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Dnr KSF 2019/74 

§ 72 Ansökan om planbesked för Ekeröd 6:1 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Positivt planbesked lämnas för att möjliggöra storskaliga verksamheter på del av 
fastigheten Ekeröd 6:1 enligt den angränsning som pekas ut i översiktsplan och 
beslutsmotivering 

2. Planarbetet ska syfta till att skapa förutsättningar för större verksamhetsetableringar 
samt att stärka den norra entrén till Höörs tätort och bidra till att främja reglerande och 
kulturella ekosystemtjänster 

3. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 

4. Planarbetet ska ske med standardförfarande 

5. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum 

6. Planarbetet initieras och bekostas av exploatören 

7. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2021, förutsatt att plankostnadsavtal 
tecknas inom 6 månader från detta beslut 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om planbesked har inkommit för del av fastigheten Ekeröd 6:1. Ansökan gäller 
detaljplan för området med avsikt att skapa möjligheter för verksamheter, i första hand 
företag inom detaljhandel. Enligt ansökan ska trafikförsörjning ske via Marknadsvägen 
och därefter med vägar längs med planområdesgränser. 

Enligt ansökan ska antalet tomter avgöras av hur utrymmeskrävande verksamheterna är. 

Ytan som ansökan gäller är enligt ansökan ca 100 000 kvm och enligt kommunens 
mätning ca 70 000 kvm. Området består till övervägande del av åker och betesvall. Det 
finns även delar med höga naturvärden, speciellt i den östra delen. 

Landskapet över hela ytan är svagt böljande med flera delar som är vattensjuka under 
delar av året. 

 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om planbesked för Ekeröd 6_1.pdf, Ansökan om planbesked för Ekeröd 6:1 
tjansteskrivelse_planbesked_Ekeröd 6_1 190315.pdf, Tjänsteskrivelse planbesked 
Ekeröd 6:1 190315 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-03-26 (2019-03-26 KSAU §68).doc 
_____ 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2019-04-09  2 (2) 
    
KOMMUNSTYRELSEN    
    
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 

 



1
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Datum  Diarienummer   Sida

2019-03-12 KSF 2019/74   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Positivt planbesked lämnas för att möjliggöra storskaliga verksamheter på del av fastigheten 
Ekeröd 6:1 enligt den angränsning som pekas ut i översiktsplan och beslutsmotivering.

Planarbetet ska syfta till att skapa förutsättningar för större verksamhetsetableringar samt 
att stärka den norra entrén till Höörs tätort och bidra till att främja reglerande och kulturella 
ekosystemtjänster

Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan

Planarbetet ska ske med standardförfarande

Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum

Planarbetet initieras och bekostas av exploatören

Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2021, förutsatt att plankostnadsavtal tecknas inom 
6 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked har inkommit för del av fastigheten Ekeröd 6:1. Ansökan gäller detalj-
plan för området med avsikt att skapa möjligheter för verksamheter, i första hand företag inom 
detaljhandel. Enligt ansökan ska trafikförsörjning ske via Marknadsvägen och därefter med 
vägar längs med planområdesgränser.

Enligt ansökan ska antalet tomter avgöras av hur utrymmeskrävande verksamheterna är. 

Ytan som ansökan 
gäller är enligt ansö-
kan ca 100 000 kvm 
och enligt kommu-
nens mätning ca 70 
000 kvm. Området 
består till övervä-
gande del av åker 
och betesvall. Det 
finns även delar med 
höga naturvärden, 
speciellt i den östra 
delen.  

Landskapet över hela 
ytan är svagt böl-
jande med flera delar 
som är vattensjuka 
under delar av året. 

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked för del av fastigheten Ekeröd 6:1

Yta som ansökan avser, rosa streck visar på föreslagen vägstruktur i ansökan

181,68

73,49
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Y: 71168,98 m²
O: 1305,47 m

Credits not available.
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Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. Däremot är kringliggande fastigheter planlagda 
för industri eller handel, se figur nedan. Detaljplanen söder om som omfattar Citygross har en 
remsa med park/plantering närmast väg 23 som är 30 meter bred. Därefter kommer mark-
nadsvägen och sedan ca 60 meter som är planlagt för parkering. Detta medför att planen inte 
tillåter bebyggelse på ett avstånd inom ca 100 meter från väg 23. I samband med utformning-
en av detaljplan för Ekeröd 6:1 är det lämpligt att följa en liknande struktur som planen söder 
om med ca 30 meters grönområde i anslutning till väg 23, ca 10 meters vägområde för mark-
nadsvägens förlängning och sedan placering av parkeringsytor för den tänkta verksamheten.

Översiktsplan

En del av det område som ansökan gäller finns utpekat i översiktsplanen som lämplig yta för 
utvecklingområde för verksamheter (se figur nästa sida):

”Område för framtida utveckling av verksamheter för den typ av verksamheter som inte bör 
blandas med bostäder.”

Det aktuella området i synnerhet finns särskilt omnämnt i texten om Verksamhetsområde nord, 
eftersom ytans storskaliga struktur har möjlighet att tillgodose en typ av markbehov som det 
finns behov av i Höörs kommun. 

”Öster om väg 23 och norr om Citygross avgränsas ett utvecklingsområde för verksamheter. I 
detta område ser Höörs kommun potential att möjliggöra ytkrävande handels- och verksam-
hetsetableringar, vilket inte ryms i kvartersstrukturen väster om väg 23 (se figur U2.6.4).” 
(s.90, ÖP - utv.delen)

Den östra delen av det område som ansökan avser är utpekad som jord- och skogsbruk i 
översikts planens markanvädningskarta:

”Förutsättningarna att långsiktigt bedriva areella näringar ska väga tungt vid eventuella för-
ändringsanspråk. Söder om Ringsjön och väster om Höör gäller att avstyckningar för andra 
ändamål ska styras till befintliga bebyggelsegrupper och vägar för att inte splittra upp mar-
ken”

Credits not available.
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Fastigheten berörs också av det i över-
siktsplanen utpekade hänsynområdet för 
tätortsutveckling där kommunen anger:

”Området ska reserveras för framtida be-
hov av hållbar ortsutveckling. Förändring 
av markanvändningen ska prövas restrik-
tivt till dess att det finns förutsättningar 
att hitta långsiktiga avgränsningar mellan 
stadsbygd, verksamhet och grönstruktur”. 

Även frågan om förbifart väg13/väg23 
öster om Höörs tätort är ett intresse som 
behöver vägas in i samband med plane-
ringen i det aktuella området. Trafikverket 
ska påbörja arbetet med en ny åtgärdsvals-
studie (ÅVS) för att vidare utreda möjliga 
dragningar av vägen. 

Bestämmelser

Fastigheten berörs inte av strandskydd eller 
andra bestämmelser.

Kommunala program

Fastigheten finns utpekad i grönstruktur-
programmet  och grundinventeringen pekar 
på fyra olika klassningar av naturvärden inom området (se figur nedan). Östra delen av områ-
det finns utpekat i naturvårdsprogrammet där det ingår i Klevahill-Ekeröd.

Naturvärden

I östra delen av det område som ansökan gäller finns ett flertal områden med höga naturvär-
den. Marken i den östra delen är mer kuperad och landskapet är ett småbrutet betaslandskap 
med inslag av olika lövskogstyper och våtmarker. 

klass1 Betad fuktäng. Artrik för sitt slag. Ej gödselpåverkad med vide och al. 
klass 2 Liten betad rest av naturbetesmark. Rikligt med hassel, halvöppet med rödvenhed. 
klass 3 betad naturaliserad vall. Fina bryn och kanter med hassel ädellöv och berg i dagen.  
klass 4 Åker/betesvall

Credits not available.
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Credits not available.
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Enligt kommunens naturvårdsprogram (NVP) är området del av Klevahillekeröd som är ett 
större område med ”Varierat och mosaikartat landskap med allt från öppna betesvallar till 
skog. Skogen utgörs i stor utsträckning snarast av hagmarker i olika igenväxningsstadier, som 
sedan inte utsatts för något omfattande skogsbruk. Sammantaget visar området stora värden. 
Trädskiktet är i stor utsträckning mångformigt och olikåldrigt, med inslag av såväl utmarks-
bokskog som örtrika blandädellövskogar. Påverkan av modernt skogsbruk är begränsad. Res-
ter av värdefulla naturbetesmarker finns med flera olika ängs- och hagmarksväxter. Återuppta-
gen betesdrift och restaurering vore önskvärt åtminstone i delar av de igenväxande partierna. 
I övriga skogsklädda områden bör skötseln naturvårdsanpassas eller lämnas till fri utveckling.

Gator och trafik

Det tänkta området ligger i direkt anslutning till Marknadsvägen som är ansluten till väg 23 
via en cirkulationsplats. Det är möjligt att förlänga Marknadsvägen norrut och på det viset 
trafikförsörja den aktuella fastigheten. En komplikation är dock att Citygross befintliga parke-
ring har fem utfarter direkt mot den del av Marknadsvägen som skulle trafikförsörja det nya 
planområdet, se figur nedan. Som området är utformat idag fungerar Marknadsvägen som en 
del av Citygross parkering snarare än som en kommunal gata.

För att undvika konflikter när Marknadsvägen ska trafikförsörja ett nytt verksamhetsområde 
vid sidan av Citygross kan den befintliga parkeringen behöva omdisponeras så att några av 
utfartena stängs. Ett annat alternativ är att den som ska ut från parkeringen tvingas lämna 
företräde för trafiken på Marknadsvägen. 

Cirkulationsplatsen utanför Citygross är en lämplig och väl dimensionerad lösning för av- och 
påfart till väg 23. Kontroller behöver dock genomföras av hur utformningen fungerar för last-
bilstrafik som ska mot norra benet av Marknadsvägen och vidare mot det nu aktuella planom-
rådet. Kostnader för eventuella anpassningar regleras i exploateringsavtal. Även behovet av 
gångbana längs Marknadsvägen behöver studeras och regleras.

Fler korsningar eller avfarter på väg 23 bör inte tillskapas så länge väg 23 har den funktion 
den har idag. I planansökan finns en föreslagen vägstruktur utpekad där vägarna går längs 
med fastighetsgränser, en vid södra gränsen mot Citygross och en längs norra gränsen. Utö-
ver dessa två vägar finns ytteligare vägar i den östra delen av området illustrerade. Kommu-
nens bedömning att Marknadsvägen bör förlängas i sin nuvarande riktning samtidigt som en 
remsa med naturmark (ca 30 meter) bevaras mellan Marknadsvägen och väg 23. 

Idag finns flera utfarter från parkeringen vid Citygross till Marknadsvägen. behov finns av att stänga utfarter 
eller reglera så att den som kommer från parkeringen ska lämna företräde till trafiken på Marknadsvägen
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Geoteknik och översvämningsrisker

Enligt SGUs jordartskarta består området av morän. De skyfallskarteringar som genomförts 
av länsstyrelsen och av Höörs kommun indikerar att delar av området löper risk att översväm-
mas vid kraftida regn. Platsbesök och översiktlig inventering av vegetationen (bl.a. tågväxter) 
bekräftar att delar av området är fuktigt. Västra delen av området är svagt böljande med blöt 
mark i flera av lågpunkterna.

Anläggande av dagvattendamm/ar kommer troligtvis att behövas i områdets norra del. Redan 
idag är det blött i delar av området och genom att en betydande del av ytan hårdgörs genom 
byggande av byggnader och vägar så kommer det att finnas ett stort behov av utjämningsma-
gasin/dammar för omhändertagande av dagvatten.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Exploatering måste ske på rätt sätt och omhändertagande av det dagvatten som ytan och 
eventuell exploatering genererar måste kunna lösas inom området för att miljökvalitetsnor-
merna för vatten inte ska påverkas negativt. 

Bedömning av lämplig markanvändning

Delar av det område som ansökan avser bedöms vara lämpligt att planlägga för verksamheter, 
se heldragen röd linje i figur nedan. Med vägledning i översiktsplanen bör området planläggas  
för i första hand ”ytkrävande handles- och verksamhetsetableringar, vilket inte ryms i kvarters-
strukturen väster om väg 23” (s.90, ÖP - utv.delen). Vidare bör området utformas för att stärka 
den norra entrén till Höörs tätort och den naturkänsla som finns i Höör genom att lyfta stärka 
naturen i området och samtigt främja reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Förändring 
av Marknadsvägens funktion behöver diskuteras med Citygross.

Den östra delen  av det område som planansökan gäller bedöms inte vara lämplig för exploa-
tering och planläggning, se streckad röd linje i figur nedan. Orsaken till det är i första hand 
naturvärdena i området.  Vägledningen i översiktsplanen pekar också på att det behövs en mer 
övergripande analys för att hitta långsiktiga avgränsningar mellan stadsbygd, verksamhet och 
grönstruktur i denna del.

Karta som avgränsar lämpligt planområde
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Detaljplanen bör följa en  struktur som i stora drag följer den som finns på fastigheten söder 
om (Citygross), med en remsa med naturmark längst ut mot väg 23, en förlängning av mark-
nadsvgen i befintlig sträckning samt en större sammanhängande exploatering.

Bedömning av hållbarhetsperspektiv i ÖP

Befolkningstillväxt: Planarbetet kan bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Identitet: En utformning med naturmark längs väg 23 kan bidra till att stärka bilden av det 
naturnära Höör och till att skapa en fin entré till Höör norrifrån. 

Hushållning med mark- och vattenresurser: Planarbetet innebär exploatering av jordbruks-
mark. Det är motiverat om det bidrar till att skapa en typ av verksamhetsmark som idag 
saknas i kommunen, nämligen tomter för större verksamheter. Planarbetet avgränsas så att de 
områden som pekas ut för jord- och skogsbruk i översiktsplanen inte ingår i planarbetet.

Skydd av natur-, kultur- och rekreationsvärden: Förslaget innebär att de mest värdefulla natur-
områdena sparas och inte exploateras.

Miljöaspekter (behovsbedömning)

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 5 § miljöbalken 
(MB) skall en undersökning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.

Genomförandet av planen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan, förutsatt att plan-
området avgränsas enligt denna tjänsteskrivelse. Med den avgränsningen strider exploatering-
en inte mot några allmänna intressen utpekade i översiktsplan eller andra kunskapsunderlag. 
Den exploatering som föreslås är heller inte så omfattande att den genererar stora trafikmäng-
der. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms genom-
förandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan och det behövs alltså inte någon 
miljöbedömning.

Planförfarande

Eftersom planuppdraget följer översiktsplanen, inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan 
och inte är av betydande intresse för allmänheten är det möjligt att tillämpa standardförfa-
rande.  

Anton Klacka   Karin Kallioniemi

Samhällsplanerare  Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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