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Vid framtagandet av detaljplan ”Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde Nord södra delen”, 
som vann laga kraft 2012-02-02, togs följande rapporter fram som även gäller för denna 
plan:  dagvattenhantering -Jordbruksverket,  markundersökning -Prikon AB,  geoteknik 
-GeoExperten RS AB och  bullerutredning -Höörs kommun. Rapporterna gäller även för 
denna detaljplan.

Figur 1. Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till centrala Höör.
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Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

Tidplan
Planprocessen sker med standard planförfarande och beräknas fortgå enligt följande tidplan:

Samråd (3 veckor)   vintern 2017
Eventuell granskning om planen inte godkänns av skägarna vid samrådet vintern - våren 2017
Antagande (KS)    våren 2017
Laga kraft    våren 2017

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan, som är juridiskt gällande, läsas 
tillsammans med denna planbeskrivning och utredningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska 
underlätta förståelsen av planförslagets samt redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande 
och förutsättningar. 
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Inledning

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen innehåller två åtskilda markområden, båda med syftet att skapa ändamålsenliga fastig-
heter för verksamheter. I den del som omfattar tidigare detaljplan ”Verksamhetsområde Nords södra 
del”, som vann laga kraft 2012-02-02, är syftet att minska fastigheternas djup genom att flytta 
tillfartsgatan som leder i nordsydlig riktning parallellt närmre Väg 23. Ett smalt, slingrande område 
norr om som utgör tidigare planlagt vägreservat mellan den norra och södra delen av Höörs ”Verk-
samhetsområde Nord”, tas bort med denna plan. Vägreservatet går genom kuperad mark och kärr 
och då vägen inte längre behövs, eftersom tillfart numera är planlagd till båda områdena, så är inne-
börden av planändringen att vägreservatet ska övergå till den användning den har idag, ”Natur”.

Det södra markområdet inom del av Ekeröd 6:4, som också har regionalt annonsläge intill Väg 23, 
och som i tidigare i detaljplan från 1974 reserverats som ”Trafikområde” för eventuell framtida om-
dragning av Väg 13, har tagits med i detaljplanen för att istället för vägreservat användas för verk-
samheter. I gällande ÖP 2002, se figur 2 nedan, visas hur omdragning av Väg 13/23 planerades i 
kommunens översiktsplan vid det tillfället. Trafikverkets pågående åtgärdsvalsstudie pekar på att det 
inte kommer att bli aktuellt med denna västliga länk vid omdragning av ”Väg 23/13, ny väg vid Ring-
sjön”. Väg 23 genom Höörs kommun pekas ut som en av de hundra farligaste vägsträckorna i landet. 
Projektet finns med i infrastrukturplanen som Region Skåne tagit fram, där det anges att byggstart 
kommer ske tidigast 2021. Enligt trafikverket.se (2016-11-09) är nästa steg att utreda den nya 
vägens sträckning. Trafikverket föreslår att det byggs en ny väg öster om Höör och att Väg 23 flyttas 
till nuvarande väg 13” (2016-11-09  http://www.trafikverket.se/ny-vag-2313-vid-ringsjon). Därför 
avser kommunen pröva att använda vägreservatet intill Väg 23 som verksamhetsområde. 

Figur 2. Bild från Översiktsplan 2002, sid 70, område för verksamheter. Information på Trafikverkets hemsida 
angående pågående åtgärdsvalsstudie pekar på att det inte kommer att bli aktuellt med en västlig länk (rött kryss). 
Därför prövar kommunen med denna detaljplan att använda marken för det tidigare vägreservatet, markerat med 
röd oval, för verksamheter. Den västliga sträckningen vidare mot befintlig Väg 13 kommer därmed inte att behövas.

Verksamhetsområde
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Nytt planuppdrag, som innebar att vägreservatet skulle tas med i detaljplanen beslutades 2016-05-
09 av kommunstyrelsen. Plan- och bygglagen hade då ändrats vad gäller modeller för framtagande 
av detaljplaner och det som gäller är standardförfarande istället för enkelt planförfarande.

Användningen av verksamhetsområdet lämpar sig för t.ex. mindre, ej störande småindustri, försälj-
ning kopplad till tillverkning, handel med skrymmande varor och företag som vill exponera sig intill 
Väg 23. En handelsverksamhet kan ses som en komplettering av den handel som finns i det befintliga 
verksamhetsområdet väster och norr om City Gross. Planförslaget överensstämmer med Översikts-
plan 2002, se figur 2.

Planens syfte, enligt 4 kap. 30 och 32 §§ PBL, har betydelse särskilt när det gäller vilka avsteg som 
kan tillåtas från detaljplanen i bygglov och sammanfattas därför enligt nedan på plankartan: 

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 skyddsav-
stånd 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. Naturområde avsätts för träd ut-
med 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.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget direkt väster om Väg 23 och norr om City Gross, ca 1 km norr om Höörs tätort.
Se figur 1.

Areal
Planområdet omfattar cirka 8,2 hektar varav 7 ha är kvartersmark för verksamheter, Z, och 1,9 ha är 
avsatt för upplag. Allmän platsmark fördelas på 0,6 ha gata och 0,8 ha naturmark.

Avgränsning
Planområdet avgränsas i öster av Väg 23 och i väster av område intill järnvägen, Södra stambanan. I 
norr avgränsas planområdet av tidigare planlagd naturmark med Bökestorpsbäcken och i söder samt 
mellan de två ingående markområdena avgränsas planområdet av befintliga verksamheter, kakelvaru-
hus och upplag/sortering.

Figur 3. Planområdet i norr med tillfart från Barkvägen, det före detta ”Sågenområdet”, planeras för verksamhe-
ter som inte är störande. 



5

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

Figur 4. Vy från Barkvägen, infartsvägen till norra delen av planområdet, gamla Sågenområdet, som är beläget 
norr därom (till höger i bilden). 

Figur 5. Vy från den del av planområdet i söder som utgörs av före detta vägområdet på Ekeröd 6:4 sett västeri-
från i riktning mot norr där kakelvaruhuset intill Väg 23 syns. Infart planeras från Pumpvägen.

Figur 6. Vy från före detta vägområdet sett västerifrån mot söder där företag med poolförsäljning syns intill Väg 23.
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Ägoförhållanden
Fastigheterna som ingår, Sjunnerup 2:9 samt Ekeröd 6:4, ägs båda av Höörs kommun.

Nuvarande användning
Marken i norra delen är till stor del hårdgjord mark med vissa delar ruderatmark. Inom det före detta 
vägreservatet inom Ekeröd 6:4 är största delen gräsmark och i väster skog. 

Miljöbedömning/behovsbedömning av MKB

Bedömning av miljöpåverkan, avvägning miljöbalken
Enligt KS beslut 2014-11-13 § 180 skulle detaljplaneändringen för norra delen, som sedan 2012 är 
detaljplanelagt, upprättas med enkelt planförfarande och föregås av kompletterande markundersök-
ning i det före detta ”Sågenområdet”. I markmiljöteknikrapporten, (MUR) som blev klar 2016-09-27 
(D136, PQ Geoteknik & Miljö AB, Lomma)”, bedöms planområdet inte kunna klassas som någon stor 
risk varken för byggnationer eller för spridning till omgivningen. Det anges dock att det finns vissa 
indikationer kring centrala delarna av den gamla sågverksetableringen i norra delen av planen som 
bör följas upp. Enligt rapporten bedöms planområdet inte kunna klassas som någon stor risk, varken 
för byggnationer eller för spridning till omgivningen. 

Den södra delen med vägreservatet för omdragning av Väg 23/13 lades till planuppdraget 2016 och 
nytt planuppdrag med standardförfarande beslutades. Marken har använts som jordbruksmark för 
gräsodling/vall, men med sitt läge intill den högt trafikerade Väg 23 lämpar sig marken mellan be-
fintliga verksamheter och handel med sin storlek bättre för verksamheter än som jordbruksmark. Väg 
23 trafikeras med 9146 fordon totalt/årsmedeldygn (ÅDT) mätt 2015-01-01, (https://nvdb2012.
trafikverket.se/SeTransportnatverket) utmed planområdet. 

Exploateringen av verksamhetsområdet stämmer överens med översiktsplanen utöver den del som 
tillkommer, vägreservatet i söder som förutspåddes för omdragning av väg 13 när ÖP 2002 upprät-
tades. Tillskottet av verksamheter, upplag och utbyggnad av gata, dagvattenanläggningar med mera, 
bedöms kunna utföras utan att medföra betydande miljöpåverkan, varför miljöbedömning MKB inte 
bedöms vara nödvändig. Se vidare under avsnittet ”Konsekvenser”. 

Förslag
Föreslagen markanvändning och bebyggelse
Kvartersmark planläggs i båda delarna för användningen Z, verksamheter med begränsad omgiv-
ningspåverkan. I den norra delen avsätts ett område närmast järnvägen för upplag och garage och 
skjul. Byggnaderna inom verksamhetsområdena ska ha ett attraktivt utseende mot Väg 23, mot 
gatorna inom området och mot järnvägen och därför regleras byggnadernas utformning. 

Ett område för natur med föreslagen trädplantering avsätts närmast Väg 23 inom båda områdena. 
Syftet är att skapa en tilltalande nordlig infart till Höör.

Verksamhetsområdet ska byggas ut för att ge möjlighet att etablera nya verksamheter. Området 
kommer att vara väl synligt från Väg 23. För att bebyggelsen ska få ett tilltalande utseende regleras 
fasadernas utformning och maximal byggnadshöjd får vara 10 meter. Inom upplagsdelen får bygg-
nader, garage och skjul ha en nockhöjd på max 5 meter. Intill Väg 23 avsätts ett särskilt område för 
skyltpelare intill Barkvägen. I övrigt reglereas skyltning till byggnaders fasader och variabelt medde-
lande tillåts inte.

En del av marken inom planområdet utgörs av natur intill Väg 23 som avses planteras med trädrad 
som läses samman med de bevarade kullarna med bokskog norr därom. Syftet är att göra denna 
norra infart till Höör mer tilltalande för trafikanterna.   

Bebyggelse och fastigheter
Hela Verksamhetsområde Nord med en nordlig och sydlig del omfattar totalt cirka 18 hektar + 1,3 
hektar som utgörs av vägområdet. Den exploaterbara marken ska utnyttjas effektivt för att hushålla 
med markresurserna i området och i Höörs kommun. Områdets utbyggnadstakt är svårbedömbar 



7

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

Figur 7. Illustrationskartan visar exempel på hur bebyggelse kan förläggas inom kvartersmarken. Storleken på 
fastigheterna och bebyggelsen kan utformas på många andra sätt men procentuell maximal byggbar andel enligt 
reglering på plankartan överensstämmer med illustrationen. Byggnaderna får inte förläggas närmre Väg 23 än 30 
meter vilket illustrationen visar. Skjul och garage tillåts på upplagsplatsen närmast järnvägen men illustreras inte. 
En vall avgränsar området mot järnvägen i öster (grönt område) och en trädrad planeras intill Väg 23.

Förslag
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och kan sträcka sig över en lång tid. Illustrationsplanen redovisar tomter på mellan ca 13000-2500 
m2 men det är fullt möjligt att avstycka fastigheter i andra storlekar inom kvartersmarken.

För att fastigheterna ska kunna bebyggas och för att skapa angöringsväg från Pumpvägen kommer 
avverkning av skog samt uppfyllnad av mark samt schaktning att ske. Del av kvartersmarken
närmast järnvägen regleras att användas som upplagsområde för schaktmassor men kan även fung-
era för annan typ av upplag som kommunen godkänner. En vall finns i det område som förlagts som 
natur mellan upplagsområdet och järnvägen.

Byggnader ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mellan fastigheter samt minst 5 m från 

fastighetsgräns mot gata. En byggnadsfri zon på 
30 meter gäller från Väg 23. Den del som inte får 
bebyggas kan användas för parkering och delar 
av fastigheterna bör vara vegetationsklädda för 
att förbättra dagvattenhanteringen. Vegetationen 
kan utgöras av gräs samt träd och buskplante-
ringar, som också ger en mer tilltalande karaktär 
på området. Eventuella upplag inom fastigheten 
bör underordnas byggnadens volym och bäddas in 
i grönska. 

Fasadmaterial bör inte uteslutande utgöras av plåt 
utan brytas av med trä, tegel eller puts etc. Minsta 
andel glas i fasader anges i procenttal, 30% mot 
Väg 23 och 20% mot övrig gata. Anläggande av 
sedumtak ses som positivt. Sedumtak rekommen-
deras för att begränsa mängden dagvatten som de 
stora hårdgjorda ytorna genererar. Hantering av 
tak- och dagvatten ska följa kommunens dag-
vattenpolicy.

Med hänsyn till trafiken på Väg 23 får inga störan-
de (t ex bildväxlande) reklamskyltar eller ljusan-
ordningar uppföras. Ett område för gemensam 
skyltpelare avsätts i området utmed Väg 23 strax 
norr om infarten till Barkvägen. Reklamskyltar 
inom fastigheterna ska placeras på fasad och till-
låts inte på tak. En skylt med maximala måtten 2 
meters bredd och 3 meters höjd tillåts per fasad. 
Skylt med variabelt meddelande tillåts ej.

För säkerhet mellan byggnad och farligt godsled 
avsätts ett avstånd till Väg 23 på 30 meter som 
inte får bebyggas. Den föreslagna tomtmarken 
med ny exploatering utmed Väg 23 har därför reg-
lerats med prickmark som ger detta avstånd. 

Figur 9. Utdrag ur grönstrukturprogrammet för Höörs 
tätort med Stanstorp och Sätofta (antaget av Kom-
munfullmäktige den 28 mars 2007). Där klass 1 är 
den högsta klassen och klass 4 är den lägsta.

City Gross

Etapp 3

ny Väg 
23/13

Figur 8. Planområdet är en del i ett större föreslaget 
utvecklingsområde för verksamheter i norra Höör. I 
detaljplanen som antogs 2007 för verksamhetsom-
rådet visades ovanstående principskiss för tänkbar 
utbyggnad. I andra alternativ visades ny väg 13 ut-
byggd i det läge som vägreservatet som nu föreslås 
planläggas som verksamhetsområde.
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Figur 10. Jordbruksverkets översiktskarta för 
avrinningsområden (utdrag ur gällande detalj-
plan). Gällande detaljplan anger dagvattenhan-
tering inom naturområdet.

Figur 11. Bilden visar en vattentrumma som behö-
ver förlängas och byggas över vid anläggande av 
infart söderifrån till det före detta vägreservatom-
rådet från Pumpvägen. En större ek finns i kanten 
på vägreservatet och ytterligare några ekar finns 
inom området.

Natur och grönstruktur
Den värdefulla natur- och kulturmiljön har till stor del tagits tillvara genom att gator och tomter 
anpassats till t.ex. stenmurar och träddungar. I redovisade naturområden i detaljplanen har skogs-
dungar, höjdryggar och stenmurar sparats och dessa ingår tillsammans med de låglänta partierna 
och bäckfåran som naturmark i planen. Dessa naturelement ger ett intressant tillskott till miljön i 
verksamhetsområdet. Den befintliga naturen kan kompletterats med ny vegetation inom fastighe-
terna för att ge ett intressant intryck när man kör in i området och utmed Väg 23 föreslås en trädrad 
planteras.

Verksamhetsområdet kommer att innehålla stora områden med natur, se utdrag ur grönstrukturpro-
grammet figur 9. De tidigare hagmarkerna på höjdryggarna med värdefull skog och slingrande sten-
gärdsgårdar bevaras till största delen. Områdena bör göras mer tillgängliga med stigar, särskilt de 
som ligger nära gator och bebyggelse. Området bör få sköta sig självt vilket innebär fortsatt igenväx-
ning och förvildning. Det sanka naturområdet bör ha kvar sin sumpskog och sina mer öppna partier 
för rening av dagvatten. I området kan det anläggas vattenytor som dels kan fungera som fågellokal, 
dels som dagvattenmagasin. I det sammanhanget kan tidigare slingrande sträckning på bäcken, som 
kan anas på äldre kartor, återskapas. I gällande plan finns ett vägreservat mellan de två områdena 
för verksamheter. Vägreservatet tas bort med denna plan och ger ökat utrymme för natur.

Vattenområden
Den befintliga, grävda dammen vid järnvägen ligger i planförslaget inom kvartersmark och kommer 



10

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

Föreslagen trafikstruktur

Verksamhetsområdet kommer trafikförsörjas från Väg 23 via Barkvägen och området i söder via 
Pumpvägen. Gatan ansluter till vägreservat som avsatts genom naturområdet i gällande plan för 
Sjunnerup 2:9, södra delen som vann laga kraft 2012. 

Eftersom kvartersmarken i söder, som tidigare var vägreservat, föreslås utgöra en fastighet, anläggs 
ingen gatumark som allmän platsmark i denna del. Avsikten är att tillfart antingen kan anordnas 
norrifrån, om hela eller delar av fastigheten läggs till någon av de norrom liggande fastigheterna, 
vilketvore att föredra, eller kan tillfart anordnas från Pumpvägen. Anläggande av tillfart från Pump-
vägen är problematisk då den hamnar nära slänt och kärrmark intill järnvägen. Vägen bör därför 
göras så långt österut som möjligt intill gräns till grannfastighet. Det finns även en vattenlednings-
trumma som tillfart behöver anordnas över, se foto, figur 11. 

Utformning av gator
Gatumarken omfattar cirka 0,6 hektar vilket motsvarar cirka 340 meter lång gata inklusive vänd-
plats. Gatan blir 12 meter bred med ett 7 m brett vägområde och 2,5 m breda sidoområden. Sido 
området är tänkt att innehålla dagvattendike och plats för belysning, kablar m.m. Inom detta om-
råde kan exempelvis parkering förläggas. Ett avstånd på 30 meter hålls mellan järnvägens närmsta 
spårmitt och kvartersmarken för verksamhet och upplag som ligger närmast järnvägen.

Figur 12. Redovisning av skyddsvärda biotoper 
(utdrag från gällande plan).

Figur 13. Fyllningsområden, blå randning och organisk 
jord, röda prickar enligt geoteknisk utredning (utdrag 
från gällande plan)

att ersättas med nytt dagvattenmagasin längre 
norrut.

Genom lågpartiet i norr rinner Böketorpsbäcken 
samt diken, både parallellt och vinkelrätt. Dessa är 
biotopskyddade och bör bevaras vid detaljprojek-
teringen och inordnas tekniskt och gestaltnings-
mässig i hanteringen av dagvattnet. Förändringar 
av de biotopskyddade områdena kräver dispens av 
Länsstyrelsen.



11

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

Parkering
All parkering ska anordnas inom fastigheterna på kvartersmark. Parkeringsytor bör bäddas in i träd-
planteringar, buskage och öppna grönytor. Lastning och lossning ska kunna ske på egen fastighet så 
att trafik på gatorna inte störs.

Biltrafik
I gällande detaljplan (södra delen, laga kraft 2012-02-02) anges att när Väg 23/13 byggs ut ös-
ter om tätorten kommer vägstrukturen i verksamhetsområde Nords närområde att förändras, vilket 
kommer att utredas av Trafikverket, se principskisseer figur 8 från samma plan. Med en arbetstät-
het liknande befintliga verksamhetsområden beräknas cirka 100 personer arbeta inom området vid 
full utbyggnad. Detta bedöms alstra en trafik på cirka 500 personbilar/dygn och cirka 200 lastbilar/
dygn. 

En trafikplats har anlagts utmed Väg 23 direkt öster om verksamhetsområdet 

Gång- och cykeltrafik
I gällande detaljplan från 2012 har mark reserveras för en gång- och cykelväg utmed VGäg 13 och 
planområdet. Denna gång- och cykelväg avser knytas samman med planerad gång- och cykelväg 
längs Väg 23 som är redovisad i projektet ”tätortsåtgärderna genom Höör” som tagits fram av Tra-
fikverket och norrut kommer gång- och cykelvägen att kopplas samman med planerade stråk längs 
Väg 23 och väg 1324. I den södra delen som tidigare var vägreservat, regleras ett område för gång- 
och cykelväg.

Kollektivtrafik
Plats finns reserverad i gällande detaljplan (2012) för busshållplats i den södra delen av verksam-
hetsområdet, i anslutning till Barkvägen. På den östra sidan av Väg 23 bör parkeringsplatsen och 
polisens kontrollficka kunna användas till hållplats. 

Det finns två ringbusslinjer som passerar planom-
rådet. Ringbuss 3 som trafikerar Höör - Norra Rör-
um - Höör har två hållplatser utmed Väg 23 som är i 
anslutning till planområdet. Och en hållplats utmed vägen 
till Norra Rörum. Ringbuss 6 som trafikerar Höör - Tjörnarp - 
Sösdala har samma hållplatser som tidigare nämnda buss-
linje på Väg 23.

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten 
Verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommu-
nala vatten- och avloppssystemet söderifrån. Ledningar är 
framdragna till de sydligaste tomterna. 

Dagvattenhantering 
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark på varje fastighet 
enligt kommunens dagvattenpolicy. Längs gatorna kommer 
det att byggas ett dagvattensystem som leder till fördröj-
ningsmagasin. Fördröjningsmagasin kan lämpligen placeras i 
lågpartiet i norr. Från dessa fördröjningsmagasin leds vattnet 
via bäcken till Höörsån. Fördröjningen måste vara så stor att 
områdena nedströms inte påverkas. 

Jordbruksverket har gjort en översiktlig utredning av hante-
ring av dagvattnet inom planområdet. Utredningen inkluderar 
även den norra delen verksamhetsområdet.

Det aktuella planområdet ligger inom Höörsåns avrinningsområde. Ett sidodike, Bökestorpsbäcken, 
går i dalgången i planområdets norra del. Diket är tänkt att utnyttjas både för dagvattenhantering 

 linje 3

linje 3+6

linje 3+6

Figur 14. Busshållplatser i anslutning till 
planområdet.
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och som ett gestaltningselement. Diket är recipient för dagvatten från större delen av planområdet. 

Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn tas till att den naturliga avrinningen har ökat 
och anses fortsätta öka. Magasinen utformas och dimensioneras i samband med projekteringen av 
va-systemet. Här finns möjlighet att, förutom att strypa utloppet, göra det möjlighet att stänga av vid 
ett eventuellt utsläpp av föroreningar. Detta ökar tryggheten för nedströms liggande dikningsföretag, 
både avseende kvantitet och kvalitet. All anslutning av dagvatten sker öster om järnvägen. Diket från 
norr kommer att nyttjas för fördröjning vilket innebär i praktiken att även dräneringsvattnet kommer 
att fördröjas. Att fördröja dräneringsvattnet från norr innebär dessutom möjlighet till en permanent 
vattenyta under en längre tid av året.

I gällande plan från 2012 anges att ”en eventuell uppdämning pga magasinets utlopp vid järnvägen 
bör avklinga inom planområdet. I annat fall kan de befintliga fastigheterna söder väg 1324 skadas”. 
I samband med projektering av dagvattensystemet bör det även kontrolleras att trumman under 
järnvägen eller trummor och överbyggnad av diken inom planområdet inte medför en skadlig upp-
dämning.

Energiförsörjning, tele och bredband 
Kraftringen Nät AB (Höörs energiverk) är eldistributör inom planområdet. Elförsörjningen till den 
södra delen av området förstärktes i samband med att det nu avvecklade asfaltsverket etablerades. 
Elanläggningarna behöver anpassas till den nya planbilden och nätet måste förstärkas för att klara 
en utbyggnad. Kraftringen har meddelat att det behövs en transformatorstation inom planområdet. 
På plankartan avgränss ett område för transformatorstation med en ”E-bestämmelse” som möjliggör 
utbyggnad av nätstation. Stationen placeras så att den är nåbar från gatn. 

Fiberkablar kommer att läggas ner i gatorna. 

Avfallshantering
MERAB sköter avfallshanteringen i området.

Planbestämmelser och motiv
Avsikten är att planområdet ska kunna rymma olika slags verksamheter. Därför har beteckningen Z1 
angetts på tomtmarken . Verksamheter är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas 
för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande 
varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Verksam-
heterna får inte vara störande. 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. 
Naturområde avsätts för träd 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. Tomtmarken närmast järnvägen avsätts för Upplag 
och lager med tillhörande byggnader. Behovet av skyddsavstånd får inte överstiga 100 meter.

Avsikten att ha ett byggnadsfritt område utmed gatan på 5 meter är att underlätta sikten utmed 
gatan och få en enhetlig gatubild. Byggnaderna ska också hålla ett minsta avtånd på 4 meter mellan 
fastigheterna för att minska brandspridning och för att skapa genomsiktlighet.

Reklamskyltar ska placeras på fasad och tillåts inte på tak. En skylt med maximala måtten 
2 meters bredd och 3 meters höjd tillåts per fasad. Skylt med variabelt meddelande tillåts ej 

Fasader ska brytas upp minst varje tionde meter med fönster och ha variation i fasad och de fasader 
som är vända mot Väg 23 ska ha minst 30% glas  samt fasader mot gata inom området ska ha minst 
20% glas. Fasader ska brytas upp minst varje tionde meter med fönster och ha variation i fasad 
och  fasader mot gata inom området ska ha minst 20% glas. Högsta nockhöjd på huvudbyggnaderna 
är satt till 10 meter

Tak ska utföras i matt svart-grå kulörer. Tak på komplementbyggnad med lägre lutning än 27°
får även utföras i svart papp eller med sedumväxtlighet.
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Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i 
planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om 
man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en bety-
dande miljöpåverkan.

Planenheten bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvensbe-skrivningar, att plan-
förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 
§§ miljöbalken och i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av 
detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. 

De utredningar som har genomförts och de konsekvenser som redovisas nedan utgör bakgrunden 
i den behovsbedömning som kommunen har genomfört enligt kriterierna som anges i bilaga 4 till 
MKB-förordningen. Följande undersökningar/utredningar har genomförts: Översiktlig geoteknisk 
undersökning, Miljöteknisk undersökning och Bullerberäkning för vägtrafik

Vid den behovsbedömning som utförts har följande ställningstagande gjorts. Detaljplanen innebär 
att ett redan befintligt verksamhetsområde kommer att utökas. Utökningen är av mindre omfattning 
i den södra delen och bedöms här inte påverka landskapsbilden i någon större omfattning. Marken 
som kommer att tas i anspråk bedöms inte vara av någon större betydelse för pågående markan-
vändning. De värdefulla natur- och kulturvärden sparas och bedöms inte påverkas negativt och inte 
heller det rörliga friluftslivet. De effekter som planen kommer att medföra i form av ökad trafik och 
förorenat dagvatten bedöms vara hanterbara. 

Det finns värdefull vegetation och natur inom planområdet i form av träd, bl.a. gamla bokar och ekar 
m.m. I området finns också anläggningar som är en del av landskapets kulturhistoria. Det gäller bl.a. 
stengärdsgårdar och stensatta diken. Genomförandet av planförslaget innebär att en del av dessa 
anläggningar kommer att påverkas eller måste tas bort. Några träd och stenmurar kan ersättas med 
nya träd eller murar. Genom att placera tomtmark och vägar med hänsyn till natur- och kulturvärde-
na är det möjligt att spara de värdefullaste natur- och kulturvärdena. Genomförande av planförslaget 
innebär att ny mark för verksamheter skapas.

Sammanvägning: Planområdet är idag till drygt hälften ianspråktaget för tidigare sågverksamhet, 
annan verksamhet eller påverkat av tidigare verksamheter. Genomförande av planförslaget innebär 
att det kommer att finnas ny mark för verksamheter. Förslaget berör ett naturskönt område med flera 
värdefulla natur- och kulturmiljöer som delvis kommer att påverkas. De anpassningar av tomtmark 
och vägar som gjorts i förhållande till natur- och kulturvärdena innebär att huvuddelen av de värde-
fullaste miljöerna kan bevaras. Sammantaget är den påverkan som planförslaget förutses få sådan 
att den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Landskapsbild
Verksamhetsområdet är beläget på ett höjdparti söder om ett låglänt, dikat område. Södra stam-
banan passerar i väster, växelvis i skärning och på bank. I öster går Väg 23. Området är väl synligt 
från vägen och stambanan. Den södra delen har utnyttjats som industriområde, sågverk under lång 
tid. Uppfyllnader och schaktningar har gjorts för att få plana ytor. Marken har banats av och sänkts. 
Skogsstyrelsen har pekat ut en del av området som område med naturvärde. Den värdefulla skogen 
består i huvudsak av lövskog, bok och ek, i ett kuperat landskap. Området har inventerats i grönst-
rukturprogrammet och delar av området har klassats i klass 2. Lågpartiet avvattnas åt sydväst mot 
Höörsån. 

Samlade grupper av bostäder finns cirka 250 m väster om stambanan vid Jularp och cirka 200 m 
nordost om föreslaget verksamhetsområde. Söder om planområdet finns ett vägreservat i gällande 
detaljplan. 
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Föreslagen detaljplan anger att tillkommande verksamheter ska vara småskalig, inte störande verk-
samheter. 

De södra delarna hyser redan bebyggelse och har utnyttjats bl.a. som upplagsplats för timmer samt 
tillfälligt för ett asfaltsverk. Längs Väg 23 bevaras skogsdungar och höjdryggar vilket delvis bevarar 
landskapsbilden. Eftersom området redan är bebyggt och använt kommer landskapbilden endast att 
påverkas i mindre omfattning.

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 miljöbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte.

Mark, luft och vatten

Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning har genomförts för sågenområdet av Prikon AB (2001). Under-
sökningen kommer fram till nedanstående.

Inom sågverksområdet har det förekommit impregnering av virke genom doppning i olika kemikalier. 
Denna verksamhet var förlagd till den sydöstra delen av sågverksområdet. Provtagningar av jord har 
gjorts dels i anslutning till doppningen, dels på platser som bedömdes bli påverkade genom trans-
port eller uppställning av virke. Resultatet av undersökningen visar att påvisade mängder av använda 
kemikalier i jord och vatten är mycket små och utgör ingen miljörisk eller hälsofara. Behovet av efter-
behandling med avseende på använda kemikalier är obefinlig eller låg.

Påträffas markförorening i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 10 kap 11 § miljö-
balken, omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten underrättas.

Radon
Radonmätning har inte utförts i samband med den geotekniska undersökningen, men i den översikt-
liga utredningen klassas området som normalriskområde. 

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävedi-
oxid, kolmonoxid och partiklar. Fler verksamheter innebär att trafiken kommer att öka på omkring-
liggande vägar vilket kan ge en viss ökning av luftföroreningarna. Förändringen på Väg 23 bedöms 
relativt liten eftersom antalet fordon på sträckan är stor. 

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Dagvattenavrinningen från området kommer att förändras i och med att hårdgjorda ytor tillkommer. 
Dagvattnet ska tas om hand på tomten, i diken längs gatorna och i utjämningsmagasin. Bedömning-
en är att det finns goda möjligheter inom området för dessa anläggningar.

Natur- och kulturmiljö
Mellan befintlig bebyggelse i norr behålls naturen. Verksamhetsområdet som består av ruderatmark 
och hårdgjorda ytor avgränsas tydligt mot omgivningen av vägområdet i öster och stambanan i väs-
ter. Inga fornlämningar finns inom planområdet. Planförslaget bedöms inte påverka natur- och kul-
turmiljö, rekreation och friluftsliv, biologisk mångfald då marken utgörs av ruderatmark. Stadsbilden 
förändras med byggnaderna utmed Väg 23 men trädplantering intill Väg 23 vid Höörs norra infart 
kommer att ha ge en positiv upplevelse. Bebyggelsen regleras med föresatsen att få ett tilltalande 
utseende av byggnaderna. En ökning av hårdgjord mark kommer att ske, men inget ianspråktagande 
av jordbruksmark tas med planen. 

Hälsa och säkerhet
Buller
Trafiken kommer att öka något på omkringliggande vägar på grund av de nya verksamheterna, men i 
förhållande  till den omfattande trafiken på Väg 23 och med järnvägen väster om bedöms den ökade 
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påverkan som liten.  

Sociala konsekvenser
Verksamhetsområden brukar generellt vara ganska ödsliga och otrygga platser under helger och 
kvällar. Den flexibla användningen kan dock medföra ökad användning under olika tider av dygnet. 
Även naturområdet kan dra till sig promenerande på olika tider av dygnet. 

Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut. Barn och ungdomar kommer tro-
ligen inte att ha industriområdet som målpunkt. Men det är viktigt att utbyggnaden av exempelvis 
gång- och cykelvägar utformas med barnen i åtanke.

Mellankommunala frågor
Föreslagen etablering, varav endast den södra delen som utgörs av f.d. vägreservatet 1,3 ha, är 
nytillskott av mark för verksamheter, bedöms inte påverka handelsmönstret mer än lokalt. Området 
är placerat vid norra infarten till kommunens huvudort utmed Väg 23 vilket är strategiskt läge vad 
gäller resemönster i Skåne för sällanköp och köp av skrymmande varor med mera som kan etableras 
inom planområdet.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I gällande Översiktsplan 2002 för Höörs kommun redovisas hela området från City Gross upp till 
Sjunnerups gård och Stjärnelund som verksamhetsområde. Se figur 2, s 3.

Detaljplan
Gällande detaljplan för området ”Detaljplan för Sjunenrup 2:9 m fl fastigheter, södra delen” (kommu-
nens dp arkiv nr 152), antogs av Kommunfullmäktige 2011-12-14 § 92 och vann laga kraft 2012-
02-02. Genomförandetiden gäller till 2022-02-02.

Detaljplan finns för vägreservatet, T= område för trafikändamål, som tas bort med denna detaljplan. 
Detaljplanen som vann laga kraft 1974-12-23 och har namnet ”Holma 1:22, samt del av Ekeröd 6:1 
m. fl. 

Söder om det planerade vägreservatet, T, har ny detaljplan tagits fram för handelsområdet ”Pum-
pen” och för småindustriområdet som vann laga kraft 2013-02-05 och har en genomförandetid fram 
till 2018-02-05. Detaljplan finns för City Gross sydost om planområdet. 

Figur 16 Utdrag ur detaljplanen som vann laga kraft 1974-12-23 ”Holma 1:22, samt del av Ekeröd 6:1 
m. fl” som reglerar vägreservatet för planerad ändrad dragning av Väg 13 som numera inte är aktu-
ell. T-området för trafikändamål görs om till verksamhetsområde med denna detaljplan.
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Riksintressen
Väg 23 och järnvägen, är av riksintressen för trafik. Väg 23 är riksintresse för vägtrafik eftersom den 
är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Södra stambanan är en av Sveriges 
viktigaste järnvägar både för persontåg och godståg. Kapaciteten behöver byggas ut och utökad 
korridor mellan Malmö och Hässleholm är av riksintresse.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2006-09-13 att detaljplan för verksamheter skulle upprättas för Sågen-
området och angränsande fastigheter. I samband med detaljplanearbetet 2006-2011, då gällande 
detaljplan för området antogs (laga kraft 2012-02-02), har utformningen av hela verksamhetsom-
råde Nord studerats översiktligt bland annat för att utreda Trafikverkets vägalternativ. 

Övriga beslut och utredningar
Trafikverkets, fd Vägverket, tog fram en utredning 1999 med ny sträckning av Väg 23/13 öster om 
tätorten vilken har varit en viktig förutsättning för planeringen av verksamhetsområde Nord. 

Befintlig bebyggelse

Bebyggelse
Inom planområdet finns det tidigare sågverkets bebyggelse kvar. Denna bebyggelse består av ett 
flertal byggnader varav några är relativt stora. Här finns också halvöppna förrådsbyggnader som 
utnyttjats för lagring/torkning av sågat virke. Magasinbyggnaden som vätter ut mot Väg 23 är den 
största byggnaden med en längd på ca 76 meter och en höjd på ca 8 meter. Under senare tid har 
området hyst ett mobilt asfaltsverk för produktion av asfalt som nu avvecklats.  I den södra delen 
finns relativt nyuppförda byggnader för hantering av miljöavfall.
Intilliggande bebyggelse 

Natur
Mark och vegetation
Större delen av planområdet har under lång tid använts som sågverk eller som upplag för virke. Un-
der senare tid har den sydligaste delen utnyttjats för hantering av miljöavfall. 

I norra delen av planområdet finns skogsområde som till största delen består av lövskog, med ett 
äldre bestånd av bok, ek, al och björk. Delar av detta skogsområde har av Skogsstyrelsen pekats ut 
som ett område med ”naturvärde”, ädellövskog. De låglänta områdena i norr, med lite fuktiga partier 
längs bäcken, håller på att växa igen. Inom naturområdet har bedrivits bete. Bitvis består området av 
sumpskog, bitvis videsnår omväxlande med högörtsängar och är fågelrikt. 
Inom naturområdet finns brantare partier i de skogsbeklädda delar som angränsar till de låglänta 
delarna längs Böketorpsbäckens sträckning. Skogen är småkullig. 

De delar som använts för verksamheter är till större delen flackt och vegetationen är avbanad och 
grusad. Den nordvästra delen av föreslagen kvartersmark inrymmer en sluttning med ca fem meters 
nivåskillnad och den nord-östra delen en sluttning med ca tre meters nivåskillnad. 

Inom verksamhetsområdet finns en grävd damm, lokaliserad vid diket intill järnvägen i väster. Genom 
lågpartiet rinner Böketorpsbäcken som leder till Höörsån. Här finns också ett flertal diken, både 
parallellt och vinkelrätt med bäcken. Bäcken är i detta avsnitt mycket smal, 1-1,5 m och motsvarar 
ungefär ett djupare dike. Bäcken och dikena är en tillgång i området både för människor och djur. I 
den nordöstra delen finns små biflöden till bäcken som delvis är stensatta. 

Det finns inga stigar i området eftersom det under lång tid legat avskilt och dominerats av sågverk-
samhet, upplag och asfaltsverk. 

Grönstrukturprogram
I inventeringarna till grönstrukturprogrammet redovisas några områden norr om sågenområdet 
som delområden med höga värden, klass 2 i en 4-gradig skala. Enligt inventeringen är de värdeful-
laste naturområdena området väster och norr om Sågenområdet. Vid Sågenområdet finns en trädrik 
höjdrygg med en numera ohävdad hagmark.  Området är avskilt från  mader med ett lågt slingrande 
stengärde. Här finns rikligt med grov, vidkronig bok och avenbok samt ganska fina ekar. 
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Område med naturvärde/biotopskydd
Delar av området har av Skogsstyrelsen utpekats som område med naturvärde. 

Norr om planområdet finns öppna diken och en våtmark som omfattas av det generella biotopskyd-
det enligt 7 kap miljöbalken. För åtgärder som kan innebära skador för naturmiljön inom biotopskyd-
dade partier krävs dispens från Länsstyrelsen. Dispens kan lämnas om det finns särskilda skäl. Det 
finns inget formellt hinder mot att en detaljplan antas även om den berör biotopskyddade partier, 
men planen får inte genomföras i dessa partier utan dispens. 

Böketorpsbäcken rinner igenom den norra delen av planområdet och klassas som biotop. Bäcken är 
ett tillflöde till Höörsån som rinner väster om Södra stambanan. Höörsån i sin tur är ett vattendrag 
med skyddsvärda fiskarter. Böketorpsbäcken är omgiven av våtmark. Det är möjligt att bäcken i sin 
västra sträckning har blivit rätad för att få mer hanterliga brukningsytor. Sen 2009 finns det en mil-
jökvalitetsnorm för vattenförekomst, d v s kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster.

Böketorpsbäcken var 1951 aktuell för syneförrättning, men denna återkallades då kostnaden för en 
ny trumma under järnvägen ansågs bli för hög jämfört med nyttan. Nedströms järnvägen är diket 
reglerat genom ”dikningsföretaget Holma säteri av år 1908”. Det finns inga registrerade täckdik-
ningsplaner inom området, men det är troligt att det finns ledningar inom området som går ut i diket.

Rekreation
Narurområdet har höga naturvärden och används som rekreationsområde i viss mån och bland an-
nat har det under senare år avnvänts som område för bland annat paintball. Emellertid är området 
mycket bullerstört med järnvägen väster om och Väg 23 angränsande i öster.

Figur 17 Detaljplan för Sjunenrup 2:9 m fl fastigheter, södra delen (kommunens dp arkiv nr 152), 
antogs av Kommunfullmäktige 2011-12-14 § 92 och vann laga kraft 2012-02-02. 
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Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts för planområdet av GeoExperten AB (2006). Infor-
mationen som följer är hämtad från den utredningen. Den södra delen av området är relativt plan i 
delen med pågående verksamhet. Norr om den befintliga verksamheten vidtar ett kuperat landskap 
med en långsträckt ås från nordost till sydväst och med sten i markytan. Berget inom området består 
av urberg med granit och gnejs. Berg i dagen har inte observerats inom området. Jordlagren består i 
huvudsak av relativt grov friktionsjord bestående av stening grusig sand.

I lågpartierna närmast Södra stambanan och Väg 23 förekommer organisk lös jord. I den västra de-
len, i anslutning till släntpartiet, har det påträffats okontrollerad fyllning med schaktmassor, organisk 
jord, trä, sågspån etc. Sannolikt förekommer det organisk jord under fyllningen närmast släntpartiet. 
I den norra delen av planområdet, i lågpartiet, finns ett större sammanhängande kärrområde som 
tidvis står under vatten. Området avvattnas till Höörsån. Som mest påträffades organisk jord upp till 
4,7 m. 

I kärrmarksområdena kan grundvattnet under stora delar av året förväntas ligga i nivå med marky-
tan. Det förekommer även fria vattenytor. Grundvattenströmningen kan i stort förväntas vara riktad 
mot söder och sydväst. 

Den organiska jorden i kärrmarkspartierna ger sättningar vid belastning. Stora sättningar och stabi-
litetsproblem kan förväntas vid uppfyllnader. För övriga ytor med friktionsjord föreligger gynnsamma 
geotekniska förhållande för industribebyggelse.  

Markföroreningar
Inom sågverksområdet har det förekommit impregnering av virke genom doppning i olika kemikalier. 
Denna verksamhet var förlagd till den sydöstra delen av sågverksområdet. Provtagningar av jord har 
gjorts dels i anslutning till doppningen, dels på platser som bedömdes bli påverkade genom trans-
port eller uppställning av virke. Resultatet av undersökningen visar att påvisade mängder av använda 
kemikalier i jord och vatten är mycket små och utgör ingen miljörisk eller hälsofara. Behovet av efter-
behandling med avseende på använda kemikalier är obefinlig eller låg.

En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet av PQ Geoteknik & Miljö AB, 
Lomma, 2016-09-27. Undersökningen kommer fram till nedanstående somm slutsats:
”Resultat från utförd undersökning gällande markprover uppvisar att flertalet analyserade prover 
har halter under Naturvårdverkets rekommenderade riktvärden för mindre känslig mark (MKM), dock 
enstaka halter däröver.

I grundvatten har inga signifikanta föroreningshalter påträffats nedströms men höga halter av fenol 
har påträffats uppströms området.

Området bedöms inte kunna klassas som någon stor risk, varken för byggnationer eller för spridning 
till omgivningen. Dock finns vissa indikationer kring centrala delarna av den gamla sågverksetable-
ringen som bör följas upp.”

Luftföroreningar
Biltrafiken alstrar luftföroreningar, främst kvävedioxid och partiklar, som har betydelse för hälsa och 
miljö. Dessa faktorer omfattas av gällande miljökvalitetsnormer. 

Radon
Radonmätning har inte utförts i samband med den geotekniska undersökningen, men i den översikt-
liga utredningen klassas området som normalriskområde. 

Kultur
Södra stambanan ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och redovisas som ett kulturmiljöstråk. 
Länsstyrelsen har gjort ett urval av kulturhistoriska värden som ska bevaras, vårdas och utvecklas. 
Södra stambanan är historiskt av stor betydelse för förbindelserna inom Sverige och är ett viktigt 
och levande dokument över järnvägsbyggande som fortfarande har stor betydelse i den svenska 
infrastrukturen. 



19

Detaljplanen för del av Sjunnerup 2:9 m fl  verksamhetsområde N södra delen, samt för del av Ekeröd 6:4
• Samrådshandling 2016-11-14

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetets karta finns det inga fornlämningar inom planomådet. I enlighet med 2 
kap 10 §, lagen om kulturminnen, ska markarbeten omedelbart avbrytas och länsstyrelsen meddelas 
om det hittas dolda fornlämningar under mark.

Trafik

Biltrafik
Planområdet angörs via Väg 23 i öster. Nuvarande trafik på Väg 23 i höjd med planområdet uppgår 
till cirka 7550 (2015) fordon/dygn. Väg 23 har en hastighetsbegränsning på 70 km/h öster om Så-
genområdet. Mittemot den befintliga infarten, Barkvägen, finns en trafikkontrollplats för norrgående 
trafik och norr om infarten finns trafikkontrollplatsen för södergående trafik. Kontrollplatserna har 
anlagts av Trafikverket och används av polisen.  

I de översiktliga vägplanerna och i översiktsplanen förutsätts det att Väg 23/13 lokaliseras öster om 
tätorten. Det innebär att Väg 23 utmed planområdet, i framtiden kommer att fungera som länsväg 
med lägre dignitet och som förbindelseväg till Norra Rörum. 

Järnvägstrafik
Södra stambanan i planområdet västra gräns ligger växelvis i skärning och på bank och är därmed 
ett markant inslag i miljön samt en tydlig gräns i väster. Stambanan består av två spår, en i vardera 
färdriktning. Hänsyn ska tas till järnvägssträckningen vid förändring och exploatering i stambanans 
närområde. Stambanan trafikeras norrut av fem tågtyper, X2000, Pågatåg, Öresundståg, lokdragna 
tågsätt samt godståg.  

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelväg ansluter mellan planområdet och Väg 23 vilket innebär att det kommer vara 
enkelt att cykla och gå till verksamhetsområdet.

Buller
Riktvärdet för buller från vägtrafik vid arbetslokaler; utomhus 65 dbA och inomhus 40 dbA. Bullerut-
redning visar att dessa värden inte överskrids. För spårbunden trafik finns inga riktvärden för arbets-
lokaler. 

Risk
Transport av farligt gods förekommer både på Södra stambanan och på Väg 23. För bedömning av 
risker och lämpliga skyddsavstånd har utgångspunkten varit det underlag och de riktvärden som 
länsstyrelsen redovisar i sin rapport 2007:06, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKT-
SAM). Rapportens riktlinje är att marken i området 30-70 meter från väg/järnväg bör utnyttjas för en 
begränsad markanvändning. Inom det angivna avståndsområdet får det uppföras sällanköpshandel, 
industri, bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. Mellan 0-30 meter från väg/järnväg 
med farligt gods är det lämpligt med en markanvändning bestående av ytparkering, trafikändamål, 
odling, friluftsområde och tekniska anläggningar.

Kommunal och kommersiell service

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens vatten- och spillvattenssystem. Befintlig bebyggelse är 
redan ansluten till kommunens system.

Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark på varje fastighet enligt kommunens dagvattenpolicy. 
Längs gatorna kommer det att byggas ett dagvattensystem som leder till fördröjningsmagasin. 
Områdets dagvatten föreslås ledas till dammar inom naturområdet norr om där områden i gällande 
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detaljplan avsatts för dagvattenhantering.

El- tele, värme och data
Tomterna elförsörjs genom anslutning till Kraftringen Nät AB:s (Lunds energiverk) ledningar i mark. 
Till området finns inga fjärrvärmeledningar. 

Fiber kommer att dras fram till de nya fastigheterna via gatan.

Genomförande
Ansvarsfördelning
Kommunen äger marken som avses exploateras inom planområdet och ansvarar för utbyggnaden. 
Utbyggnadstakten för verksamhetsområdet är helt beroende av efterfrågan på tomtmark vilket i sin 
tur bland annat beror på det ekonomiska läget i stort. Planförslaget  föreslår flexibel användning och 
innehåller därmed mark för verksamheter med olika behov och önskemål.

Kommunen ansvarar för att allmän platsmark, lokalgata, och natur iordningställs. Utbyggnaden av 
vatten- och avlopp sker i kommunal regi. 

Huvudmannaskap
Detaljplanen för verksamhetsområdet kommer att ha kommunalt huvudmannaskap. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastighetsbildning 
Området indelas i lämpliga fastigheter beroende på önskemål och efterfrågan. Allmänn platsmark, 
gator och naturområden, läggs till kommunal fastighet för kommunala gator och naturområden. Ny 
fastighetsbildning skall göras med utgångspunkt från denna plan. 

Ekonomiska frågor

Planavgift
Kommunen bekostar detaljplanen och kostnad för planarbetet tas ut i samband med försäljning av 
fastighet. 

Exploateringsavtal
Inget exploateringsavtal tecknas med anledning av planens genomförande då kommunen själv utför 
gatubyggnad.

Miljöteknisk uppföljning
Enligt Miljöteknisk undersökning  bör saneringen följas upp ”Området bedöms inte kunna klassas 
som någon stor risk, varken för byggnationer eller för spridning till omgivningen. Dock finns vissa 
indikationer kring centrala delarna av den gamla sågverksetableringen som bör följas upp.” Se bilaga 
miljöteknisk markundersökning, PQ Geoteknik & Miljö AB, Lomma, 2016-09-27. 

Övriga kostnader
En översiktlig exploateringskalkyl ska arbetas fram för att klarlägga vilka ekonomiska investeringar 
det behövs för att exploatera verksamhetsområdet. 

Kommunen bekostar detaljplan, marklösen, lantmäterikostnad och anläggande av gator. 
Erforderlig flyttning och markförläggningar av befintliga kabelanläggningar ska bekostas av exploa-
tören/markägaren.

Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt 
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
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Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med Mittskåne Vattens 
VA-taxa.

Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering bekostas av exploa-
tören/markägaren.

Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende markens 
bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av markägaren som 
även bekostar eventuell arkeologisk undersökning.

Den översiktliga geoteknisk utredning visar att utbyggnadsområdet innehåller mark som kräver 
grundförstärkningar för att kunna bebyggas. Vid dimensionering av ett dagvattensystem bör hänsyn 
tas till att den naturliga avrinningen kommer öka. Fördröjningen måste vara så stor att områdena 
nedströms inte påverkas. 

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. Kommunen kommer att 
vara huvudman för allmän platsmark.

Rolf Carlsson     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt


