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Tidplan
Planprocessen sker med standard planförfarande och beräknas fortgå enligt följande tid-
plan:
Samråd    september-oktober 2017
Granskning    april - maj 2018
Antagande (KS)   sommaren 2018
Laga kraft    sommaren 2018

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med de 
beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planför-
slagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser och genomförande. 
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Centrala Höör
Planområdet

Figur 2. Översiktskarta som redovisar planområdets läge (rosa ytor) i förhållande till centrala Höör.

Inledning
Planhandlingarna avser förenklas och förtydliga att det är plankartan från 1967 som är gäl-
lande detaljplan för bostadsområdet och att det endast är plankartans egenskapsbestäm-
melser som ändras i det aktuella detaljplanearbetet. Planhandlingarna har därför kortats 
ner från samrådshandlingen och klargör endast de nya egenskaperna och att dessa nya 
egenskaper tillhör planen som antogs 1967. Avsikten med den nedkortade gransknings-
handlingen är för att undvika missförstånd, det betyder att förutsättningarna för området 
arbetats bort i planbeskrivningen och det är den gällande detaljplanens planbeskrivning 
med dess förutsättningar som är den gällande. Föreliggande handling omfattar endast de 
nya egenskaperna och vad de innebär.

Plankartan förses med en färg för de områden som omfattas av de nya egenskapsbestäm-
melserna. Alla fastigheter som ligger inom den gällande detaljplanen och är reglerade med 
besträmmelsen ”B” omfattas av de nya egenskapsbestämmelserna.

Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syftet är att ändra egenskapsbestämmelserna i gällande detaljplan avseende bostadsän-
damål. Egenskaperna aktualiseras, antingen tas de bort eller utvecklas. Ändringarna ska 
möjliggöra mordernisering inom Bokehall-Bokeslund som innebär att större bostadshus 
tillåts byggas jämfört med den gällande detaljplanens bestämmelser. Den naturnära känslan 
ska bevaras och bebyggelsen får inte förta träden, naturen ska  upprätthållas.

Avsikten med gällande detaljplan var att området skulle vara för fritidsbebyggelse. Idag 
omvandlas många av bostäderna inom Bokehall-Bokeslund till permanentboende och delar 
av den gällanden planens reglering är inaktuell och omodern, därför föreslås den ändras.

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljö-
aspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljpla-
nen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Behovsbedömning
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För 
närvarande fi nns det miljökvalitetsnormer (MKN) för: olika föroreningar i utomhusluften 

Höörs 
tätort

Planområde
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(kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) (SFS 2010:477), fi sk- och musselvatten 
som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 
2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533). Detaljplanen bedöms ej medföra att 
någon av ovannämnda normer överskrids.

Eftersom all mark som omfattas av detaljplaneändringen redan är ianspråktagen för bo-
stadsbebyggelse och sedan tidigare är godkänd för bostadsbebyggelse medför den aktuella 
planändringen inte någon förändring på miljön. Ändringen avser egenskaper inom använd-
ningsområdet ”B”. Därför bedöms planändringen inte medföra någon betydande miljöpå-
verkan.

Gällande MKN för vatten så framgår det i Höörs kommuns dagvattenpolicy att utredning om 
verksamhetsområde för dagvatten ska göras i samband med att VA ska byggas ut och inte i 
samband med en kompletterande detaljplan som denna. Mitt skåne vatten bygger ut VA-
nätet i Höörs kommun. När Mittskåne vatten bygger ut kommunens VA-nät innebär det att 
de fastighetsägare som idag har egen brunn och eget avlopp kan behöva ansluta sig till det 
kommunala VA-nätet i stället. Höörs kommun har en utbyggnadsplan för de olika områdena 
i kommunen. Bokehall-Bokeslund och Klevahill kommer byggas ut med allmänt vatten och 
avlopp, utbyggnaden beräknas kunna startas upp under 2019. Eftersom det fortfarande 
återstår en hel del tillstånd och markåtkomstfrågor vill Mittskåne vatten uppmärksamma 
på att utbyggnadsstarten kan komma att bli framfl yttad ytterligare. Detaljplanen behöver 
inte ändras för att den här frågan ska rymmas då det redan omfattas av Mittskåne vattens 
utbyggnadsplaner.

Bakgrund
Byggnadsnämnden beslutade 1999-11-25 att de önskade att Kommunstyrelsen skulle
besluta om att Bokeslundsområdet byggplaneområde skulle bli föremål för planändring.
Planändringen skulle innebära att området bättre anpassades till dagens krav (läs år 1999).
Kommunstyrelsen beslutade 1 mars 2000 att planförslag ska utarbetas för Bokeslundsom-
rådet.

Bakgrunden till beslutet är att byggnadsplanebestämmelserna för Bokeslundsområdet som 
fastställdes 1967 och i den framgår det att tomtplats som omfattas av ”F” får bebyggelse
inte uppta större areal än 140 kvm. Bestämmelserna innehåller även begränsningar vad
gäller våningsantal, byggnadshöjd, taklutning och vilken mark som får bebyggas . Området 
nyttjas i större utsträckning för åretruntboende. Ansökningar om bygglov överskridande 
området gällande detaljplanebestämmelser inkommer kontinuerligt till byggnadsnämnden.

Hösten 2015 togs ärendet upp till politiskt beslut, då man på tjänstemannanivå inte får ta 
beslut om vilken omfattning som planarbete ska bedrivas med. Den 23 november 2015 be-
slutade kommunstyrelsens arbetsutskott att kommundirektören och en planarkitekt skulle 
komplettera beslutsunderlaget genom att ordna ett stormöte för fastighetsägare i Bokehall- 
och Bokeslundsområdet för att höra de boendes åsikter om områdets utveckling.

Den 3 maj 2016 hölls ett stormöte på Älvkullen för de boende i Bokehall-Bokeslund. På 
mötet redogjordes den gällande detaljplanen för Bokehall och Bokeslund och planens inne-
börd. Därefter redovisades vilka konsekvenser det fi nns när planen granskas mot verklighe-
ten och vad som inte har genomförtsplanlagts sedan planens antagande (1967). På mötet 
redovisades tre frågeställningar för den fortsatta planläggningen och konsekvenser för 
varje alternativ. De tre alternativen var:

1. Detaljplanen ändras endast för den del som omfattar bostadsregleringen
2. Detaljplanen ändras för hela planområdet, det innefattar bostadsmark, grön-
områden och vägar
3. Gällande detaljplan upphävs och ingen ny görs för Bokehall och Bokeslunds
    området
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På mötet bestämdes det att en enkätundersökning skulle tas fram för att få fl er boendes 
åsikt gällande frågan om vilket alternativ som är att föredra samt att det skulle hållas ett 
möte efter beslut har tagits om omfattningen av planen. Detta möte skulle vara med pla-
narkitekten och några boende, som boende i området själva skulle ta fram. Dessa personer 
skulle representera Bokehall-Bokeslund. En sammanställning gjordes av inkomna enkätsvar 
och kommunstyrelsen beslutade 2016-10-10 att den fortsatta planläggningen av Bokehall 
och Bokeslund endast skulle omfatta bostadsregleringen, det vill säga ändring av egen-
skapsbestämmelserna. Beslutet baseras på vad de boende som svarat på enkäten med 
ovan nämnda alternativ, ser som den lämpligaste utvecklingen av deras bostadsområde. 

2017-02-13 hölls ett dialogmöte med fyra representanter från Bokehall-Bokeslund om vad 
som är viktigt att säkerställa för att behålla karaktären. Det som diskuterades på mötet lig-
ger till grund för samrådshandlingens förslag på reglering inom Bokehall- Bokeslund.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I gällande översiktsplan från 2002 redogörs området som ett fritidsområde där större delen 
av bebyggelsen har omvandlats till permanentbostäder.

I översiktsplan 2002 pekas en ny sträckning av väg 13/23 ut vilket innebär att trafi ken 
norrut skulle komma närmare bebyggelsen i Bokehall-Bokeslund. 

Detaljplan
Under 1960-talet började Bokehall-Bokeslund att detaljplaneläggas och planen vann laga 
kraft i september 1967 (planens omfattning syns på fi gur 1, på framsidan). Detaljplanen 
reglerar allmän platsmark såsom vägmark och parkmark (skog och natur) och kvartersmark 
som utgörs av bostadsmark samt handelsändamål/samlingslokaler. Gällande detaljplan 
hade som avsikt att planlägga området för fritidshusbebyggelse och således sattes bestäm-
melserna till en maximal byggnadsarea på 140 m2.

Riksintressen
Inom planområdet fi nns det inga riksintressen utpekade. 

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-10 att den fortsatta planläggningen av Bokehall och 
Bokeslund endast skulle omfatta bostadsregleringen. 2017-09-11 beslutade kommunsty-
relsen om samråd.
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Förslag
Den gällande detaljplanen som antogs 1967 är den gällande detaljplanen för området och 
kommer fortsättningsvis vara den gällande plankartan och planbeskrivningen. Föreliggande 
förslag på kompletterande egenskapsbestämmelser för bostadsbebyggelsen kommer att 
överlappa de bestämmelser som strykts över i detaljplanen från 1967.

Plankartan förses med en färg för de områden som omfattas av de nya egenskapsbestäm-
melserna. Alla fastigheter som ligger inom den gällande detaljplanen och är reglerade med 
besträmmelsen ”B” omfattas alla av de nya egenskapsbestämmelserna.

För att detaljplanen inte ska bli svårtolkad eller upplevas som missvisande har planhand-
lingen arbetats om till att endast innehålla de nya egenskapsbestämmelserna och vad de 
innebär. Inga andra områden inom detaljplanen kommer beröras i planhandlingen då de 
redan redogörs i den gällande planhandlingen från 1967.

Föreslagen bebyggelse
I och med beslutet om komplettering med nya egenskapsbestämmelser bidrar det till att 
beteckningen ”I” i gällande detaljplan utgår. ”I” redogör för våningsantal, ej tillåten vinds-
inredning och byggnadshöjd. Eftersom ”I” försvinner behöver de egenskaper som gäller 
säkerställas med en ny egenskapsbestämmelse i föreslagen komplettering eller så försvin-
ner de helt.

Planområdet är i dag bebyggt och tillåts ha en största byggnadsarea på 140 m2. Förslaget 
till ändring har som avsikt att aktualisera gällande detaljplanens bestämmelser gällande 
bostadsbebyggelsen. När området planlades på 1960-talet var avsikten att området skulle 
bli ett område för fritidsbebyggelse. Idag omvandlas många av bostäderna till permanent-
boende och cirka 45 procent av de bebyggda fastigheterna har en total byggnadsarea mel-
lan 100-180 m2. Detta förslag medger en total byggnadsarea per fastighet till 220 m2.

Det som framkom på det dialogmöte som hölls i februari 2017 med några boende i Boke-
hall-Bokeslund är att de boende vill att den naturnära känslan ska bevaras och att bebyg-
gelse inte får förta träden, naturen ska upprätthållas. Representanterna för de boende 
berättade på dialogmötet att topografi n är något som ger området sin unika karaktär och 
att det inte ska tillåtas några villamattor inom området, det betyder att de boende vill att 
det fortsättningsvis ska vara ”luftigt” mellan bebyggelsen. De boende vill att det de har ska 
bevaras, men det ska ändå öppnas upp för nya möjligheter. Bostadsområdet behöver an-
passas till verkligheten - att det är fl er som blir permanentboende i området. För att kunna 
behålla den pittoreska känslan som området har ska det inte tillåtas för höga byggnader. 
Många av bostäderna inom Bokehall-Bokeslund är s.k. ”Västkuststugor” med en uppskattad 
nockhöjd mellan 4-4,5 meter. De föreslagna bestämmelserna utgår från det som framkom 
på dialogmötet och nedan redogör de föreslagna bestämmelserna för kvartersmarken ”B”.

På plankartan har det reglerats att avståndet mellan bostadsbyggnad och fastighetsgrän-
sen ska vara minst 4 meter. Detta avstånd är satt för att reducera en eventuell brandsprid-
ning mellan bostadsbyggnader. 

För att behålla den sammanhållna karaktären i Bokehall-Bokeslund regleras fasadmaterialet 
till att fortsättningsvis vara träpanel. 

Detaljplaneändringen föreslår att byggnadshöjden tillåts till maximalt 3,7 meter (gällande 
detaljplan tillåter 3,5 meter) för bostadsbebyggelsen och för komplementbyggnader är 
byggnadshöjden fortsatt reglerad till högst 3 meter. För att hålla ner bebyggelsen i höjd 
och behålla den karaktär som fi nns i området men ändå göra det möjligt med eventuella 
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Motiv till planbestämmelser
Omfattning
Byggrättsbesttämmelsen är faktorn som från början skapade detta planärende och är den 
som behöver aktualiseras. Därför föreslås byggrätten ändras från maximalt 140 m2/fastig-
het till maximalt 220 m2/fastighet.

Placering
Avståndet mellan bostadsbyggnad och fastighetsgränsen ska vara minst 4 meter. Måttet till 
fastighetsgränsen är satt för att reducera en eventuell brandspridning mellan bostadsbygg-
nader. 

Byggnadshöjd och nockhöjd
Byggnadshöjden är satt till nästan samma höjd som den gällande planen förespråkar. I 
aktualiseringen har höjden höjts något för att anpassa till dagens byggnadshöjd eftersom 
många av dagens ”kataloghus” har byggnadshöjder runt 3,5 - 3,7 m. Dessutom innebär 
den kuperade terrängen att det ofta behöver räknas ut ett medelvärde för varje fasad. Om 
byggnadshöjden har ökats något kan det bidra till att det blir lättare att godkänna framtida 
bygglovsärenden i området. Det är ingen markant ökning av byggnadshöjden. Det medför 
att både nya och gamla byggnader fortfarade har en samhörighet då 20 cm inte bedöms 
upplevas som någon större avvikels från redan byggda bostäders tillåtna byggnadshöjd. 
Även komplementbyggnadernas höjd regleras i detaljplanen för att säkerställa att de inte 
blir för höga. Därför regleras komplementbyggnaders med högsta tillåtna byggnadshöjd till 
3 meter, vilket är samma höjd som gällande detaljplan. Komplementbyggnader regleras på 
grund av att beteckningen ”I” utgår från den gällande planen och därför behöver den regle-
ras i den föreliggande handlingen.

Nockhöjden är satt till sex meter för att möjliggöra något större/högre byggnader, eftersom 
många av bostäderna inom Bokehall-Bokeslund är s.k. ”Västkuststugor” med en uppskat-
tad nockhöjd mellan 4-4,5 meter. Samtidigt är avsikten att behålla den ”pittoreska” känslan 
som området har och inte tillåta för höga byggnader. En intention med planen är att möj-
liggöra mer bostadsutrymme utan att volym och fasaders karaktär förändras nämnvärt. 
Därför är det inte längre aktuellt med en reglering som inte tillåter att vinden får inredas. 
Det innebär att den bestämmelsen försvinner och att det är tillåtet att inreda vinden.

Utseende
Uppskattningsvis är det cirka 85 % av bostadsbebyggelsen som har träpanel som fasadma-
terial. Det grundar sig på den gällande detaljplanens reglering om att det ska vara liggande 
träpanel på bostadsbebyggelsen inom Bokehall-Bokeslund. För att behålla den samman-
hållna karaktären i Bokehall-Bokeslund regleras endast fasadmaterialet så att det även 
fortsättningsvis ska vara träpanel. 

förändringar på bostadshus tillåts den högsta nockhöjden vara 6 meter. Gällande detaljplan 
tillåter inte att vind inreds, den bestämmelsen plockas bort och det blir därmed tillåtet att 
inreda vinden.

Motiv till avsteg från översiktsplan
I översiktsplanen fi nns det inga särskilda ställningstaganden för det aktuella planområ-
det förutom att det pekas ut som ett fritidsområde där större delen av bebyggelsen har 
omvandlats till permanentbostäder. Bedömningen är således att detaljplanen inte innebär 
någon avvikelse från översiktsplanen (enligt PBL 4:33). 

e

p1

0,0

0,0

f1
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Konsekvenser
Kvartersmarken ”B”
Hela planområdet omfattas av en gällande detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse och 
allmän platsmark (park, plantering och gata), men i och med den aktuella detaljplanen 
kommer den del av gällande detaljplan som berör kvartersmarken för bostadsändamål att 
ändras. Inte i avgränsning utan endast gällande egenskapsreglering för bostadsbebyggel-
sen. Föreliggande detaljplan har för avsikt att aktualisera och därmed ändra den gällande 
planens egenskapsbestämmelser så att de anpassas bättre till dagens bostadsbehov, bland 
annat med utökad byggrätt (från dagens tillåtna byggrätt på 140 m2/ fastighet till den 
föreslagna byggrätten på 220 m2/fastighet). Gällande detaljplan tillåter att ”tomtplats som 
omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad jämte ett uthus jämväl inne-
hållande garage uppföras”, detta är inget som kommer fi nnas kvar i föreliggande förslag, 
utan byggnadsarean som föreslås till 220 m2 per fastighet innebär att det är tillåtet att ha 
ett fl ertal byggnader på fastigheten, däremot får inte den gemensamma ytan överstiga 220 
m2/fastighet. Det som enligt lag är bygglovsbefriat ingår inte i den totala byggnadsarean 
på 220 m2. Begränsningen med ett uthus och ett bostadshus tas bort i och med aktualise-
ringen.

Detaljplanen reglerar bostadshusen och komplementbyggnadernas (exempelvis garage el-
ler förråd) nockhöjd, byggnadshöjd och placering. Det innebär att komplementbyggnaderna 
inte får ha en högre byggnadshöjd än 3,0 meter. Bostadshusen regleras med en byggnads-
höjd på 3,7 meter och en nockhöjd på 6,0 meter. Bedömningen är att dessa måttangivelser 
inte får någon större förändring i utseendet och därmed kan karaktären för bostadsområ-
det bibehållas. Samtidigt som möjligheter för förändringar på byggnaderna inom bostads-
området öppnas upp. För att säkerställa brandspridning mellan byggnader ska det vara ett 
minsta avstånd på 4 meter till fastighetsgräns, vilket medför att ett avstånd på åtta meter 
uppnås mellan två bostadsbyggnader på två olika fastigheter. Däremot är det inte sagt att 
bostadshusen kommer att bebyggas med den maximalt tillåtna byggnadshöjden som detalj-
planen tillåter. Egenskaperna medger möjlighet att bygga upp till de värden som anges. De 
som kommer att bygga på området i framtiden kan välja att ha en lägre byggnadshöjd. 

Gällande detaljplan reglerar fasadmaterialet till liggande träpanel. För att bibehålla den 
tydliga karaktäen med just träpanel har föreliggande detaljplan reglerat att husen fortsätt-
ningsvis ska ha träpanel, men att den ska vara liggande har tagits bort i förslaget då kom-
munen bedömer att samhörigheten med trä är tillräcklig. Det innebär att egenskapsbestäm-
melsen lyder ”Fasad ska utformas med träpanel”.

I och med att egenskapsbestämmelserna aktualiseras innebär det att de avvikelser som 
gällande detaljplan medgivit kommer tas bort. Det innebär att nedan angivna avvikelser 
försvinner:
1. Antal våningar - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombygg-

nad, som är att hänföra till nybyggnad, om de befi ntliga förhållandena föranleder av-
vikelser”.

2. Byggnadshöjd - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombygg-
nad, som är att hänföra till nybyggnad, under förutsättning att befi ntlig byggnadshöjd ej 
ökas”.

3. Taklutning - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombyggnad, 
som är att hänföra till nybyggnad, under förutsätting att befi ntlig taklutning ej ökas”.

4. Fasadmaterial - ”Avvikelser från bestämmelserna i mom. 1 må medgivas vid ombygg-
nad, som är att hänföra till nybyggnad, om särskilda skäl tala härför”.

De boende i Bokehall- Bokeslund är idag bilberoende då det fi nns få närtrafi ksturer till 
området. Det fi nns däremot kollektivtrafi kförbindelse i form av turer som beställs via tele-
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fon två timmar i förväg. För att möjliggöra att de som bosatt sig permanent inom området 
ska kunna modernisera sin bostad har kommunen beslutat att egenskaperna för gällande 
detaljplan ska ses över. Oavsett planändring eller ej behöver de permanent bosatta inom 
Bokehall-Bokeslund använda något sorts fordon för att ta sig mellan bostad och annan mål-
punkt. Ur ett regionalt perspektiv är inte boende i detta läge optimal ur en hållbarhetssyn-
punkt. Däremot fi nns bebyggelsen och det fi nns människor i området som valt att bosätta 
sig i området permanent, vilket innebär att de valt ett fordonsberoende bostadsläge. När 
människor väljer att bosätta sig i ett läge som från början varit avsett för fritidsbebyggelse 
väljer kommunen att möjliggöra anpassningar av bebyggelsen genom att egenskaperna för 
markanvändningen ”B” aktualiseras. Av de 138 bebyggda fastigheterna inom området är 
det cirka 60% som har en byggnadsarea upp till 140 m2 och resterande 40% har en bygg-
nadsarea som överstiger den byggrätt som är tillåten inom detaljplaneområdet (140 m2). 
Höörs kommun vill möjliggöra för de boende som inte redan överstigit 140 m2 i byggnadsa-
rea att även de ska kunna modernisera och utveckla sitt boende genom att utöka sin boyta.
 

Bedömning av miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan 
enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan grundar 
sig på att området redan är godkänt för bostadsbebyggelse i och med den gällande detalj-
planen från 1967, därför bedöms inte planändringen medföra någon betydande miljöpåver-
kan.

Gällande miljökvalitetsnorm för vatten så framgår det i Höörs kommuns dagvattenpolicy att 
utredning för verksamhetsområde för dagvatten ska göras i samband med att VA ska byg-
gas ut och inte i samband med en kompletterande detaljplan som denna. Mitt skåne vatten 
bygger ut VA-nätet i Höörs kommun. När Mittskåne vatten bygger ut kommunens VA-nät 
innebär det att de fastighetsägare som idag har egen brunn och eget avlopp kan behöva 
ansluta sig till det kommunala VA-nätet i stället. Höörs kommun har en utbyggnadsplan för 
de olika områdena i kommunen. Bokehall-Bokeslund och Klevahill kommer byggas ut med 
allmänt vatten och avlopp, utbyggnaden beräknas kunna startas upp under 2019. Eftersom 
det fortfarande återstår en hel del tillstånd och markåtkomstfrågor vill Mittskåne vatten 
uppmärksamma på att utbyggnadsstarten kan komma att bli framfl yttad ytterligare. De-
taljplanen behöver inte ändras för att den här frågan ska rymmas då det redan omfattas av 
Mittskåne vattens utbyggnadsplaner.

Konsekvenser av avvikelse från översiktsplan
Planarbetet innebär inte något avsteg från översiktsplanen.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga förändringar görs för den gällande detaljplanen, vilket 
medför att den nuvarande regleringen är den som gäller och att det därmed är sannolikt att 
bygglov som inkommer och som överskrider den tillåtna byggrätten på 140 kvm inte kan 
godkännas eller att avsteg måste göras från detaljplanen.
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Nya egenskapsbestämmelser som tillförs gällande detaljplan (Ö36) för Boke-
hall-Bokeslund

Egenskapsbestämmelserna nedan kompletterar de bestämmelser som fi nns för kvarters-
marken som betecknas med ”BF I” i gällande detaljplan.

e1 - Största exploatering per fastighet är 220 m2 byggnadsarea
f1  - Fasad ska utformas med träpanel
p1 - Bostadshus ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns mot granne

       Högsta byggnadshöjd är 3,7 meter för bostadshus

       Högsta byggnadshöjd är 3,0 meter för komplementbyggnad

       Högsta nockhöjd är 6,0 meter för bostadshus

Administrativa frågor 
Genomförandetiden för de åtta nya egenskapsbestämmelserna är 5 år från den dag beslu-
tet att anta kompletteringen/ändringen vunnit laga kraft. Genomförande tiden för underlig-
gande plan har gått ut. Den nya genomförandetiden gäller därför endast själva ändringen 
av egenskaper. 

Figur 3. De orangea ytorna redovisar vilka markområden som omfattas av planbestämmelsen ”B”. Alla dessa ytor 
omfattas av de nya föreslagna egenskaperna. Områdena med de blå ramarna är markområden som inte längre 
omfattas av någon detaljplan (sen tidigare beslut), dvs marken inom de blå linjerna är inte detaljplanereglerad.

3,7

3,0

6,0
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Genomförande

Ansvarsfördelning
Tillägget för kvartersmarken inom Bokehall-Bokeslund är sen tidigare bebyggt. Skulle 
mark som i detaljplanen är utpekat som bostadsmark bebyggas och som i nuläget inte är 
bebyggt gäller följande; att vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markä-
gare att vid behov utföra geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet. 
Fastighetsbildning inom planområdet beställs av fastighetsägare som ansöker om sådan. I 
övrigt ansvarar berörd fastighetsägare för byggnads- och anläggningsarbeten inom mark 
som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark. Skulle det vid nybyggnations markarbeten 
påträff as under mark dold fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsens kulturmil-
jöenhet omedelbart kontaktas, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen.

Vatten, spillvatten och dagvatten
Området är anslutet till det kommunala vattenledningsnätet via en anslutningspunkt och 
ledningsnätet inom området tillhör en samfällighetsförening. Fastigheterna inom området 
har enskilda avloppslösningar. Enligt beslutad VA-utbyggnadsplan ska kommunalt spillvat-
tensystem byggas ut till området. 

Enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy ska utredning om verksamhetsområde för dag-
vatten göras i samband med att VA ska byggas ut och inte i samband med en kompletteran-
de detaljplan som denna. Mitt skåne vatten bygger ut VA-nätet i Höörs kommun. När Mitt-
skåne vatten bygger ut kommunens VA-nät innebär det att de fastighetsägare som idag har 
egen brunn och eget avlopp kan behöva ansluta sig till det kommunala VA-nätet i stället. 
Höörs kommun har en utbyggnadsplan för de olika områdena i kommunen. Bokehall-Boke-
slund och Klevahill kommer byggas ut med allmänt vatten och avlopp, utbyggnaden beräk-
nas kunna startas upp under 2019. Eftersom det fortfarande återstår en hel del tillstånd 
och markåtkomstfrågor vill Mittskåne vatten uppmärksamma på att utbyggnadsstarten kan 
komma att bli framfl yttad ytterligare. Detaljplanen behöver inte ändras för att den här frå-
gan ska rymmas då det redan omfattas av Mittskåne vattens utbyggnadsplaner. 

Vad gäller skyfallshantering så är området bra planerat för att klara det. Eftersom det enligt 
skyfallskarteringen inte ligger några tomter i rinnvägar eller lågpunkter.

Huvudmannaskap
Kompletteringen/ändringen påverkar inte huvudmannaskapet då förslaget endast omfattar 
egenskapsbestämmelserna på kvartersmark. I övrigt är det enskilt huvudmannaskap inom 
Bokehall och Bokeslund. Det innebär att de områden som är planlagda som allmän plats-
mark sköts av de boende i området genom den gemensamhetsanläggning (Fogdaröd GA:3) 
och Halla vattenförsörjning ekonomiska förening.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning
Föreliggande förslag omfattar inga förändringar på fastigheternas storlek, vilket innebär att 
det är gällande detaljplan som berör fastigheternas tillåtna fastighetsstorlek. Det kan näm-
nas att markägaren ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsbildning.

Ledningsrätt och servitut
Det är upp till varje enskild fastighetsägare att ha kontroll över var enskilda ledningar inom 
respektive fastighet fi nns. Inom allmän platsmark tillåts underjordiska ledningar. 
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Gemensamhetsanläggning
Inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter berörs av ändringen av detaljplanen,
eftersom det endast berör den mark som i gällande detaljplan är utpekad som kvartersmark
för bostad. Detta medför att det inte är några konsekvenser i den aspekten och det behövs
inte någon förändring av omfattningarna av dessa anläggningar, utifrån den aktuella kom-
pletteringen/ändringen. Skulle fastigheter ändras genom avstyckningar medför det att den
gemensamhetsanläggning som fi nns (utanför föreliggande ändring av planbestämmelser)
för de allmänna ytorna kan behöva ombildas, på grund av att de nya fastigheterna också
ska ingå i den befi ntliga gemensamhetsanläggningen (Fogdaröd GA:3).

Ekonomiska frågor
Övriga kostnader
Detaljplanearbetet medför inga nya områden för kvartersmark (eftersom det är gällande 
detaljplan från 1967 som redogör för vilka områden som är avsedda för bostadsändamål)
vilket medför att de kostnader som kan uppkomma i olika avseenden åligger markägaren. 
Förtydligande av olika kostnader är bland annat:
• Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmar-

ken samt eventuella fl yttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
• Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kom-

munens VA-taxa.
• Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering bekos-

tas av exploatören/ markägaren.
• Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning av-

seende markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, 
bekostas av exploatören som även bekostar en eventuell arkeologisk undersökning.

Medverkande tjänstemän
Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef och Yvonne 
Hagström, planarkitekt från Höörs kommun medverkat. 

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt
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resolution i ärende angående fast-

ställelse av förslag till byggnads

plan för fritidsbebyggelse i Norra 

Frosta kommun; given å landskansliet 

i Malmö ~en 18 september 1967. 

För fastställelseprövning har hit överlä~~ats ett av kommunalfullmäktige 

i Norra Frosta kommun vid sammanträde den- 20 december 1965 antaget för

sl~g till byggn~dsplan för fritidsbebyggelse: -för delar av Höör 143 , 

1822 , Fogdaröd 26 , 4 8 m.fl. fastighet er, :.s.å'dant förslaget . åsk~dliggj Ört s 

å en av Eglers stadsplanebyrå AB den 15 februari 1-965. upprättad samt 

den 22 juli och den 4 oktober samma år reviderad karta med tillhörande 

beskrivning och byggnadsplanebestämmelser. Vid antagandet beslöts att 

e.tt med blå. färg avgränsat oin.råde skulle undantagas från fastställelse. 

Erinringar niat förslaget har framställts av ett: antal fastighetsägare, 

vilka särskilt rikta sig mot begränsningen av utfartsmöjligheterna i 

vissa fall, intrång på tomtmark för vägnätets breddning samt befarade 

trafikolägenheter och begränsni·ng·e·ri av strövområdena. Sed·an :pla."lför

slaget efter revidering på nytt ut·s'tällts ha ytterligare·:erinringar av 

i huvudsak samma innehåll i'raT!lstiillts. t.!ed vissa markägar.e ·har där

jämte hållits sammanträde. - Kjell Nilsson har den 14 juni 1967 till 

länsstyrelsen inkommit med en skrift, Yilken dock icke kan anses 

-innehålla erinran mot planförslaget. · 

Planförfattaren har i sitt bemötande av erinringarna anfört bl.a. 

följande. · "Från ägaren till fastigheten Höör 145 ~- har framförts önske

mål ;·att Bokeslundsvägen i sin nordöstligaste ·del färskjutes så långt 
(. . . . . · .. ; . ~ :.t . ~- :<_.··:: ·' .. -~ : 
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möjligt norrut. Då en flyttning med några T.eter i denna riktnins 

är möjlig utan att störa annat bostadshus föreslås på denna punkt 

ett tillmötesgående av önskemålen, vilket genorn:förts på det 

reviderade förslaget. 

Ägaren till fastighet en Höör 1467 anför besvär över att föreslagen 

uträtning och breddning av Bokeslundsväg en inkr äkt ar på f ast ig

heten. Detta torde emellertid vara nödvändigt för att vägens 

standard och trafiksäkerhe~ skall kunna höjas, då. fastig~_eten 

ligg~r .i en s~äv in."lerkur0~ ,P,8. den nuvarande vägen. Emedan . 

fastighetens bostadshus ligger ca .. 20 meter från föreslage~ . . . . : : ~ . . . - . . 

gräns mot vägmark, torde · olägenheterna ur fastighets~garsyn...: 
. . . .· .. :. • ' 

punkt ej vara s~ stora att man bör avstå från föreslagen väg-
.. 

förbättring. Besvär_sskrivelsen föreslås därför ej föranleda 

någon åtgärd. 
! . :: 

· . ..: . · . :; :.:· 

. · . . · · . _.... . . :· ]·:h 

En skrivelse trän en anonym stugägare, vari klagomål anföres 

. . 

I Sa.tlband med den av vissa klagomål f .cSranledda justeringel?- av 
. f ,. ·. • · 

planförslaget har även ep mindre ändring utförts intill plan-
.. :. .: . ..... :· : .. :- .· . . .. . 2z" :: 

områdets västra ~räns. ~o~tadsgatan på fastigheten Höör 18 har 
: .. :' .·· . . ... :.. 

. :. . . - ;_ . ' · 

försetts med erforderlig :vändplats, vilk.e~ a_v ~isst_ag ej skett 

vid föregående planre·~idering." · . · 
·-. . ·J . 

·· .. ·. 
Landsantikvarien s~t vägförvaltningen, överlantmätaren, läns-

.~~ge7lj ö:ren och länsarki tekte~ i . l.än~t ha~. avgivit yttranden i 

ärendet. Liinsingenj ören har för sin d.el tillstyrkt förslaget .. 

under förutsättning att byggnadsförbud enligt 110 § b.yggnadslagen . . . . ·. 

utfärdas för området intill dess antingen fullständig va-utre.dning 

föreligger beträffande separata va-anläggningar för planområdet . 

\ 
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eller avtal om anslutning till Höörs köping träffats ~~~ ;a-anlägg

ningarnas utbjggnad pibörjats i e~for~erlig cän. 

Länsstyrelsen, som på de av planförfatta~en a~örda skälen finner de 

mot förslaget i antagen del framställda erinringarna icke vara av 

beskaffenhet att böra föranleda omarbetning av detsamma, prövar 

jämlikt 108 § byggnadslagen skäligt fastställa ifrågavarande förslag 

till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för delar av Höör 143 , 18
22

, 

Fogdaröd 26 , 48 m.fl. fastigheter i Norra Frosta kommun - dock med · 

undantag av det å kartan med blå färg avgränsade området - jämte 

töl~ande byggnadsplanebestär:nelser (se bil. 13/66). • 

Vidare föro~dnar länsstyrelsen med stöd av 110 § andra stycket Sa.I!li!la 

lag, att nybyggnad inom onrådet icke får företagas utan tillstånd av 

länsstyrelseninnan vattenförsörjning och avlopp för området anordnats 

i erforderlig mån. 

Området skall benämnas Bokehalls byggnadsplaneonråde. 

BESVÄRSHÄlJVISNING.-ill 

Den som icke ~tnöjes med b~slutet angående nybyggnadsförbudet äger 

att däri söka ändring geno~ besvär, ställda till Konungen, vilka 

vid äventyr av talans förlust skola till Kungl. koomunikationsd6-

partementet ingivas eller i betalt brev med posten insändas så 

tidigt, att de till departe~entet inko~a, om enskild part är klagan

de, inom tre veckor och o~ klagan föres av Denighet, inon fem 

veckor från det beslutet blivit kungjort vid gudstj~~st i vederböran

de försa~ling. 

Den som icke ~tnöjes med beslutet i övrigt äger i oo\n av befogen-
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het att diiri söka ändring genom besvär, ställda till Konunger~> 

vilka vid äventyr av talans förlust skola till Kungl. koonu

nikationsdepartenentet ingivas eller. i betalt brev oed posten 

insändas så tidigt, att de till departenentet inkarnoa inoo tre 

veckor från denna dag. 

På länsstyrelsens vägnar: 

K-G Hjelmqwist 

B. Sandberg 

Bestyrkes · å tjänstens vägnar: 
·: . ~ . : 7 /' {{, :. 

t · • .v a. . 
G. w'ål1 · 
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B~SKRIVNING tillhörande 

förslag till byggnadsplan för delar a.v 

HuÖR 143, 1822 , FOODARÖD 26, 48, m.fl, 

i Norra F ro l?.~a_Jcommun, hlalmöhus län. 

Förslaget omfattar ett område beläget omedelbart norr om väg 1347 

mellan Höör och Södra Rörum, och på ett avstånd av 1,5 km från denria 

vägs anslutning till riksväg nr 23. Området har icke tidigare vari t .:. · ·.·· -

· föremål för planläggning. 

Planområdets terrängförhållanden kännetecknas av s t arkt kuperade 
( 

formationer med nivåskillnader pä ca 15 meter. Särskilt markant är en 

höjd i planområd~ydöstra del med:-'\;~;~·:-dagen och ett se\ gott som 

lodrätt stup av 10 m höjd. De lägre partierna grupperar sig kring två v 
l 

bäcksystem med avrinning mot sydväst, resp. nordväst. Vissa låglänta' 

partier är relativt sanka, bl.a. i nordöstra delen av planområdet. 
- . ·- ·· 

Befintlig trädvegetation består huvudsakligen av lövträd, vari-

bland märkes relativt stora bestånd av ek och bok. På sina håll finnes 

inslag av planterad gran. Trädvegetationen förekommer huvudsakligen 

på kullar och höjdryggar, medan de lägre partierna bestAr av öppna 

betesmarker och åkrar. Även några av höjderna och sluttningarna sak

nar träd- och buskvegetation och har använts som jordbruksmark. Däri

bland märkes ett parti av den höjdrygg som begränsar planområdet i 

väster, vilket aldrig synes ha brukats som åker och därför har en spe...;. 

ciell, hedartad mark-vegetation. Enligt en rekognoscering,.utfö±'d av r 

representant för Skånes Naturskyddsförening, förefinnes inom planom

rådet ingen flora som kräver speciella skyddsåtgärder. 
----··--·---··- - ·-----~ - ·- ···--·--------·-········-- ··· ···-·-- .. -· ... . . .. . 

Befintlig bebyggelse består i huvudsak av ett JO-tal fritidshu~ ------ ------·--· ----;-----~----· --·--···. -·- ·- .. ···-·····- ·· ... .. . ---- --·-. .. .. .... . ....... _ ... ..... ··-· .. 
av varierande storlek och k-valitet, koncentrerad i huvudsak--utefter 
r --- - ·- ----·-- - ·· · ··· . . . 

väg nr 1347 och en mindre väg, Bokelundsvågcn, som slingrar sig ge-----· .-. ........ ·----..... . ... .-

nom planområdet i sydväst-nordostlig riktni"ng. Dessutom finnes inom 

området byggnader från två . nedlagda jordbruk. Mäktiga gärdesgårdar 

och rösen av sten ger landskapet en stark prägel av åldrig jordbruks

bygd, speciellt i den centrala delen av planområdets östra hälft, 

Några rapporterade lämningar från tidigare kulturer finnes ej enligt 

uttalande av landsantikvarien. 

Planområdet föreslås exploateras för fritidsbebyggelse. En förbe-
c ----·· 

redande utredning av översiktlig karaktär har givit vid handen, att 
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ett bälte utmed och norr om väg nr 1347 syna~ vara lämpad för sådan 

bebyggelse. Det har en -bredd av 500-100'm i nord-sydlig riktning och 

sträcker sig från den permanenta bebyggelsen kring riksväg nr 23 till 

Misserödsskogarna omedelbart öster om det aktuella planområdet. Inom 

nämnda bälte förefinnes redan grupper av fritidsbebyggel~e, som genom 

planmässig samordning kan förses med vi_ssa gemensamhetsanordningar. 

Bältet omslutes i norr och öster av landskapspartier, som med hänsyn c__ ___ ______________ __ ... ..... . ... ... . . -·. . . .. -·· - - . .... . .. ... -. . . 

till bl.a. naturvärdssynpunkter bör undantagas frän bebyggelse. Dessa ______ , ___ - --·. ... . ··-··- ·-· · .. --- ... . . .. . .. ...... ·- · · . .. 
partier erbjuder därmed vidsträckta strövomraden säväl för invånarna --'-----------·-·------------;---· --- -··---- .. 
i Höörs permanentbebyggelse och bältets fritidshus som för fritid~-

människor frän storstäderna . 

Inom planområdet · föresH.s de lågt belägna, öppna markerna utmed 

bäckarna utläggas säso~ --parkmark. D.e ' bi-id"~; sammanhänga~de gröns tråk, 
-----~·- .. -.. - . .... --~. ····· .. ., ... .. . 

som leder ut mot de tidigare nä~illda, stora strövarnrädena norr och ös-
. -.. .... ----·----·---·------- ·----····-· .. -- ---- ..... ----· ·· ·-··- ... . 

ter om planomrädet. Inom dessa grönstråk finnes plana ytor av till-.. ---· ... ···--._.._ ______ .--· ....... .... . 
räcklig storlek för enkla gräsbollplaner och dylika lekarrangemang i 

områdets nordvästra, mellersta och östra delar. Vidare föreslås den 

branta höjden i sydost samt den aldrig odlade kullen i ' väster utläggas 

som parkmark på grund av deras betydelse i landskapsbilden. Parkmarken~ 

utformning som sammanhängande , relativt breda stråk och dess förlägg

ning huvudsakligen kring bäckflödena, 'där betet är rikligast och saf

tigast, möjliggör en rationell kreatursbetning över hela området. 

Detta torde vara ett ur praktiskt och ekonomisk ~ synpunkt rimligt 

att sköta parkmark inom fritidsområden av denna typ och det enda sätt 

på vilket landskapets karaktär kan bevaras. 

Fritidsbebyggelsen föreslås i huvudsak bli placerad på planområ~ets 

sluttningar och högt belägna platåer. Där finnes det ur bostadshygie

nisk synpunkt. bästa mikroklimatet, och där finnes redan från början 

en vegetation, i vilken byggnaderna kan bäddas in. De öppna partier 

av höjderna som föresläs bebyggas, kommer att planteras med lövtrjd, 

innan bebyggelse kommer till st&nd. Bebyggelsekvarterens gränser mot 

parkmark eller vägmark följer, där s~ är möjligt, befintliga gärdes

gårdar eller vegetationsgränser, sä att dessa för landskapet så vik-

tiga element på ett meningsfullt sätt skall kunna samverka med bebyg

gelsen. Även inom kvarteren bör befintliga gärdesgårdar i m&nga fall 

kunna bevaras utmed tomtplatagränser. 

Bebyggelsen avses f~ en enhetlig utformning med långsmala bygcnacs

krappar, som lätt kan anpassas till torrängens sluttningar. Även b;yi:.:-
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nadGn\aterial och~.taklutning fBrcslllO :f~ onhotlig utformning ... mod :tå.nkc 

på å.tt· dbn 'kuperado terrä.nt;cn· g0r å.tt ~t t flertal byggnadsgr~ppor . .:kar. • 

uppfattas· samtidigt frän viss;a. punktcr;··För stora delar av p1a.nomrtl.dct;~ 

kommer exploatören att tillhandahälla typritningar ollor förrnodla kon

takt Ull byggnadsfirma, som fl tager sig a t t leverera motR\"arande bygg

nadstyp .e·r·.a 

I centralt läge inom planområdet föresläs ett område för.handels

ändamål och samlingslokaler, tillgängligt såväl via körväg som från 

grönstråken. Med utgångspunkt frän en befintlig lada, som ombygges 

till hobby- och bordtennislokal för områdets ungdomar, planeras här 

sommarbutik, tennis- och miniatyrgolfbana. 

Planområdets vägnät föreslås utbyggas från endast två anknytningar 

till väg nr 1347. Den ena av dessa ersätter Bokelundsvägens nuvarand. 

anknytning i ett läge med bättre sikt ca 100 m längre österut. Den an

dra, som är av sekundär betydelse, utgöres av en befintlig anknytning 

ca 400 m längre österut. ~elundsvägen, som är huvudväg för största 

delen av planområdet och dessutom har viss genomfartstrafik, föreslås 

få en delvis helt ny, delvis justerad sträckning_. Därigemom blir dess 
---·-.,•-:- ' ' .. ~•,o • •''·· ,•l•''• .',· • -~"•-'•• o • '·'l 'r'' o•· • o,.o 

nuvarande branta och slingrande sträckning över kullen i planområdets 
-----~-·---··-.. ~·------~--~·-.. ··-·~···-- --···· .... 

mitt avlastad frän trafik, vilket möjliggör, att detta sällsynt vackra 

vägparti ej behöver rätas och breddas. Från Bokelundsvägens nya sträck

ning utg~r enligt planförslaget omedelbart norr om väg nr 1}47 en pa

rallellväg till denna, som avses utgöra matargata för de södra delar

na av planområdet och dess framtida, eventuella utvidgning mot väster. 

Denna parallellväg möjliggör, att väg nr 1347 kan befrias från vissa 

befintliga direktutsläpp från fastigheter, när så befinnes nödvändigt. 

Omrädets vattenförsörjning planeras ske frän central vattentäkt. 

Spillvatten frän kök och tvättrue beräknas avledas genom infiltration. 

Avlopp från vattenklosett kan t..v. icke tillåtas, utan något system ( 

av torrklosett får användas och latrintömning tillämpas. Vatten- och 

avloppsfrågorna beröres närmare i särskil~ utr~dni~g. / . ./ 
fl~y / ~U/iYt'7C 

Planförslaget har utarbetats i samarbete med AB Vattenbyggnads

byrån i Malmö vad beträffar vatten- och avloppsfr&gor. Grundkartan har 

upprättats av distriktslantmätare Folke Karlsson i Eslöv. 

Samråd har under arbetets gång skett med länsarkitektkontoret, väg

förvaltningen, landsantikvarien, Skänes Naturskyddsförening, distrikts-· 

lantmätaren samt markägarna. 

Lund den 15 februari 1965 

för EGLERS STADSPL)JfEBYRÅ AB 

Ut;, L{1tVJ1,fl ·::7 /~/:..--.··· -~-----.................. _ 

Ffb.d Forbat Stefan Romare 
Arkitekt SAR Arkitekt SAR 








