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TIDPLAN
Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd  dec-jan 2014, 2015
Antagande (KS) mars 2015
Laga kraft  april 2015

INNEHÅLL
Inledning       3
Förutsättningar      6
Förslag     11
Konsekvenser    16
Genomförande    16

Läshänvisning

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

Samråd

Antagande

Laga kraftUppdrag
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en vägslinga med  till-
gänglighetsanpassad lutning och att bebyggelsen ska anpassas till vägen 
och till nivåerna i landskapet. Detaljplanen möjliggör att anslutningsgator 
och gång- och cykelvägar kan byggas vidare i östra delen av slingan till kom-
mande bebyggelse öster om planområdet samt mot Kvarnbäcksvägen.

Arbetet sker med enkelt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 
PBL (2010:900) 5 kap. 7 § punkt 2 och 3.

Huvuddrag
Planområdet är sedan tidigare detaljplanelagt för enfamiljsbostäder. I gäl-
lande plan angörs bostäderna till två så kallade ”säckgator”, men en väg-
slinga föreslås istället med denna planändring. Reglering av bebyggelsen 
inom kvartersmarken syftar till att bostäderna med komplementbyggnader 
ska följa terrängen och att tomtmarken ska ansluta till nivåerna i omgivande 
natur/park, gång- och cykelvägar samt lokalgator.

Inom planområdet förläggs 2, 1½  och 1 plans bostäder. För att tydliggöra 
backlandskapet placeras 2-planshusen högst i landskapet, därefter 1½ plans 
hus och i nedre delen antingen 1 eller 1½-planshus. 

Planområdets sydöstra del föreslås vara flexibel. I första hand ska detta 
område på ca 1800 kvm bebyggas med 6-7 radhus. Men om efterfrågan inte 
finns ska området kunna bebyggas med  1st villa i 1-1½ plan samt 3-4 rad-
hus och som sista alternativ ska 2 st 1-1½ plansvillor kunna byggas. 

Plandata
Planområdet är beläget cirka 1 km fågelvägen och bilväg ca 2,5 km nordväst 
om Höörs centrum. 

Fastigheter som ingår är delar av kommunägda fastigheterna Höör 57:17 och 
Åkersberg 4:1. 

Planområdet avgränsas i norr av Kvarnbäcksvägen samt i söder och väster av 
allmän platsmark, natur. I öster är marken planlagd för bostäder men kom-
mer användas som jordbruksmark fram tills dess att bostäderna byggs.

Areal: cirka 1,85 ha 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan
Detaljplaneområdet finns angivet i gällande ÖP 2002 som bostadsområde.
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Detaljplan
Planområdet omfattas av det gällande detaljplanerna H135 och H146, vilka 
reglerar markanvändningen till bostäder, lokalgator och natur, det vill säga 
samma som föreslås i denna ändring. H135, ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m. 
fl. fastigheter (Kvarnbäck)”, vann laga kraft 2007-01-25. Tillägget som gjor-
des 2010, H146, för att upphäva eldningsförbudet i lokal eldstad, vann laga 
kraft 2010-06-29. 

Avvägning miljöbalken

Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att 
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar 
miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Behovsbedömning
Bedömningen är att planförslaget inte har betydande miljöpåverkan och att 
en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Planområdet, som är beläget på jordbruksmark, är sedan 2007 detaljpla-
nelagt för bostäder ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m. fl. fastigheter (Kvarn-

Figur 2. Kartbilden visar illustrationskarta tillhörande gällande detaljplan H135 med planområ-
det markerat. Planändringen innebär att säckgatorna tas bort och istället bildas en vägslinga.
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bäck)”. Denna del, utbyggnadsetapp II inom Kvarnbäcksområdet, är Höörs 
kommunala utbyggnadsområde för småhus. Anslutande infrastruktur, vägar, 
bullervall, gångcykelvägar, planteringar, belysning och ledningsnät är redan 
utbyggt. Vid planläggningen har olika intressen vägts mot varandra för att 
skapa god bebyggd miljö. Jordbruksmark tas i anspråk, men kvaliteer och 
tillgångar i området har bedömts som övervägande för att använda marken 
för bostäder. Boende kan ta sig till fots eller med cykel, på cirka 15 minuters 
gångavstånd, till centrala Höör via gång- och cykelvägar, vilket är bra för alla 
åldersgrupper. Ur barnperspektivet ger även läget med angränsande natur-
miljöer bra förutsättningar för fri lek. Söder om planområdet finns en bollplan 
och en lekplats finns direkt väster om.

30 meter väster om planområdet finns en mindre bäck med nord-sydlig 
sträckning som tidigare varit kulverterad och som leder vidare till sin reci-
pient Höörsån, som sedan leder till Ringsjön. I samband med iordningsstäl-
landet av naturmarken har vattendraget öppnats upp och vattnet har blivit 
nåbart, vilket är en tillgång för både människor och djur. Befintlig vegetation 
längs vattendraget har bevarats och kompletteras för att ge skugga åt djurli-
vet i bäcken. De nya biotoperna ger ett ökat biologiskt mångfald.

Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 
5 kap 3 §. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för olika förore-
ningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) 
(SFS 2001:527), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 
2009:533). Detaljplanen bedöms inte medföra att någon av ovan nämnda 
normer överskrids.

Figur 3. Foto, gång- och cykelvägar, bäck och lekplats väster om planområdet

Riksintressen
Inga riksintressen föreligger inom planområdet. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRHÅLLANDEN
Bebyggelse

Bebyggelse inom planområdet
Inom planområdet finns ingen bebyggelse. 

Intilliggande bebyggelse 
I väster angränsar det kommunala utbyggnadsområdet, Kvarnbäck etapp 
I, med 29 fastigheter för villabebyggelse, varav 9 st kvarstår att bebyggas 
november 2014. I söder, inom samma etapp, finns ett område för radhusbe-
byggels med 19 lgh varav 10 bostadsrätter och 9 hyresrätter som är på gång 
att byggas. 

Planen för etapp I tillåter stor variation. Fasadmaterial, färgsättning och 
takmaterial är varierande och det finns både 2, 1½- och 1-plansbostäder. De 
flesta bostäderna är stora och tomterna relativt små, ca 700 kvm. I lägen där 
fastigheterna har nivåskillnader har det i vissa fall inneburit att det inte fun-
nits tillräckligt utrymme för att skapa flacka slänter inom de privata fastighe-
terna vilket lett till att anslutningarna mot naturmark har blivit markant, se 
foto figur 6. 

Figur 4.  Kartbilden visar intilliggande bebyggelse, Kvarnbäck etapp I, väster om planområdet. 
Inom kv Persiljan i söder planeras 19 st radhus uppföras.

Planområdet,
Kvarnbäck Etapp II

radhus

Kvarnbäck
Etapp I

Kvarnbäcksvägen
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Figur 5. Foto som visar Kvarnbäcksområdet etapp I. Planområdets läge är på stubbåkern fram-
för bebyggelsen. En dal med en bäck leder i nordsydlig riktning mellan de båda etapputbyggna-
derna .

Figur 6. Foto Gatubild från Basilikagatan, Kvarnbäcksområdet etapp II.

Figur 6. Foto, Kvarnbäcksområdet etapp I. Vy från fotbollsplanen söder om planområdet i rikt-
ning västerut. I söder (till vänster på fotot) ligger bebyggelsen på en terass på högre nivå än vad 
bebyggelsen inom planområdet kommer att göra. Och närmast Kvarnbäcksvägen i norr kommer 
den planerade bebyggelsen att hamna på ungefär samma nivå.
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Figur 7. Foto, Gatubild från Kvarnbäcksområdet etapp I, november 2014. 

 Natur

Mark och vegetation
Terrängen sluttar mot söder från Kvarnbäcksvägen ner mot naturområdet 
i söder med nivåer från 90 – 79 m.ö.h. (RH2000). Planområdet består av 
jordbruksmark utan träd och buskar. Direkt söder om planområdet kommer 
en gång- och cykelväg leda ned mot naturområdet i dalen med våtmark, se 
foton Figur 8 och 9.  Utblickar skapas från bostäderna mot dalen med träd 
och buskvegetation och där en stenmur har iordningställts som kulturhisto-
riskt spår. Strax intill stenmuren finns en träddunge med större blandlövträd, 
i huvudsakligen ek, björk och sälg men det finns även lägre träd som apel, 
fågelbär och hagtorn. Träddungen, se sommarbild figur 10, är till stor del 
skyddad i gällande plan H135, 8 st träd har förbud att fällas.

Figur  8. Foto som visar naturområdet söder om planområdet där en gång- och cykelväg kom-
mer att leda genom stenmurens öppning. Fotbollsplanen ligger strax bakom stenmuren och 
taket på Villa Backa syns på backkrönet bakom.
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Figur  9. Foto, Naturområdet i söder har varierade biotoper som ger en rik flora och fauna och 
spännande miljöer för lek och lärande om naturen. 

Figur 10. Foto från Kvarnbäcksvägen som visar naturområdet i söder med en träddunge med 
blandlövträd bestående i huvudsak av ek och björk. Området med flexibla lösningar i planområ-
dets sydöstra del, där i första hand radhus föreslås, hamnar strax framför (norr om) träddungen. 

Rekreation
Rekreationsvärdena med den nära naturen är stora för alla åldersgrupper.
Möjligheter finns att både promenera på tillgänglighetsanpassade gång- och 
cykelvägar och i natur på nära avstånd från de planerade bostäderna. Att 
centrala Höör nås på 15 minuters gångväg ger förutsättningar för ett hälso-
samt levnadssätt. Radhusen/villorna som planeras i planområdets sydöstra 
del kommer ha träddungen med högre träd, se foto figur 10, i söder och där-
emellan leder spår efter en gammal väg som ska bevaras som gångstråk.
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Geotekniska förhållanden
Utförd geoteknisk undersökning visar att grunden i huvudsak är bra för 
planerad bebyggelse. Ett mindre område med organiska material finns i syd- 
östra delen av planområdet där vatten periodvis är stående. Området finns 
där gatumark planeras (Atkins, ritning 101G02BP 2008-02-15, punkt BH14, 
Rapport Åkersberg RGeo 2008-02-01). Även andra områden kan komma att 
behöva utskiftas, vilket utförligare geoteknisk undersökning ska undersöka. 

Markradonutredning (utförd av Geoexperten RS AB 2004-12-07) visar att 
området klassas som normalriskmark. Med anledning av undersökningsresul-
taten skall ett radonsäkrat byggande utföras, vilket anges som planbestäm-
melse.

Arkeologi
Arkeologiska undersökningar har gjorts i samband med att gällande detalj-
plan H135 togs fram, som visar att området inte innehåller några lämningar 
som kräver ytterligare arkeologiska insatser eller begränsar möjligheten att 
bebygga området. Påträffas fornlämning ska markarbete, i enlighet med 2 
kap 10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrät-
tas.

Trafik

Biltrafik
Biltrafiken leds in från väg 13 till Kvarnbäcksvägen där en ny cirkulations-
plats planeras i korsningen med vägen till Skånes Djurpark. Från Kvarnbäcks-
vägen ansluter den sedan vägslingan som de nya bostäderna ska angöras till.

Skydd
Inom ett skyddsområde mellan planområdet och riksväg 13 har bullervall 
anlagts som en åtgärd tillsammans med avståndet, då väg 13 utgör farlig 
gods led. Skyddsområdet ingår i ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m. fl. fastighe-
ter (Kvarnbäck)”som vann laga kraft 2007-01-25, då riskutredning togs fram 
”Öresund Safety Advisers AB 2005-12-12” vilken bifogas denna plan.

Gång- och cykeltrafik
Parallellt med Kvarnbäcksvägen, som är tillfartsled till de olika bostadsgrup-
perna inom Kvarnbäck, har en gång- och cykelväg anlagts med en allé samt 
med buskridåer vid sidorna. Utmed Kvarnbäcksvägens norra sida, mot väg 
13, har en bullervall med varierande busk- och trädvegetation anlagts, som 
förutom ger bullerskydd även ger vindskydd för gång- , cykel- och övriga 
oskyddade trafikanter. Gång- och cykelstråken ger möjlighet till natursköna 
promenader inom denna del av Höör samt kopplar området till Höörs centr-
um med skolor, tågstation och service, och till andra målpunkter som Skånes 
djurpark och Frostavallen.

Kollektivtrafik
Vägsystemet ger möjlighet att dra en busslinje i utkanten av området utmed 
Kvarnbäcksvägen då det finns tillräckligt underlag för resande. Höörs station 
nås enkelt med cykel eller till fots på 15 minuter. Därifrån finns goda förbin-
delser att resa vidare kollektivt med buss, Pågatåg och Öresundståg.
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Buller
Riksdagen har i infrastrukturpropositionen från 1996/97 (Prop. 1996/97:53) 
angett riktvärden för buller från vägar och järnvägar. Följande riktvärden för 
trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyg-
gelse:

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Höörs kommun antog under sommaren 2013 en ny bullersaneringsplan med 
bullerinventering av Höörs tätort. Den mest trafikerade och bulleralstrande 
källan i närheten av planområdet är Väg 13. Inventeringsberäkningarna i bul-
lersaneringsplanen sträcker sig fram till 2020 och av dem framgår det att den 
ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån gränsar till, men överstiger 
inte tillåtna ljudnivåer för buller. Den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet 
ligger på 40-55 dBA och den maximala på 45 - 60 (65) dBA för 2020. 

Kommunal och kommersiell service

Inom planområdet finns ingen service. Dagligvarubutik, handel, vårdcentral, 
bibliotek och service av olika slag finns i Höörs centrum.
Närmst belägna kommunala förskola är Midgårds förskola intill Ringsjöskolan 
på Östergatan, ca 1,5 km från planområdet. Waldorfförskolan Sunnanäng vid 
Dammgatan är närmre belägen och kan nås via gång- och cykelvägar. 
Närmsta Skola och Fritidshem, Enebackeskolan F-6, ligger i Höörs centrala 
skolområde där också Ringsjöskolan 7-9 finns. 

FÖRSLAG
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Bebyggelse

Området planeras för enfamiljsbostäder i 2, 1-½ och 1-plan samt med ett 
markområde i söder, som kan ha varierad utformning, i första hand radhus 
och som ett andra alternativ en villa och en radhuslänga med 3-4 lgh eller 
som två villafastigheter. Radhusfastigheterna kan vara i antingen ägande-, 
hyres- eller bostadsrättsform. Maximalt kan ca 20 lgh skapas varav 13 villor 
och 6-7 radhus. Om villor byggs i hela området, dvs. även på två fastigheter i 
södra delen, skapas 15 enfamiljsbostäder. Strävan är att det ska finnas olika 
upplåtelseformer och storlekar på bostäderna. 

För att få ett sammanhållet intryck i den från söder exponerade bebyggelsen 
på söderslänten, föreslås mattröda takbeläggningar på huvudbyggnaderna 
vilket ger ett ljust intryck i den exponerade södersluttningen. Komplement-
byggnaderna som ska vara underordnade huvudbyggnaden i storlek kan 
antingen ha samma takbeläggning som huvudbyggnaderna eller svart papp 
eller sedumväxtlighet som även har fördröjande effekt vid regn.
Fasadernas utseende regleras inte utan kan ha olika material och färgsätt-
ningar, vilket ger variation.

Då denna etapp är mer exponerad söderifrån har en strävan varit att bebyg-
gelsen ska följa terrängen tydligare än vad som skett i etapp I. De högsta 
husen placeras högst i terrängen och därefter sker en gradering ned mot 
dalen. Fastigheternas arealer har gjorts större än i etapp 1, med storlekar på 
ca 750 - ca 1350 kvm för att slänter ska kunna rymmas inom kvartersmarken 
och anslutningarna till allmän platsmark ska ske följsamt till befintliga nivåer. 
Fastlagda höjder, som anges på plankartan, ska säkra  att anslutningarna 
inom kvartersmarken och mellan fastigheterna och i anslutning mot gatu- 
och naturmark ska bli följsam. Höjdskillnader tas upp inom tomtmark med 
släntlutningar 1:3 (max 1:2) och användande av stödmurar ska minimeras.

Trafik
De nya fastigheterna kommer att ha direktutfarter till vägslingan som ska ha 
lutningar som uppfyller tillgänglighetskraven. Från vägslingan möjliggörs att 
öppna ytterligare anslutningsgator mot bebyggelse-etappen i öster.

Lokalgatan inom planområdet har ett vägområde på 8,5 meter, varav 2 meter 
utgör gångbana i innerradien, därefter en körbana på 5 meter och ett gång-
stråk på 1,5 meter. Utfartsförbud har förlagts som en trafiksäkrande åtgärd 
på båda sidor utmed en sträckning närmast Kvarnbäcksvägen i norr.

Parkering
Parkering till bostadshus ska ske på tomtmark. Gästparkering kan ske på 
gatan.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och Spillvatten
Planområdets  ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten.

Dagvatten
Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas omhand och fördröjas lo-
kalt inom detaljplaneområdet enligt kommunens dagvattenpolicy. Omhänder-
tagandet kan förslagsvis ske genom att man använder sig av genomsläppliga 
ytor i så stor grad som möjligt. Anläggande av gröna tak är ett bra komple-
ment eftersom det har fördröjande verkan på stora regn. Ett fördröjningsma-
gasin i form av infiltrations-/utjämningsbrunn föreslås inom tomtmark och 
vid de tillfällen som dessa fylls kommer regnvattnet att ledas ut till dagvat-
tenledning i gatan. Fördröjningsmagasin och åtgärder för lokalt omhänderta-
gande av dagvatten minskar belastningen på det kommunala ledningsnätet 
vid stora regn, vilket innebär att mindre mängd vatten riskerar att pressas 
upp ur brunnar. Dagvatten ska kunna rinna ut via gång- cykelväg i sydväst.

El , tele och datakommunikation
Planområdet ligger inom Kraftringen Nät AB:s verksamhetsområde, som står 
för eltillförseln i området. Skanova och Telenor har tele- och datakommunika-
tionskablar i anslutning till planområdet.

Värme
Det behöver uppföras enskilda värmesystem för vardera fastighet i det nya 
bostadsområdet. Bostäderna placeras i södersluttning vilket ger minskad 
energiåtgång och gör området lämpligt för användande av solenergi för upp-
värmning.

Avfallshantering
Den kommunala renhållningsföreskriften ska följas. Hushålls- och källsorte-
ring sker inom varje enskild fastighet. MERAB AB sköter avfallshanteringen. 
Närmsta återvinningscentral finns på Industrigatan i Höör.
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MOTIV TILL PLANBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad
            Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 200 m2 där II anges.        
 Största tillåtna byggnadsarea per fastighet är 220 m2  där I anges. 
Angiven byggnadsarea anses rimlig för att tillmötesgå nuvarande behov för 
fribyggarbostäder för de olika våningsantalen med tillhörande komplement-
byggnader.

 Största tillåtna byggnadsarea i procent per fastighetsarea  Bestäm-
melsen används inom området i sydost som kan användas till radhusbebyg-
gelse. 40% per fastighet får bebyggas med radhus inklusive komplement-
byggnad. Angiven byggnadsarea anses rimlig för att tillmötesgå nuvarande 
behov för radhus.

Minsta storlek för fastigheter är 750 m2

Syftet med angiven minsta fastighetsstorlek är att större tomter ska skapas,
vilket behövs då det är nivåskillnader inom fastigheterna. Inom fastigheterna  
ska det finnas utrymme för slänter så att bebyggelse och markanordningar 
huvudsakligen ska kunna anpassas efter befintliga markhöjder.

+0,0  Föreskriven höjd över nollplanet låser nivåer i plan i punkterna där 
plustecknet står, det vill säga marken ska hålla den nivå som anges vid 
plustecknet. Syftet är att de enskilda fastigheterna ska kunna fungera i sitt 
sammanhang. Inom varje fastighet ska slänter skapas och dagvatten tas om 
hand i släntbottnar. Användningen av stödmurar ska minimeras.

Begränsningar av markens byggande

                           Byggnad får inte uppföras
Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras inom förgårdsmark mot 
gata. Syftar till att skapa ett gaturum och ett område mellan hus och gata så 
att lutningar ska kunna utföras från husen så att dagvatten ska kunna ledas 
bort.

Markens anordnande

  Körbar in- och utfart får inte anordnas
Som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd har en sträckning med utfartsförbud 
lagts intill korsningen i norr. Syftet är att förhindrar att in- och utfart placeras 
i olämpliga lägen.

Placering, utformning, utförande

Huvudbyggnad ska placeras med fasad mot förgårdsmark
Att husen placeras med en sida i en fögårdslinje bidrar till att ett gaturum 
skapas och att en intimare karaktär kan skapas inom tomtmarken. Se
även motiv till prickmark.

e1

e2
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Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gata och minst 0.8 
meter från fastighetsgräns   Utrymme för biluppställning framför garage 
görs möjlig med detta avstånd från gata. Huvudbyggnader får även en fram-
skjuten position och skapar tillsammans ett mer sammanhängande gaturum 
där garage och komplementbyggnader får en underordnad placering.

Syftet med de olika hushöjderna innebär nedtrappningen i höjd ju lägre 
i terängen bebyggelsen placeras. De högsta husen placeras högst och de 
lägre längre ned i dalen. På så sätt behålls upplevelsen av sluttningen.

Komplementbyggnad får ej ges högre nockhöjd än 4 meter. Komplement-
byggnader ska till volym och karaktär underordna sig huvudbyggnaden. 
Komplementbyggnader får byggas ihop om de tydligt underordnar sig hu-
vudbyggnaden och inte ligger närmre än 6 meter från fastighetsgräns mot 
gata.

Tak på huvudbyggnad ska utföras i matt tegelröd färg syftar till att  ge 
området ett sammanhållet, ljust och ej blänkande intryck i den från söder 
exponerade sluttningen. 

Tak på komplementbyggnader med lägre lutning än 27 grader får även 
utföras i papp eller med sedumväxtlighet. Dagvatten skall infiltreras och/
eller fördröjas lokalt inom den egna fastigheten. Sedumtak bidrar till för-
dröjning av regnvatten samt utgör ett estetiskt tilltalande blickfång med 
sin blomning och färgskiftingar som avspeglar årstidsväxlingarna.

Solpaneler och solfångare får finnas på alla hus. Det är en uppvärm-
ningsform som är positiv ur hållbarhetssynpunkt och dessutom lämplig i 
den södervända sluttningen och är bygglovsbefriad åtgärd.

 
 Huvudbyggnad får placeras i fastighetsgräns mot granne                                           
Bestämmelsen anges på mark där radhus tillåts.  

Huvudbyggnad ska placeras 4 meter från gräns. Planbestämmelsen syftar 
till att skapa brandsäkerhet.

Suterrängvåning tillåts. Syftet är att det med fördel ska kunna byggas hus 
med sockelvisning så att tomterna inte planas ut och terrasseras utan sock-
eln tar upp höjdskillnaden, det vill säga mindre visning av sockeln högst i 
backen och mer visning där tomten är lägre. Tomt med stor nivåskillnad ska 
kunna bebyggas med suterränghus.

p1
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KONSEKVENSER

Naturmiljö, rekreation och Friluftsliv

Planförslaget innebär inte att några naturområden påverkas. 
Se beskrivning av naturområdet på sid 4-5 och sid 8-9.
På sid 9 beskrivs även möjligheterna för rekreations- och friluftsliv för de 
boende. Det finns redan utbyggda gång- och cykelvägar, så planförslaget 
innebär att dessa blir bättre nyttjade.

Överensstämmelse med planer och program
Planförslaget överensstämmer med gällande ÖP2002 och intentionerna med 
den gällande detaljplanen H135, se sid 3-4

ADMINISTRATIVA FRÅGOR

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

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

Lokalt omhändertagande av dagvattenhanteringen gäller inom kvartersmark, 
i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.

Höörs och Hörby kommuns gemensamma enhet Mittskåne Vatten, kommer 
att vara ansvarig för driften av vatten-, avlopps- och ledningsnätet.

MERAB AB som sköter avfallshämtningen, har tagit fram en checklista som 
de tillhandahåller, som ska beaktas i projektering inför bygglov. 

Kraftringen Nät AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. Matar- 
kablar ligger i gång- cykelvägen och det finns även kablar söder därom som 
inte är inkopplade och därför inte har kunnat utstakas av Kraftringen Nät AB 
samt mätas in. Enligt gällande plan och detta planförslag, finns ett två meter 
brett naturområde söder om gång- cykelvägen som de allmänna kablarna ska 
ligga inom. 

Samhällsbyggnadssektor tar fram höjdsättningsplan som ska följas vid 
bygglov/ marklov. 

Utförligare geoteknisk undersökning behöver tas fram före genomförandet.
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Det ska finnas tillgång till en brandpost med minsta flöde på 600l/min i an-
slutning till området.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Ledningsrätt och servitut
Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ha kontroll över var enskilda 
ledningar till respektive fastighet finns. 

Fastighetsbildning
Höörs kommun ansöker hos Lantmäterimyndigheten om den fastighetsbild-
ning som sker innan kommunen säljer tomtmarken.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi

Plankostnader ska ingå vid fastighetsköp.

Höörs kommun bekostar den fastighetsbildningen som sker innan kommunen 
säljer tomtmarken.

Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom 
kvartersmarken samt eventuella flyttningar av underjordiska ledningar ålig-
ger markägaren.

Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar till fastigheterna regleras i 
enlighet med kommunens VA-taxa och betalas av fastighetsägarna utöver 
kostnaden för fastigheten.

Eventuell kompletterande VA- och dagvattenutredning samt geoteknisk un-
dersökning avseende markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan 
krävas vid byggnation, bekostas av exploatören.

Rolf Carlsson     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt
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