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Dnr KSF 2017/326 

§ 213 Planuppdrag för kommunal verksamhet 

på fastigheten Åkersberg 1:6 (Maglehill) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planuppdrag lämnas för att möjliggöra särskilt boende för äldre, förskola, skola, 

idrottshall och bostäder på fastigheterna Åkersberg 1:6, Åkersberg 1:95 och Höör 19:7.  

2. Planarbetet ska ske med utökat förfarande och ska inledas med en förstudie som 

beskriver en möjlig fortsatt stadsstruktur för Höör Väster.  

3. Planarbetet bekostas genom exploateringskontot. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände den 13 februari 2017 den tidplan för lokalförsörjning som 

tagits fram i arbetet med kommunens långsiktiga och strategiska lokalförsörjning och 

långtidsbudget för investeringar. Den tredje april 2017 godkände kommunstyrelsen även 

dokumentet ”Plats för kommunal service” som underlag för det fortsatta planeringsarbetet.  

Både särskilt boende för äldre och förskola behöver stå klara 2019 och det är därför 

brådskande att påbörja arbetet. Det kommunägda markområdet runt Maglehill 

identifierades i ”Plats för kommunal service” som lämplig lokalisering. Genom kommunens 

förvärv av grann fastigheten Åkersberg 1:95 (6 ha) finns mycket goda möjligheter att 

tillgodose kommunens behov av lokaler i en stadsstruktur som bidrar till god livsmiljö.  

I diskussionerna om långsiktig och strategisk lokalförsörjning har kommunen sett fördelar 

med att samlokalisera särskilt boende, förskola om 6-8 avdelningar och F-6-skola, större 

tillagningskök och idrottshall med fullstorlek. Särskilt boende och förskola med 

nattomsorg samlokaliseras för utnyttjande av storkök, matsal (även skolmatsal) entré och 

gemensamma ytor för att nå bästa logistik lösningar. Eventuellt skulle matsal kunna 

optimeras och även kunna utnyttjas som fullmäktigesal eller dagkonferensutrymme.  

Förväntad yta som beräknas åtgå för dessa verksamheter är ca 75 000 kvm. 

Exploateringen ska ske etappvis med förskola i kombination med särskilt boende i första 

etapp och skola med sporthall i en andra etapp. 

Markområdet består av jordbruksmark med klass 4 och där finns även en tidigare bostad 

med ekonomibyggnad. 

Beslutsmotivering 

Sammanfattningsvis: 

• området bedöms lämpligt för en samlad exploaering för kommunala servicefunktioner 

och bostäder. 

• Trafikfrågor och stadsstruktur behöver studeras närmare för att säkerställa en god 
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helhet när resten av Höör Väster byggs ut 

• Exploateringen bör skapa en tydlig och välkomnande entré till Höör. 

  

Miljöaspekter (behovsbedömning) 

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § 

miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Föreslagen exploatering bedöms påvera 

miljön genom exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Det bedöms dock inte vara 

en så omfattande förändring av tillgången på brukningsvärd jordbruksmark att det kan 

räknas som betydande miljöpåverkan. Exploateringen följer gällande översiktsplan och 

innebär ingen ytterligare exploatering av jordbruksmark. 

Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms det inte 

finns risk för att genomförandet av planen ska medföra betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):  

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 

kap. 16 §, 

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller  

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900).  

Det aktuella planuppdraget är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte 

innebära betydande miljöpåverkan. Genomförandet av planen innebär dock betydande 

kommunala investeringar och planarbetet bedöms därför vara av betydande intresse för 

allmänheten. Utökat förfarande ska därför tillämpas. 

Beslutsunderlag 
1. tjänsteskrivelse planuppdrag förskola mm Maglehill 170619.pdf (kompletterad efter 

ksau) 

2. Meddelande.pdf 

3. 17-0552-2-Skrivelse miljö synpunkter#1.pdf  

4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-06-19 (2017-06-19 KSAU §243).doc 

_____ 
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Planerings- och utvecklingsenheten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Planuppdrag lämnas för att möjliggöra särskilt boende för äldre, förskola, skola, idrottshall och 
bostäder på fastigheterna Åkersberg 1:6, Åkersberg 1:95 och Höör 19:7.

Planarbetet ska ske med utökat förfarande och ska inledas med en förstudie som beskriver en 
möjlig fortsatt stadsstruktur för Höör Väster.

Planarbetet bekostas genom exploateringskontot.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände den 13 februari 2017 den tidplan för lokalförsörjning som tagits 
fram i arbetet med kommunens långsiktiga och strategiska lokalförsörjning och långtidsbud-
get för investeringar. Den tredje april 2017 godkände kommunstyrelsen även dokumentet 
”Plats för kommunal service” som underlag för det fortsatta planeringsarbetet.

Både särskilt boende för äldre och förskola behöver stå klara 2019 och det är därför bråd-
skande att påbörja arbetet. Det kommunägda markområdet runt Maglehill identifierades i 
”Plats för kommunal service” som lämplig lokalisering. Genom kommunens förvärv av grann-
fastigheten Åkersberg 1:95 (6 ha) finns mycket goda möjligheter att tillgodose kommunens 
behov av lokaler i en stadsstruktur som bidrar till god livsmiljö.

Kommunstyrelsen

Planuppdrag för kommunal verksamhet på fastigheten Åkersberg 1:6 
m fl (Maglehill)

Figur 1. Blå oval markerar tänkt lokalisering. Berörda fastigheter är Åkersberg 1:6, Åkersberg 1:95 samt 
Höör 19:7. Gula linjer är fastighetsgränser.

Höör 19:7

Åkersberg 1:6

Åkersberg 
1:95
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Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan

Aktuellt markområde berörs inte av någon detaljplan. Utbredning av angränsande detaljplaner 
framgår av figur 2.

Översiktsplan

I översiktsplanen (Översiktsplan 2002) ingår aktuella fastigheter i utbyggnadsområdet Höör 
Väster. Området är avsett för en större bostadsutbyggnad och någon närmare beskrivning av 
var i området det är lämpligt att bygga skola finns inte i översiktsplanen.

Det ovan nämnda dokumentet ”Plats för kommunal service” är ett av underlagen för ny över-
siktsplan som är under framtagande.

Kommunala program

Markområdet berörs inte av några riktlinjer i kommunala program. I grundinventeringen till 
Grönstrukturprogrammet har större delen av området klass 4/låga naturvärden men en gam-

I diskussionerna om långsiktig och strategisk lokalförsörjning har kommunen sett fördelar 
med att samlokalisera särskilt boende, förskola om 6-8 avdelningar och F-6-skola, större till-
lagningskök och idrottshall med fullstorlek. Särskilt boende och förskola med nattomsorg sam-
lokaliseras för utnyttjande av storkök, matsal (även skolmatsal) entré och gemensamma ytor 
för att nå bästa logistik lösningar. Eventuellt skulle matsal kunna optimeras och även kunna 
utnyttjas som fullmäktigesal eller dagkonferensutrymme. 

Förväntad yta som beräknas åtgå för dessa verksamheter är ca 75 000 kvm. Exploateringen 
ska ske etappvis med förskola i kombination med särskilt boende i första etapp och skola med 
sporthall i en andra etapp.

Markområdet består av jordbruksmark med klass 4 och där finns även en tidigare bostad med 
ekonomibyggnad.

Figur 2. Gällande detaljplaner (blå ytor) samt naturvärdesinventering till grönstrukturprogrammet (fyra 
nyanser av grönt).

hagmark 
klass 3
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mal hagmarksrest har klass 3/relativt höga till måttliga naturvärden (figur 2). Hagmarksområ-
det hör till fastigheten Åkersberg 1:95 och ägs alltså av kommunen. Torpet är inte inventerat i 
kulturmiljöprogrammet och det finns ingen ambition att bevara det.

Bestämmelser och fornlämningar

Markområdet berörs av en fornlämning (boplats) och berörs alltså av fornminneslagen. Forn-
lämningen är delvis undersökt men frågan behöver följas upp. Markområdet ligger mer än 100 
m från Höörsån och bedöms därför inte bli aktuellt för återinträdande strandskydd.

Gator och trafik

Fastigheten kan trafikanslutas till Maglasätevägen som är en av huvudgatorna i Höörs väg-
nät och har god kapacitet. Första delen av en ny lokalgata anläggs som i ett senare skede 
bör kopplas samman med Kvarnbäcksvägens förlängning. Cykelvägen längs Maglasätevägen 
slutar idag i höjd med befintlig tätortsavgränsning, men måste byggas ut fram till planområdet 
i samband med exploatering. I Cykelplanen pekas cykelväg ut längs hela Maglasätevägen och 
eventuellt kan hela cykelvägen anläggas i ett sammanhang.

Markområdet ligger ca 1000 m från Höörs station med mycket god tillgänglighet till regional 
kollektivtrafik samt de lokala ringbusslinjerna.

Risker och störningar

Landskapet böljar och det skiljer ca 6 m mellan höjden och svackorna. I lågpunkterna samlas 
vatten vid skyfall och dessa bör inte bebyggas (figur 3). Dagvattenutredning ska genomföras i 
tidigt skede av planarbetet för att säkerställa en god markanvändning och minimera risker för 
översvämning.

Trafiken på Maglasätevägen bedöms inte medföra några större risker eller störningar, men 
frågan behöver belysas närmare i fortsatt planarbete. Väg 13 ligger för långt bort för att störa.

Figur 3. Höjdkurvor (1 m) och lågpunkter enligt länsstyrelsens skydallskartering.
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Övriga förutsättningar

Marktekniska förhållanden, miljökvalitetsnormer för vatten etc bedöms inte medföra några 
särskilda begränsningar i förhållande till exploateringen. Frågorna behöver dock granskas i 
det fortsatta planarbetet.

Bedömning av lämplig markanvändning

Motiven för att etablera kommunala servicefunktioner på aktuell plats har beskrivits i Plats för 
kommunal service:

Eftersom Höörs befolkningstillväxt sker till stor del genom generationsväxling i befintliga 
villor och fritidshusområden går det inte att tydligt knyta det nya lokalbehovet till en viss 
stadsdel, utan förskola och skola bör lokaliseras på en plats som enkelt kan nås från hela 
Höör. Skolbygget förutsätter en plats där det är möjligt att avgränsa en tillräckligt stor tomt 
utan att styras allt för mycket av befintlig bebyggelse och kan därför inte enkelt genomföras 
i Höörs centrala delar. Vid Maglehill på Höör Väster äger kommunen ett större markområde 
för tätortsutveckling som kan vara lämpligt för det nya skolområdet. Marken ligger i utkan-
ten av tätorten, men bara 1 km från stationen och centrum, vilket gör området tillgängligt 
för boende i större delen av Höör. Planläggning kan påbörjas utan särskilda förberedelser.

Särskilt boende bör placeras så att det är lätt för anställda och anhöriga att ta sig dit. Dessa 
förutsättningar uppfylls i alla planerade utvecklingsområden och flera möjliga platser är 
därför tänkbara för särskilda boenden. Den plats som kommunen har bäst förutsättningar 
att bebygga i närtid och oberoende av andra aktörer är vid Maglehill på Höör väster.

Figur 4. Skiss över möjlig stadsstruktur med gatunät (Plan- och byggnadskonst i Lund på uppdrag av 
Riksbyggen).
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Utöver dessa behov av mark för kommunala verksamheter är Maglehill ett lämpligt område 
för bostäder, vilket också är inriktningen både i gällande översiktsplan och i arbetet med ny 
översiktsplan. Den nu tänkta exploateringen innebär uppstarten av en ny del av Höör Väster, 
och måste därför inbegripa en planering för hur trafiken ska lösas för utbyggnaden norrut. 
Även för grönstrukturen behövs ett övergripande grepp, och den nya detaljplanen bör förutom 
kvartersmark och gatumark även säkerställa naturmark.

I det pågående samarbetet med Riksbyggen har deras konsult tagit fram en möjlig skiss för 
hur en sådan struktur skulle kunna se ut (figur 4). Frågan behöver dock diskuteras närmare 
och förvaltningen avser därför återkomma med en ny skiss under det fortsatta planarbetet. 
Även trafikförsörjningen till förskola, skola och särskilt boende behöver studeras noggrannt 
för att minimera konflikter mellan exempelvis transporter till tillagningsköket och skolbarn på 
väg till matsalen. Denna fråga kommer att ha betydelse för vad som är en lämplig avgränsning 
av planområdet både i väster och i norr.

Tätortsutbyggnad närmast Maglasätevägen kommer också att bli en ny port till Höör. Det stäl-
ler särskilda krav på omsorg om hur både byggnader och utemiljöer gestaltas.

Sammanfattningsvis:

• området bedöms lämpligt för en samlad exploatering för kommunala servicefunktioner 
och bostäder.

• Trafikfrågor och stadsstruktur behöver studeras närmare för att säkerställa en god helhet 
när resten av Höör Väster byggs ut

• Exploateringen bör skapa en tydlig och välkomnande entré till Höör.

Markhushållning

Marken är jordbruksmark med klass 4 och är alltså brukningsvärd jordbruksmark. Sådan mark 
får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I detta fall handlar det om väsent-
liga samhällsintressen som ska tillgodoses. Motiven för att ianspråkta just detta markområde 
har omnämnts ovan, men kan sammanfattas i att området är stationsnära och har tillräcklig 
storlek för att rymma alla funktioner. Motsvarande förutsättningar finns inte någon annan 
stans.

Miljöaspekter (behovsbedömning)

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken 
(MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan.

Föreslagen exploatering bedöms påvera miljön genom exploatering av brukningsvärd jord-
bruksmark. Det bedöms dock inte vara en så omfattande förändring av tillgången på bruk-
ningsvärd jordbruksmark att det kan räknas som betydande miljöpåverkan. Exploateringen 
följer gällande översiktsplan och innebär ingen ytterligare exploatering av jordbruksmark.

Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms det inte finns 
risk för att genomförandet av planen ska medföra betydande miljöpåverkan och en miljökon-
sekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 
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Planförfarande

Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 
16 §,

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900).

Det aktuella planuppdraget är förenligt med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära 
betydande miljöpåverkan. Genomförandet av planen innebär dock betydande kommunala in-
vesteringar och planarbetet bedöms därför vara av betydande intresse för allmänheten. Utökat 
förfarande ska därför tillämpas.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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