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Vad innebär detta för mig/oss?

Ett förslag till detaljplan för Agaten 1 har tagits fram 
och är nu ute på samråd. Samrådets syfte är att förbätt-
ra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och 
påverkan på förslaget.

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, 
myndighet, organisation eller annan intressent har ni 
möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna 
synpunkter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att förbättra fastigheten Agaten 
1 byggförutsättningar genom att möjliggöra en bättre
byggbar utformning på fastigheten. Förbättring av  
byggförutsättningarna görs genom att prickmarkens
utformning ändras på fastigheten. Även andra egen-
skapsbestämmelser moderniseras men ska utgå från 
den gällande detaljplanens reglering för att Agaten 1 
ska överensstämma med befi ntlig bostadsbebyggelse.

Planområdet är beläget i Stenskogen, cirka 1,3 km 
(fågelvägen) sydväst om Nya torg. Planen omfattar 
fastigheten Agaten 1 som har en areal på 544 m2.
Fastigheten avgränsas i väster och norr av Kvarnstens-
vägen. I söder och öster är det fastigheterna Agaten 6
och Agaten 2 som  är de direkt anslutande fastighterna.

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

Vad är en detaljplan?

Vad innebär förslaget?

Planområdets lokalisering och ungefärliga avgränsning

Planområdet

Nya torg



Utsnitt på plankartan. 

Vad händer nu? Har ni synpunkter?

Hur kan jag få mer information?

Detaljplanen handläggs med standard förfarande vilket 
innebär tre skeden (samråd, granskning, antagande). Det 
fi nns möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsske-
det eller i nästa skede granskningsskedet. Den som inte 
framkommit med skriftliga synpunkter under samråd eller 
granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta 
planen (PBL 13:11).

Efter samrådstiden sammanställs och kommenteras inkom-
na synpunkter i en samrådsredogörelse som kommer att 
ingå i de planhandlingar som går vidare för granskning.

Planförslagets handlingar hittar ni på kommunens
hemsida: https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/oversikts-
plan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestam-
melser/pagaende-planarbete/

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beak-
tas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kommit in till 
Kommunstyrelsen senast den 1 juli 2019. Märk yttrande 
med dnr KSF 2019/29. Ange namn och adress.

Synpunkterna skickas till:

Höörs kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 53 
243 21 Höör

För mer information om planförslaget:

• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se

• Besök Kommunhuset där förslaget fi nns upp-
hängt i foajén.

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

kommun@hoor.seeller


