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Dnr KSF 2019/251 

§ 75 Initiativärende ny fördjupad översiktsplan 
av Tjörnarp och upprättande av detaljplan 
för Höör Korsaröd 2:186 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar: 

Att planenheten får i uppdrag att göra en fördjupad översiktsplan/utvecklingsplan för 
Tjörnarps samhälle. 

Att arbetet med den fördjupade översiktsplanen/utvecklingsplan ska återredovisas för 
kommunstyrelsen senast i november 2019. 

Att planenheten får i uppdrag att starta planuppdrag för Tjörnarps samhälle utifrån den 
fördjupade översiktsplanen/utvecklingsplanen. 

Att minst en detaljplan för Tjörnarps samhälle ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast i mars 2022 för bostadsbyggande. 

Att planenheten får i uppdrag att starta planuppdrag för fastigheten Höör Korsaröd 2:186. 

Att ett förslag till beslut för Höör Korsaröd 2:186 presenteras för kommunstyrelsen senast 
i mars 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ny fördjupad översiktsplan/utvecklingsplan av Tjörnarp och upprättande av detaljplan för 
Höör Korsaröd 2:186 

Tjörnarp är ett av två samhällen inom kommunen som har en järnvägsstation. Detta gör 
att Tjörnarp har goda möjligheter att utvecklas som samhälle och bli en plats dit 
människor aktivt söker sig för att bygga sina drömmars hus. Av den anledningen önskar vi 
nu att ett arbete påbörjas dels för Tjörnarp som helhet där man kan göra en fördjupad 
översiktsplan eller utvecklingsplan och i längden en uppdaterad detaljplan för hela 
samhället, och dels omgående göra en uppdaterad detaljplan för fastigheten Höör 
Korsaröd 2:186 som ägs av kommunen. Vår förhoppning är att det kan redan under 2020 
kan finnas byggklara tomter till försäljning på denna fastighet. 

Den befintliga detaljplanen för Tjörnarp är upprättad av Sösdala kommun i början av 
1960-talet och en genomgång och uppdatering bedöms därför som högst nödvändig. 
Vidare planerar trafikverket att bygga om korsningen mellan väg 23 och landsvägen i 
Tjörnarp, v 

ilket kräver en uppdaterad plan för de delarna som med fördel kan samordnas med detta 
arbete. 

Vi föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå 
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kommunstyrelsen följande: 

Att planenheten får i uppdrag att göra en fördjupad översiktsplan/utvecklingsplan för 
Tjörnarps samhälle. 

Att arbetet med den fördjupade översiktsplanen/utvecklingsplan ska återredovisas för 
kommunstyrelsen senast i november 2019. 

Att planenheten får i uppdrag att starta planuppdrag för Tjörnarps samhälle utifrån den 
fördjupade översiktsplanen/utvecklingsplanen. 

Att minst en detaljplan för Tjörnarps samhälle ska presenteras för kommunstyrelsen 
senast i mars 2022 för bostadsbyggande. 

Att planenheten får i uppdrag att starta planuppdrag för fastigheten Höör Korsaröd 2:186. 

Att ett förslag till beslut för Höör Korsaröd 2:186 presenteras för kommunstyrelsen senast 
i mars 2020. 

För alliansen, 2019-03-12 

Johan Svahnberg (m) Pehr-Ove Pehrson (l) 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande 

Lars-Olof Andersson (c) Erik Mårtensson (kd) 

Ledamot i kommunstyrelsen Ledamot i kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-03-26 (2019-03-26 KSAU §77).doc 
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