
 

PROTOKOLLSUTDRAG 

   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-05-09  1 (2) 
    

KOMMUNSTYRELSEN    

    

 

Justerande Utdragsbestyrkande 

  

 

Dnr KSF 2016/219 

§ 91 Detaljplanen för Sjunnerup 2:9 m fl, del av 

verksamhetsområde Nord, södra delen 

samt för Ekeröd 6:4 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planuppdrag lämnas för att upprätta detaljplan för ändring av detaljplanen för 

Verksamhetsområde Nord, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för Ekeröd 6:4. Gränsen 

i norr ändras så att den mark som reserverats för framtida väg inte omfattas av 

planuppdraget, se bilaga § 91. 

2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

3. Planarbetet ska ske med standardförfarande. 

4. Planarbetet bedöms kunna avslutas 2016. 

  

Ärendebeskrivning 
Nu gällande detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, södra delen vann laga kraft 

2012-02-02. Under hösten och vintern 2012 färdigställdes breddning av och 

vänstersvängfält på riksväg 23 samt infartsdelen (ca 120 meter) av Barkvägen 

färdigställdes för att i ett första utbyggnadssteg trafiksäkra anslutningsväg till de redan 

etablerade verksamheterna. 

I den gällande planen är fortsättningen på Barkvägen (ca 260 meter) som avslutas med 

en vändplan placerad parallellt mellan riksväg 23 och södra stambanan. Tomtdjupet 

mellan Barkvägen och riksväg 23 är ca 110 meter och mellan Barkvägen och södra 

stambanan ca 70 meter. Tomtdjupen är inte ändamålsenliga varför planen beslutats att 

ändras (KS 2014-11-13). Planen skulle föregås av miljöutredning med 

grundvattenundersökningar vilka pågår vid detta tillfälle, våren 2016.  

Planuppdraget innebär en ny placering av vägar, vändplatser och tomter inom 

Verksamhetsområde Nord, södra delen. Uppdraget innebär också att ett område som 

avsatts som vägreservat i gällande detaljplan som vann laga kraft 1974-12-23, och som 

nu enligt Trafikverket inte är aktuellt, omvandlas till tomtmark för verksamhet.  

Yrkanden 

Stefan Lissmark (S) föreslår att plangränsen i norr ändras så att mark som reserverats för 

väg inte ska tas med i planförslaget.  
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Beslutsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och Stefan Lissmarks (S) förslag. Ordföranden frågar 

kommunstyrelsen om förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutat att 

bifalla Stefan Lissmarks (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 106 

2. Tjänsteskrivelse från Anneli Andersson, 2016-04-12. 

3. Planuppdrag, ändring av detaljplan för verksamhetsområde Nord södra delen samt för 

Ekeröd 6:4. 

4. Översiktskarta över föreslaget planområde. 

_____ 
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Dnr KSF 2016/219 

§ 129 Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl. 

Verksamhetsområde Nord södra delen 

samt för del av Ekeröd 6:4, godkännande 

för antagande 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2017-08-28. 

2. Behovsbedömningen är att planen inte har betydande miljöpåverkan och att en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas. 

3. Plankostnader ska ingå vid köp av fastighet. 

4. Anta detaljplan för verksamhetsområde N, södra delen, Sjunnerup 2:9 m.fl. samt för 

Ekeröd 6:4” i Höör, Höörs kommun, Skåne län, upprättad 2017-06-07, reviderad 2017-08-

28, med undantag av den del som omfattas av Ekeröd 6:4. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade om granskning 2017-06-07 § 171. Granskningshandlingarna 

har varit utställda i kommunhuset och på www.hoor.se under tiden 19 juni t.o.m. 11 juli 

2017. Kungörelse om granskningen var införd i Skånskan den 17 juni. 6 st yttranden 

inkom under granskningen. Skriftliga yttranden från myndigheter, ledningsdragande 

företag och privatpersoner har sammanställts i ett granskningsutlåtande och 

kommenteras där så erfordras. Planbeskrivning och plankarta har reviderats i vissa 

avseenden, vilka redogörs i granskningsutlåtandet. Detaljplanen stämmer med 

översiktsplan 2002 förutom i den del som gäller Ekeröd 6:4 som innebär borttagande av 

vägreservat. 

Detaljplanen har tidigare varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-14 KS §224 att godkänna planförslaget för samråd. 

Vid samrådsmötet den 28 februari deltog 7st personer varav 4 st Höörsbor, varav 2 st 

grannar till planområdet, samt 3 st tjänstemän; Samhällsbyggnadschef (del av mötet), 

mark- och fastighetsstrateg samt handläggande planarkitekt.  

1 person, Höörsbo, ej sakägare, har framfört att borttagande av vägreservatet medför 

negativa trafik- och miljökonsekvenser och att det inte bör tas bort eftersom det finns med 

i gällande ÖP. Förvaltningens bedömning är dock att tillräcklig utredning finns i bilagan 

”PM om regionalt viktiga vägar 170410, reviderad 1708.pdf” som bilagts planen vid 

granskningen och som reviderats i vissa avseenden (understruket) inför antagandet. 

Sedan ställningstagande gjordes i tidigare ÖP har transportutvecklingen i Skåne och 

Sverige tagit nya riktningar. Bedömningen som förvaltningen gjort, att det inte finns motiv 

att behålla vägreservatet, sker mot bakgrund av dels hur trafikutvecklingen på väg 13 sett 
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ut under de senaste 15 åren och dels med stöd i aktuella underlag från Trafikverket och 

Region Skåne. Bedömningen idag är alltså att vägreservatet inte längre fyller någon 

funktion som kan motivera ingreppet i landskapet och kostnaderna för ett genomförande. 

Eftersom vägen inte kommer att byggas inom översiktlig tid påverkar borttagande av 

reservatet inte heller trafikmiljön, buller eller avgaser utmed Frostavallsvägen. Det kan 

därför inte vara frågan om någon betydande miljöpåverkan. Slutsatsen i PM:et är att det 

inte finns anledning att bygga denna västliga del av C1-alternativet för ombyggnad av väg 

13, funktionen saknas inom översiktlig tid och det finns inte någon vilja från trafikverkets 

sida att bygga vägen. 

Samtidigt konstaterar förvaltningen att skrivelsen från privatpersonen tydliggör 

problematiken med att gå fram med en detaljplan som så tydligt strider mot gällande 

översiktsplan. Ett genomförande av denna detaljplan omöjliggör den västra förbifarten 

utan att den frågan satts i ett större perspektiv. Även om vi alltså inte ser behovet av 

vägen kan det därför finnas anledning att fundera en gång till av demokratiska skäl. Ur 

perspektivet insyn och möjlighet att påverka vore det fördelaktigt att hantera frågan i ÖP 

innan det antas en detaljplan som avgör framtida möjligheter.  

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-08-28 diskuterades frågan om 

vägreservatet ska tas i anspråk innan ny översiktsplan antagits som fastslagit funktion för 

marken. KSau beslutade föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att undanta 

denna del från antagandet av föreslagen detaljplan.  

Planens syfte, enligt 4 kap. 30 och 32 §§ PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av 

verksamheter som inte är störande, som handel med skrymmande varor, småindustri, 

lager och hantverk samt försäljning kopplad till verksamhet. Behovet av skyddsavstånd 

får inte överstiga 100 meter. 

Byggnaders placering regleras bland annat med skyddsavstånd till Väg 23. Utförande och 

utseende regleras för att skapa en tilltalande utformning i det exponerade läget utifrån 

reklamhänseende och för att skapa en tilltalande infart till Höör norrifrån utmed Väg 23. 

Inom område avsatt för upplag och lager får skjul och garage uppföras med en reglerad 

placering och utformning för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från 

järnvägen och i området. 

Naturområde avsätts för träd utmed Väg 23 och en skyltpelare för information om lediga 

tomter för verksamheter samt därefter för information om verksamheterna planeras 

uppföras norr om Barkvägen. Inom området som avsatts för upplag och lager närmast 

järnvägen får skjul och garage uppföras tillfälligt med reglerad placering och utformning 

för att byggnader inte ska ge ett alltför dominant uttryck från järnvägen och i området.  

Planförslaget har utformats efter planuppdrag 2014-11-13 § 180 och enligt utvidgat, nytt 

planuppdrag (Ksau 2016-04-25 och KS 2016-05-09). Fastigheternas stora djup, enligt 

gällande detaljplan som vann laga kraft 2012-02-02 och vars genomförandetid går ut 

2022, var en anledning till den nya detaljplanen. Den del som är belägen närmast 

järnvägen har även ändrats från att användas för verksamheter till att användas för 

upplag och lager med tillfälliga byggnader som garage. 
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Sammanfattning 

Ett skrafferat område på plankartan, södra delen av planförslaget inom fastigheten 

Ekeröd 6:4 som är planlagt som vägreservat i gällande detaljplan, föreslås undantas från 

antagandet. I planbeskrivningen har text och bilder rörande denna del strukits över med 

röd linje. Detaljplanens två delar är oberoende av varandra och borttagande av den södra 

delen påverkar inte genomförandet av den norra. 

Med denna förändring så föregås inte pågående översiktsplan gällande att ianspråkta 

vägreservat inom fastigheten Ekeröd 6:4. Inga kvarstående skriftliga synpunkter som inte 

blivit tillgodosedda rörande detaljplanen kvarstår därmed. 

Yrkanden 

Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Plankarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf  

2. Illustrationskarta Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf 

3. Planbeskrivning Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf 

4. Granskningsutlåtande Verks N s_delen_Ekerod_Ksau 20170828.pdf 

5. Samrådsredogörelse Verks N s_delen_Ekerod_20170706.pdf  

6. Bilaga_PM om regionalt viktiga vägar 170410.pdf 

7. Bilaga_Miljöteknisk undersökning_20160927.pdf 

8. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §171) Granskning.doc 

9. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-05-09 KS §224).doc 

10. Kommunstyrelsen 2016-05-09 (2016-05-09 KS §91).doc 

11. Planuppdrag Verksamhetsområde Nord, södra delen m Ekerod 6_4 Ksau 

20160425.pdf 

12. Utdrag.doc (Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag 2014-11-13 § 180) 

13. Ärendeskrivelse Verksamhetsområde Nord.docx (Skrivelse ”Verksamhetsområde 

Nord - detaljplan”, från samhällsbyggnadschef Rolf Carlsson, 2014-10-21) 

14. Kommunstyrelsen 2017-09-11 (2017-09-11 KS §242 ).doc 

15. Tjänsteskrivelse 2017-08-30, godkännande inför antagande, planarkitekt Anneli 

Andersson 

  

  

_____ 
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