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Kommunstyrelsen 

ägaren av fastigheten Bosjökloster 1 :33 ska faktureras för planbeskedet enligt av kommunfullmäktige an
tagen taxa, samt att tillskriva ägaren av fastigheten Bosjökloster 1 :274 med förfrågan om intresse finns för 
planläggning av fastigheten. 

Stefan Lissmark (S), med instämmande av Suad Kodat (S), Fredrik Hanell (MP) och Anders Westergren 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något planuppdrag. 

Ordföranden Hans-Göran Larsson (FP), ställer proposition på framställda yrkanden och finner att kom

munstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Olssons (M) med fleras yrkande. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till Christer Olssons (M), 
med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Stefan Lissmarks (S), med fleras yrkande. 

Med följande sju (7), Christer Olsson (M), Björn Andreasson (M), Tom Ström (M), Margareta Johansson 
(KD), Lars-Olof Andersson (C), Hans-Göran Larsson (FP) och Camilla Källström (M), ja-röster och föl
jande sex (6), Maria Boström Lambren (S), Suad Kodat (S), Jill Andersson (S), Fredrik Hanell (MP), An
ders Westergren (SD) och Stefan Lissmarks (S), nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Christer Olssons (M), med fleras, yrkande. 

Bes I utsu nderlag 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-03, § 9. 
Planbeskedbegäran för fastigheten Bosjökloster 1 :33, Höörs kommun. 
Hemställan om upprättande av detaljplan av den 7 maj 2007 rörande del av fastigheten Bosjökloster 1 :33, 
Dnr 109/07-04, samt mitt brev av den 27 november 2012, X X, 2013-08-14. Hemställan om upprättande 
av detaljplan av den 7 maj 2007 rörande del av fastigheten Bosjökloster 1 :33, Dnr 109/07-04, X X, 
2012-11-27. 

Utdragsbestyrka nde 

karka
Markering



Planbeskedsbegäran för fastigheten Bosjökloster 1:33, Höörs kommun

Bakgrund
X X, fastighetsägare till Bosjökloster 1:33 inkom 2007 med en hemställan om planläggning på fastigheten och fi 
ck svaret från Kommunstyrelsen att förfrågan inte kunde tillgodoses förrän den översiktliga planeringen för 
Ringsjöbandet var färdigställd. Under våren 2008 informerade markägaren att de varit i kontakt med 
länsstyrelsen angående en bergstudie för fastigheten och slutsatsen var att fastigheten inte låg på ett område 
med jurassisk sandsten utan på en berggrund av granit och gnejs. 
De har sedan varit i kontakt med stadsarkitekten under hösten 2008 
och även haft ett möte med stadsarkitekten och dåvarande kom-
munalrådet under sommaren 2010. Under hösten 2011 var fast-
ighetsägarna i kontakt med nuvarande kommunalråd. I november 
2012 sände fastighetsägaren på nytt en hemställan om planläggning 
som innehöll en sammanfattaning av ärendets gång och i augusti 
2013 återkom de och efterfrågade kommunstyrelsens beslut rörande 
hemställan från november föregående år.

Hemställan för fastigheten avser planlägga delar av Bosjökloster 
1:33 med 11 tomter för bostadsbebyggelse med en tomtstorlek mel-
lan 2000 – 3000 m2. Målsättningen är att bevara områdets kvaliteter 
– lantlighet, tystnad, natur – och bebygga på ett sammanhållet sätt,
med vårdad arkitektonisk valör, med individuella variationer.

Fastighetens förutsättningar
Fornlämningar
Inom den del av fastigheten som efterfrågar planläggning fi nns det 
inga fornlämningsområden enligt Riksantikvarieämbetet hemsida. Förslag på utbyggnad från fastighetsägarna, från 2007.



Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har däremot ett område utpekat som sump-
skogsområde. Sumpskogen är cirka 1,3 hektar stort och 
består av fuktskog där det är klibbal som dominerar.  

Jordbruksmark
Jordbruksmark klassas mellan 1 – 13 där 1 har det lägsta 
värdet och 13 det högsta, det aktuella området har en klass 
på 4. 

Geologi
Markförutsättningarna enligt Sveriges geologiska under-
sökning (SGU) är att markens jordart för fastigheten är 
morän och kärrtorv (organisk). Berggrunden för Bosjö-
kloster 1:33, enligt SGU, är att en mindre del av fastigheten 
berörs av sandsten och resterande del av fastigheten utgörs 
av granit. 

Riksintresse
Stora delar av området som efterfrågan avser ligger inom riksintresse för naturvård och benämns ”Stanstorps-
graven”. Värdeomdömet är att området är en internationell referenslokal för jurassisk sandsten. Förutsättning-
arna för bevarande är skydd för exploatering. Områdets huvuddrag är:

”Höör-sandsten går i dagen i Stanstorpsgraven (liksom i Rugerup-Kråkebo-området). Endast 
på få lokaler i landet kan denna underjurassiska sandsten studeras i Sverige. De har därför ett 

mycket stort nationellt och internationellt geoveten-
skapligt värde. I Stanstorpagraven bedrivs täktverk-
samhet i mindre omfattning, vilket ger möjlighet 
till ständigt nya skärningar. Övriga lokaler är gamla 
täkter eller blottningar och har geovetenskapligt och 
kulturhistoriskt värde.”

Grönstrukturprogrammet
Grönstrukturprogrammet som togs fram 2007 visar på 
att det fi nns naturvärde klass 2, höga naturvärden, inom 
området. Naturvärdet innehåller, vid inventeringstiden, en 
fi n dunge som utgörs av ett före detta hästbete. Det fi nns 
en fi n vårfl ora. Mot söder alltmer ekhagetyp. Flera fi na ekar 
och mycket hassel fi nns inom det utpekade naturområdet. 
Det fi nns även ett intressant stengärde.

Skogsstyrelsens sumpskogsområde.

SGU kartläggning för sandsten. Riksintresse för naturvård.

Grönstrukturprogrammets naturvärde klass 2.



Kulturmiljö
Bosjökloster 1:33 ligger i direkt anslutning till ”särskilt värdefull kulturmiljö” med namnet ”Stenskogen”. Kultur-
miljön Stenskogen redogörs enligt länsstyrelsen enligt nedan:

”Stenbrytning var i äldre tid betydelsefull och sydväst om Höör vid Stenskogen erinrar bryt-
ningsplatserna om den forna verksamheten. Lunds domkyrka består till delar av sandsten från 
Höör. Förutom som byggnadsmaterial användes stenen tidigt för kvarnstenstillverkning. År 
1899 bildades AB Ringsjö Stenbrott av bland annat baron Lave Beck-Friis. Det stora brottet var 
beläget i Stanstorp vid de före detta Kullagravarna. Namnet ändrades till Stanstorpsgraven och 
ångkvarnar och elektriska sprängapparater införskaffades. År 1905 anlades en fl yttbar smalspårig 
järnväg mellan Stanstorpsbrottet och Höörs station. Stenens användning hade utökats till slip-
stenar, monumentsten, trottoar- och trappsten samt makadam. Verksamheten på AB Ringsjö 
Stenbrott upphörde 1910. 
 

Motiv för bevarande
Industrilämningar som stenbrott, skrotstenshögar och de kvarliggande delar av slipstenar vid 
Stenskogen är värdefulla dokument över tidig industriell verksamhet.”

Ytterligare en kulturmiljö i direkt anslutning till fastigheten är Karl Johans väg. 

Översiktsplan 2002
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. I översiktsplan 
2002 (ÖP 2002) fi nns inte fastigheten med som ett utbyggnadsområde, utbyggnadsområdet för Ringsjöbandet i 
ÖP 2002 avgränsas av Karl Johans väg.

Ringsjöbandet
I ”Ringsjöbandet ändring/fördjupning av Höörs över-
siktsplan” (samrådshandling) är delar av fastigheten 
utpekat som exploateringsområde för ny bebyggelse. 
I skriften är området utpekat som ”Nyby - Nord” och 
den föreslagna prioriteringen för exploatering är satt till 
åren 2026-2035. Ringsjöbands-handlingen förklara även 
att:
”Ny bebyggelse av större omfattning norr om Stans-
torpsvägen och vid Karl Johans väg förutsätter att ny 
biltillfart tillskapas från Stanstorpsvägen alternativ från 
väg 23 samt att det byggs en gång- och cykelväg längs 
Stanstorpsvägen. Långsiktigt krävs det en planskild 
korsning med väg 23 för gång- och cykeltrafi ken. Bul-

Område för särskilt värdefull kulturmiljö. Kulturhistorisk väg, Karl Johans väg.

Exploateringsområde enligt ”Ringsjöbandet”.

1:274



Utdrag ur Ringsjöbandet över område 4.

Översiktskarta och utbyggnadsområdet enligt Ringsjöbandet samman-
ställt på en kartbild.

lerskyddsåtgärder kan behövas för bebyggelse när-
mast väg 23. Gångvägar/stigar föreslås från planerad 
bebyggelse till friluftsområdena i norr och söder.”

I Ringsjöbandet förtydligast kulturmiljöer och i anslut-
ning till Bosjökloster fi nns ”äldre gårdsmiljöer öster 
Stanstorp Västra och Östra Frohusen”. Gården direkt 
söder om Bosjökloster 1:33 ingår i området för dessa 
kulturmiljöer. ”Dessa gårdar återfi nns bland annat på 
kartor från laga skiftet 1835. De ligger i ett kultur-
landskap som till viss del är intakt. Till kulturmiljön 
hör ett stort antal stenmurar, bäckravin med dämme 
samt vägstrukturen. Gårdarna fi nns med i bebyggel-
seinventeringen. De anges ha ett betydande kultur-
historiskt värde i en värdefull miljö. Bostadshuset i 
den östra gården är daterad till 1790-talet och huset är 
uppfört i korsvirke med röd timra. Gårdsbildningarna 
med byggnader och den omgivande kulturmiljön är 
värdefulla att bevara. Byggnader och miljöerna bör 
vid detaljplanläggning säkerställas med skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser”



Innan Ringsjöbandet – Ändring/Fördjupning av översiktsplan för Höörs kommun ersätter den gällande över-
siktsplanen ska synpunkterna från samrådet behandlas och planen ska bearbetas med utgångspunkt i synpunk-
terna. Därefter ska planen ställas ut för granskning och slutligen antas av kommunfullmäktige. Det är inte säkert 
att den slutliga bedömningen blir att området så som det är avgränsat i samrådshandlingen är lämpligt för bebyg-
gelse, eftersom nya förutsättningar kan visa sig vid samråd och granskning exempelvis när det gäller möjligheten 
att lösa trafi kfrågorna.

Vattentäkt och VA
Ytterligare förutsättningar för Bosjökloster 1:33 är att det fi nns ett vattentäktsområde (yttre vattenskyddsom-
råde) direkt söder om fastigheten.

Höörs VA-verk meddelar att södra skiftet av fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvat-
ten. Det bör vara tekniskt möjligt att ansluta även norra skiftet utan allt för stor investering. Dagvattenhantering 
måste lösas inom fastigheterna.

Trafi k
Trafi kmässigt har området smala grusvägar och tvära svängar. Skulle en planläggning vara aktuell så måste väg-
nätet ses över. Hastigheten på väg 23, där Karl Johans väg och väg 23 möts, är 90 km/h. Det fi nns möjlighet till 
en annan anslutning, det är Stallbacksvägen som leder ner mot Stanstorpsvägen

Yttre vattenskyddsområde söder om Bosjökloster 1:33. Utbyggt VA.



Slutsats/sammanfattning
Utbyggnad enligt förslaget har inte stöd i gällande översiktsplan 2002. För att beakta de förutsättningar som 
gäller för fastigheten - riksintresse, sumpskog, naturvärde, sandsten (berör delar av fastigheten) är det endast en 
mindre del som är möjlig att bebygga. Utifrån den skiss som fastighetsägarna lämnat in 2007 är det cirka tre (av 
elva) tomter som kan bebyggas om alla förutsättningar ska beaktas. Förutsättningarna kan förändras när planen 
för Ringsjöbandet är klar. 

Följs föreslagen utbyggnad enligt ”Ringsjöbandet” (blir det möjligt med cirka fem tomter) innebär utbyggnaden 
att en del av utbyggnadsområdet hamnar inom riksintresse för naturvård. Exploateras området enligt ”Ring-
sjöbandets” förslag innebär det att länsstyrelsen skulle kunna bedöma att hänsyn inte tagits till riksintresset och 
att de i slutänden upphäver den färdigställda detaljplanen. Efter kontakt med länsstyrelsen menar de att vi som 
kommun ska tydligt kunna redovisa och redogöra för riksintresset och påvisa att riksintresset inte påverkas ne-
gativt (ingen sandsten får försvinna). Detta måste vara tydligt så att länsstyrelsen i samrådsskedet kan ta ställning 
till om det är lämpligt att planlägga området.

Utifrån de förutsättningar som fi nns bör inte hela den efterfrågade fastigheten exploateras, utan ”Ringsjöban-
dets” förslag på exploatering bör eftersträvas. Ringsjöbandets förslag inkluderar fastigheten Bosjökloster 1:274 
och för att ge området en helthetskaraktär bör både Bosjökloster 1:33 och 1:274 planläggas samtidigt. I kom-
munens diariesystem fi nns det inget ärende för Bosjökloster 1:274, vilket betyder att de inte har efterfråga någon 
exploatering. Efterföljs Ringsjöbandets förslag på utbyggnadsområde så säkerställer man sumpskogsområdet, na-
turvärdena, kärrtorvsområdet utmed vattendraget (väster om fastigheten), sandstensområdet i sydvästra delen av 
fastigheten och större yta av riksintresset säkerställs (även om delar påverkas av föreslaget utbyggnadsområde).

Alla förutsättningar sammanställda på en kartbild.

1:274



Trafi kförutsättningarna är inte av god standard och de som kan komma att bo inom området får inte en trafi ksä-
ker miljö (gång- och cykelväg) för att nå de centrala delarna av Höör, utan de boende blir huvudsakligen hänvi-
sade till bil. 

I hemställan för Bosjökloster 1:33 står det även att området är ”riktat till familjer på +45/50 år, vilket i sin tur 
medför att inga behov kommer att fi nnas för utökande av dagisplatser, skolplatser och annan logistik inom kom-
munen”. Detta är inget som kan säkerställas i en detaljplan. 

Om området planläggs måste det tas fram en geoteknisk utredning och en dagvattenutredning. Dessa utredning-
ar behövs för att visa på var och om det fi nns sandsten inom området samt att eventuella framtida byggnader 
säkerställs från dagvattenproblem, då det idag fi nns kärrtorv och sumpskog i nära anslutning.

Samhällsbyggnadssektor bedömer att det inte är lämpligt att i dagsläget ge ett planbesked för upprättande av 
detaljplan. Motiveringen är att exploateringsområdet inte är förenligt med gällande översiktsplan 2002 samt att 
området behöver ges en sammanhållen helhet genom att båda fastigheterna Bosjökloster 1:33 och Bosjökloster 
1:274 planläggs samtidigt. Ytterligare faktorer till beslutet är de naturvärden som fi nns samt att vägförbindelser-
na för bilar och oskyddade trafi kanter inte har tillräckligt goda förutsättningar för att uppnå en säker trafi kmiljö 
och därmed en god levnadsmiljö. Slutligen behöver det poängteras att förutsättningarna för fastigheten Bosjö-
kloster 1:33 kan förändras när planen för Ringsjöbandet är klar. Detta eftersom det inte är säkert att den slutliga 
bedömningen blir att området så som det är avgränsat i samrådshandlingen är lämpligt för bebyggelse, eftersom 
nya förutsättningar kan visa sig vid samråd och granskning

Förslag
Kommunen avser inte att inleda en planläggning av fastigheten Bosjökloster 1:33, eftersom utbyggnadsplanerna 
inte är förenliga med översiktsplan 2002, att kommunen bedömer att fastigheten Bosjökloster 1:274 behöver 
ingå i samma planläggning samt att utbyggnaden behöver avvakta ett klart Ringsjöband. Om fastighetsägaren till 
Bosjökloster 1:274 inkommer med en hemställan om planläggning kan ett gemensamt planuppdrag ges för båda 
fastigheterna utifrån Ringsjöbandets utsträckning av exploateringsområde. Efterföljs Ringsjöbandets avgränsning 
är det ett fl ertal aspekter som säkerställs (ex. naturvärden, sumpskog, sandstensområde och inte lika stor del av 
riksintresset för naturvård påverkas). Ytterligare en faktor som inte talar för en exploatering i nuläget är att det 
inte fi nns någon väl fungerande vägstruktur och det fi nns inga goda förbindelser för den oskyddade trafi kanten 
gällande överfart över väg 23 (gäller vid både Karl Johans väg samt Nybykorset).

Rolf  Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef     Planarkitekt
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