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Vad innebär detta för mig/oss?

Ett förslag till detaljplan för del av Hörbyvägen har 
tagits fram och är nu ute på samråd. Samrådets 
syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge 
möjlighet till insyn och påverkan. 

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, 
myndighet, organisation eller annan intressent har 
ni möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och 
lämna synpunkter på förslaget.

Inom planområdet fi nns en samfällighet; Höör S:5.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att anläg-
ga en gång- och cykelväg längs Hörbyvägens östra 
del mellan Ängsgatan och Sövrödsvägen. Sträckan 
som planarbetet berör är drygt 900 meter. Cykelvä-
gens dragning har gjorts med största möjliga hänsyn 
till befi ntliga natur och miljövärden som fi nns utmed 
sträckan.

Förslaget på anläggandet av en ny gång- och cykel-
väg återfi nns i Höörs cykelplan från 2013. Höörs kom-
mun har i sin investeringsbudget avsatt pengar för 
anläggande av gång- och cykelväg utmed Hörbyvä-
gens östra del. Detaljplaneprocessen behöver av den 
anledningen påbörjas och klargöra vilka ingrepp som 
en gång- och cykelväg utmed vägsträckan innebär.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur 
marken får bebyggas och vad den ska användas till. 
Detaljplanen är en juridiskt bindande handling som 
styrs av plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intres-
sen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslös-
ning och detaljplanen ligger sedan som grund för 
beslut om till exempel bygglov. 

Vad är en detaljplan?

Vad innebär förslaget?

Planområdets lokalisering 
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Utdrag på den formella plankartan med bestämmelser. Till detaljplanen hör även en planbeskrivning som förklarar planens innebörd och konsekven-
ser. 

Vad händer nu? Har ni synpunkter?

Hur kan jag få mer information?

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande vilket 
innebär tre skeden (samråd, granskning, antagande). Det 
fi nns möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsskedet 
eller i nästa skede som är granskningsskedet. Den som 
inte framkommit med skriftliga synpunkter under samråd 
eller granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet 
att anta planen (PBL 13:11).

Efter samrådstiden sammanställs och kommenteras in-
komna synpunkter i en samrådsredogörelse som kommer 
att ingå i de planhandlingar som går vidare för gransk-
ning.

Planförslagets handlingar hittar ni på kommunens
hemsida: https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/oversikts-
plan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestam-
melser/pagaende-planarbete/

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska 
beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa ha kom-
mit in till Kommunstyrelsen senast den 21 februari 
2022. Märk yttrande med dnr KSF 2017/526. Ange 
namn och adress.

Synpunkterna skickas till:

Höörs kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 53 
243 21 Höör

För mer information om planförslaget:

• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se

• Besök Kommunhuset där förslaget fi nns upphängt 
i foajén.

• Kontakta planarkitekt:
 Yvonne Hagström  
 e-post: yvonne.hagstrom@hoor.se
 tel: 0413-282 11

eller     kommun@hoor.se


