplan (stadsplan), fastställd 1969-03-31. Detaljplanen medger användning BFI, område för friliggande bostadsändamål med bland annat en tilllåten byggnadshöjd på 4,4 meter, tillåten byggnadsarea till 1/5 av fastigheten och en
taklutning på högst 45 grader.

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

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

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns nio villor som huvudsakligen är 1 våning, det finns en villa
som är 1½ våningar.

GENOMFÖRANDE
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Den enskilde fastighetsägaren inom kvarteret Eskil 1-10 ansöker själva och står för
kostnader för fastighetsreglering efter det att tomtindelning upphävts. Det är den
enskilde fastighetsägaren som själv beslutar när och om en sådan fastighetsreglering
ska ansökas.
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Ekonomiska frågor
Fastighetsägaren för Eskil 8 och 9 är initiativtagare till upphävningen av tomtindelningen och svarar därmed för samtliga kostnader för planärendet.

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

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt
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