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Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Centrala Höör

Planområdet
Sätoftaskolan

Figur 2. Planområdet /Sätoftaskolans läge i förhållande till Höörs centrum och järnvägsstationen.
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ändras gällande detaljplaner. 

Mål

område. 

• 

• 

• lokaler för särskola

• kök dimensionerat för att leverera mat till alla verksamheter inom Sätoftaområdet 

• matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel

• musiksal i ordinarie lokaler

• anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och förråd 

• arbetsrum för personal 

• samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek

byggnaden tydligast mot uppfyllande av målet  samt Innovativa och 
ansvarsfulla men också målet  genom att kommunen skapar en skola där 
samutnyttjande kan ske av lokaler och där marken med den omgivande naturen är grund för lärande.

Föreslagen placering av förskolan ger möjlighet att erbjuda många barn en naturnära vardag. Planen 

Högstadieskola Gård med stenlänga
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Plandata

Läge

Areal                                                                                                                                                                                             

Avgränsning                                                                                                                                                                     

Ägoförhållanden

skolområde

.

Stenlänga

Högstadieskola

Idrottsplats skolområde

dagvattendamm
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Nuvarande användning

stående lador. Stenlängan med bostadsdel i södra delen mot Nybyvägen och två kopplade trälador i 

och natur. Den mark som omfattas av denna detaljplan och som inte tidigare är detaljplanelagd är 
ruderatmark och natur. Delar av området där förskolan planeras ligger på uppfylld mark som har en 

lägre än uppfyllnaden. 

kring en dagvattendamm. Högre vegetation som träd och buskar saknas inom föreslaget området som 
planeras bebyggas. 

rkdunge som sedan tidigare är planlagd som natur intill nuvarande infartsväg med 

området leds till. Dagvattendammen anlades i samband med byggnationen av högstadieskolan som 

ningsstation förlagd i björkskogen som förpackningsindustrin sköter.

Miljöbedömning/MKB

Bedömning av miljöpåverkan

påverkan. 

läggningar samt längst i öster en skogsdunge som är avsatt som natur i gällande detaljplan men som 

kunna användas inom skolområdet medan de andra ladorna i trä som är i dåligt skick föreslås rivas. Södra 
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skala anpassas byggnaden väl till den anslutande stenladan som föreslås kunna bli del i förskolemiljön 

byggnaden är ruderatmark och uppfyllnadsmark som inte har högre odlingsvärde. 

samtidigt får stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Den nya förskolan innebär förtätning 

den att marken kommer att användas bättre samt bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. 

 Figur 7, 
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Radon

m
sökningsområdet kan klassas som normalradonmark och byggnader ska utföras radonskyddade. 

Ekonomi för byggnation , rivning mm

 I 

och säkra att beslut och aktiviteter har en positiv påverkan på samhället och miljön. Det är viktigt 

ekologiskt. 

Miljökvalitetsnormer

Avsikten är att en dagvattendamm ska anläggas inom detaljplaneområdet inom allmän platsmark 

Östra Ringsjön uppnår ej god kemisk ytvattenkvalitet. Detta beror på för höga halter av kvicksilver 
och Bromerad difenyleter. Då förekomsten av dessa ämnen beror till stor del på luftnedfall är ämnena 

Detaljplanen bedöms ej medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.

Buller

i anslutning till byggnaden. 

betydelse för bullersituationen.
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.

Enligt beräkningarna som Ramböll gjort understiger bullernivåerna inom skolområdet gällande 

Beräkning för stenlängan intill västra infarten till skolområdet har gjorts i samband med framtagandet 
av detaljplanen med Trivectors bullerberäkningsprogram. 
landsbygd. 
anlagts. 

        

 

Sätof-

taskolan

Stenladan

Beräknat antal 
fordon vid 
stenlängan

Andel tung Avstånd mellan 
fasad och vägmitt

Gällande 
hastighet

tillfart anlagts

Figur 9, 
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Riksintressen och strandskydd 

Biotopskydd och andra skydd
Stenmurar och diken

och bedöms därför inte längre ha de förutsättningar som krävs för att odlingslandskapets arter ska 

detaljplan och för trädridån anges planbestämmelsen n
ren anges skyddsbestämmelsen q =stenmur skall bevaras.

Dagvattendammen

duktionsplats. 

Utformningen ska vara väl anpassad till landskapsbilden och optimeras för groddjur genom extra 

vattnet och att potentialen är tillräckligt god innan man tar bort det gamla.  

Innan anläggande ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till Länsstyrelsen för prövning av 

nattviol bör detaljplanering av schakt och fyllnad eventuellt anpassas efter fältinventering under juni 
månad. 

tidpunkt och med varsamhet så att groddjuren inte skadas vid arbetet. 

Grova lövträd och skog 
I detaljplanen ska träd bevaras i så lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruktur innebär 
att träd fälls men återplantering av träd kommer att ske i större mängd än det antal som fälls vilket 
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traktgränsen i väster ska bevaras förutom där gata och gångcykelväg leds igenom (se bedömningen 
enligt bilaga Naturvärdesinventeringen av Naturcentrum AB).

Björkskogen i öster har visst biotopvärde och obetydligt artvärde och har framförallt estetiskt värde 

tion. Avsikten att använda del av björkskogen som parkeringsplats är för att skapa tillräckligt antal 

ett uppsprucket skogsområde mellan stranden vid Ringsjön och den tätare skogen norr  om. 

Natura 2000-område
Länsstyrelsen har i samband med samrådet av planprogrammet meddelat att området direkt norr 

Slutsats

detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan. 
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FÖRSLAG

omfattning.

Förskolan ska också ha platser för ökat antal barn enligt prognos. Prognosen för befolkningen i Höörs 

Gestaltning och disposition
Förskolebyggnaden
Den nya byggnaden orie

förutom koppla byggnaden på ett funktionellt sätt till skolan även att tillse bra läge för en solig skolgård 

för solpaneler och gröna tak.
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Förslag
Illustrationskarta

Illustrationskarta
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mm. I den södra delen av förskolan föreslås byggnaden ligga på en lägre nivå då marknivåerna skiljer 

klara.

 

och mopedgarage. 

Stenladan

som bostad eller för övernattning eller byggas om för annan användning. 

Föreslagen markanvändning

Föreslagen grönstruktur
Förskolegården
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ringen. 

på egna villkor som områden med träd i olika storlekar och nivåskillnader med backar är viktiga för 

ett mindre 
torg

matsal

    förskola 

parkering för 

ning

länga

parkering 
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d.

ringen. 

på egna villkor som områden med träd i olika storlekar och nivåskillnader med backar är viktiga för 

ytor som kan läggas till förskolegården. 

kommun avser med detta förslag att skapa en förskolegård som kan hägnas in och som håller måtten 
som Boverket rekommenderar.  En studie har gjorts som beskriver olika alternativ för att komma fram 
till den mest optimala placeringen för att tillskapa tillräckligt stor förskolegård inom det område som 
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barnen uppleva frihet m.m. och den bör ligga längst ifrån byggnaden. Den vidlyftiga zonen har plats 

Natur, grönstråk och rekreation

tydligare från skolan.

Stenmurar och trädridåer ska bevaras för att bibehålla kvaliteterna i området. Trädridåerna behöver 

grupper och intressen. 
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Belysning
För att området inom och kring skolan ska bli attraktivt och tryggt att besökas även när skolan inte 

tigt att belysning placeras på ett sätt så att både marken och människors ansikten syns. 

Dagvattendamm

ligt framtaget
Se även genomförandedelen.

liga dammen. Dagvattenutredning har tagits fram 
som utreder förhållandena och ger förslag till utformning. Dammen utformas för att fördröja och 

hänseende på dämning i dagvattensystem och skydd av intilliggande fastigheter. 

Nivåer på gata anpassas till dagvattenfördröjningen för att det inte ska bli för stora höjdskillnader 

inträngande vatten kan täta jordmaterial läggas i slänterna i den del av anläggningen som angränsar 
mot fastigheten. Eventuellt kan marknivåerna behöva justeras något för att förhindra ytligt rinnande 

leds till den norra delen fördröjningen. Dagvattnet får sedan möjlighet att rinna över till den södra 
delen via ett överfall i form av en vall. På så vis kan föroreningar samlas upp i den första delen innan 
dagvattnet rinner vidare och avleds.

planteringar i naturlik stil intill dammen. Kring dammen föreslås blommande örter planteras som 



Detaljplan för Sätoftaskolans   nya förskola   mm.                      

Entréer till skolområdet
Skolområdet angörs idag via en lokalgata från Nybyvägen i planområdets östra del. En ny tillfart 

bostäder. 

En gatuslinga leder in till en parkeringsplats som är avsedd för hämtning och lämning av barn i nära 

som den även ska kunna användas kvällstid för annan aktivitet som för besökande till stenlängan om 
den kommer användas som exempelvis samlingslokal.

Cykel- och mopedparkering

nen att de kan användas av räddningsfordon. Från Nybyvägen västerifrån planeras en sträckning 

bilvägen in till parkeringsplatsen. 
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och hälsofrämjande.

titet som en naturinriktad kommun. Sedumtak tar också omhand dagvatten så att belastningen på 
dagvattenledningar och fördröjningsdammen minskar.

  

För skolelever som är berättigade att åka skolbuss angör skolbussarna enligt detaljplanen intill 

vecka. 

Parkering

att Sätoftaskolan ligger en bit utanför Höörs centrum och tågstation bedöms andelen som kör bil till 
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nya förskolan bedöms vara högre jämfört med skolan då en större andel föräldrar förväntas hämta 

som parkeringen även ska kunna användas kvällstid och helger för annan verksamhet då stenladan 

tillfartsgatan utanför stenladan.

Antal parkeringsplatser

när det är aktivitet i idrottshallen.

Motiv till planbestämmelser, se plankartan

turvärdesbedömningen som är en bilaga till detaljplanen och uppföljning av trädplantering tydliggörs 

S, C1, B, O

användningen. 

Byggnadshöjd och avgränsning av bebyggelsen
Antalet våningar anges inte eftersom det är en bestämmelse som inte rekommenderas. Istället 

i någon del av den komplexa byggnaden. 
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Administrativa bestämmelser

förenkla byggprocessen; Bygglov krävs inte för solpaneler eller solfångare placerade i takfallets 
lutning. Avsikten är att det ska vara enkelt att använda miljövänliga värmeanläggningar. Bygglov 

anges. Bestämmelsen gällande plank har lagts in på grund av att det kan komma behöva uppföras 
avskiljande plank i gräns till grannfastigheter även förråd och cykelgarage kommer behöva byggas 
och kan tillkomma efter den ursprungliga bygglovshandlingen.

Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan

stenlängan bättre utnyttjande samt rustas upp. Förtätningen med den nya förskolan innebär att den 
nya bebyggelsen kommer tätare inpå den äldre. Funktionsmässigt innebär det att marken kommer 
att användas bättre.

Ny allmänplatsmark tillkommer med den allmänna tillfartsvägen i väster samt parkeringarna i öster 

idrottsplatsen och kopplingen mellan skog och sjö förstärks.

Den påverkan som förslaget medför på kulturmiljön är att längorna av trä rivs liksom ett mindre garage 

tion inom skolområdet.

Fördelningen av planlagd allmän platsmark och kvartersmark förändras med planen. En konsekvens 

Både skoltomten och den allemansrättsliga tillgängliga marken ökar med planförslaget. 

Sociala konsekvenser

Barnkonventionen
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nen om den kommande nybyggnationen av förskolan och för att fråga barnen hur de vill att världens 
bästa förskola ska utformas samt lite hur planeringen går till. De ritade teckningar med fantastiska 
hus med rutschkanor ner från höga hus men också hus intill skog och träd och med olika lekredskap. 

punkter utifrån sin expertkunskap om hur en förskolemiljö behöver och bör utformas samt utifrån sin 
kännedom om platsen.

Trygghet

viktigt att ljussätta området genom väl anpassad belysning som bidrar till att människor kan känna 
sig trygga under den mörka tiden på dygnet samt under de mörkare årstiderna.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighetsbildning .

allmän platsmark. 

Ledningsrätt, servitut och gemensamhetsanläggning
Inom detaljplanen kan allmänna underjordiska ledningar komma att förläggas. Läget på eventuell 
nya ledningar kan ännu inte preciseras men föreslås så långt det är möjligt förläggas inom allmän 
platsmark. 

Mellankommunala frågor

förslaget inte påverka mellankommunala frågor.

Nollalternativ
Utbyggnadsförslag och alternativ

Biotopskydd och natur

tenmurarna 

Planförslaget ianspråktar ingen jordbruksmark utan den mark som föreslås användas för byggnation 
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Alt: Västra delen av skolområdet

högstadiebyggnad. Förskoletomten 
bedöms som för liten för att ge en bra 
och omväxlande utemiljö. Tillfart och 

tion. Närheten till högstadiebyggnaden 
blir påtaglig. Förskolans lokalisering 
överensstämmer med gällande detaljplan

Utbyggnadsalternativet

stadiebyggnad. Förskoletomten bedöms 
som tillräckligt stor för att ge en bra och 
omväxlande utemiljö. Tillfart och angöring 

lans lokalisering överensstämmer inte helt 
med gällande detaljplan men stämmer 
med antagen fördjupning av översiktsplan. 

gata och parkering behöver tillskapas och 

Nollalternativet 

rådet fortgå och uppfyllnadsområdet 
och naturmarken består. Det innebär att 
ingen ny förskola kommer att rymmas 

det. Det skulle innebära svårigheter att 
skapa förskolelokaler och utemiljö samt 
att förskoleverksamheten skulle spridas 

Alt: Norra delen av skolområdet

Förskoletomten bedöms som för liten. 
Tillräckligt stor förskolegård kan inte 

ningar. Tillfart och angöring är svårlösta 

behövs för skolans behov. Lokalisering 

plan.    
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Arealer naturmark minskar men det biologiska mångfaldets påverkan bedöms som begränsad.

Friluftsliv                                                                                                                                                         

Förslaget skapar nya mötesplatser och med gångstigar från skolområdet från den nya infarten i väster 

Förutsättningar 
Dagvatten, vatten och spillvatten 

skrivelse om utökat verksamhetsområde för va när detaljplanen har vunnit laga kraft. Detaljplanen har 

så att det säkerställs att dagvatten hanteras så att vattenkvaliteten i Ringsjön inte försämras eller att 
översvämningsrisken för området ökar.  

Natur                                                                       

Kulturmiljö, arkeologi                                                                            

har inte gården tagits med och det är osäkert vad gården har haft för funktioner tidigare. Ett utkast 

planhandling tas fram. Stenlängan är i behov av renovering för att den ska kunna användas. Bland 
annat behöver takstolen och taket bytas ut. Längorna har traditionellt sadeltak med bevarat sticketak 

slags tegel i södra gaveln. Det är oklart om bostadsdelen tidigare varit en del i ekonomibyggnaden. 

i bottenplan. Kring ett av fönstren har senare tillkommit gul tegelinfattning. Gavelröste mot väg klätt 

mit mot väster. Byggår okänt. Den motsatta ladan som egentligen är två kopplade lador som uppfattas 
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Service                                                                                                                                                                              

Bakgrund

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan

över Sätoftasjön (del av Östra Ringsjön) samt värdefull kulturhistorisk miljö.

Detaljplaner                                                                                                                                                                             

De tre tidigare gällande detaljplanerna ändras genom överlappning som bland annat innebär att 
prickmark (mark där byggnad inte får uppföras) tas bort i planområdets norra delar. Ett förslag till 

pilen visar 

stenlada
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Ej detaljplanerad mark

Kommunala beslut

beslöts vidare att planarbetet skulle inledas med ett planprogram. I planprogrammet som togs fram 
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personer deltog. Synpunkter lämnades dels på mötet och dels i inkomna skrivelser. Synpunkterna 

söder. Andra skolbyggnader är i ett eller två plan. Fasadmaterialet utgörs av gråmålad träpanel på 

Intilliggande bebyggelse                                                                                                                          
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fastighetsägaren initierar om genom planbesked.  Hemmet har under planarbetet meddelat att de 

Genomförande 

Fastighetsrättsliga frågor  
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Fastighetskonsekvensbeskrivning

Förslag till fastighetsbildning
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Hälsa och säkerhet
Byggnadsmaterial och inomhusluft
När det gäller byggnader som barn ska vistas i är det extra viktigt att det är hälsosam inomhusmiljö. 

god inomhusluft liksom  ventilationen. Alla aspekter på inomhusmiljön ska följas upp i framtagandet av 

Risker

Radon

radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror bland annat på de 
geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken. En översiktlig geoteknisk utredning 

Markföroreningar

Geotekniska förhållanden

med bärkraftig friktionsjord.

försämras av vattentillskott.
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Ansvarsfördelning som följs upp i exploateringsavtal

tal med HFAB.

Allmän platsmark ansvaras och bekostas av Höörs kommun.

• 

• 
munens dagvattenpolicy. Exploatören ansvarar för att kompletterande lösningar anordnas för lokalt 
omhändertagande av dagvatten innan det leds till dagvattendammen inom allmän platsmmark.

• 

• 

delsepunkt vid fastighet.

• 
ende driften av dagvattendammen.

• 

• 
nadsdel eller brännbart upplag. Fastighetsägarna ansvarar för att detta upprätthålls. 

• 

hinder som kan försvåra normalt underhåll. Det ska även under byggnationen vara möjligt att 
kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon.

• 

allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 

• För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande 

reparation och underhåll försvåras.

• 

• 

tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller 

området beläggs även med prickmark vilket förtydligar att marken inte får bebyggas. Inom allmän 

ledningsrätt eller servitut.

• 

• 
ledningar.
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• Förskolegården ska utföras med stora gräsytor och med trädplanteringar för att skapa en naturlik 
miljö som gynnar biologiskt mångfald. 

• I detaljprojekteringen ska säkerställas att trädplantering sker med minst två träd per fällt träd. 

• 
miljölagstiftningen uppfylls. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan 

inlämnas till tillsynsmyndigheten i god tid före åtgärderna planeras att utföras. 

• 
teknisk undersökning av marken avseende markens bärighet och dess radonförekomst. 

• 

• 

• 
val av belysning samt anläggande och ledningsdragning.

• 

Föroreningar i mark

påbörjas. Innan grävarbeten inleds i förorenade områden ska en anmälan om avhjälpande åtgärder 

ar

ren ansvarar för.

Anläggande av nytt vatten för artskyddade groddjur, kompensationsåtgärd för borttagande av 

liga dagvattendammen tas bort eftersom den utgör biotop för artskyddade groddjur. Anläggande av 
nytt vatten ska fungera som reproduktionsplats för groddjuren med stående vatten i ett ostört läge 
ska göras så fort som möjligt 

. 

Uppföljning av vatten för artskyddade groddjur bör utföras av erfaren groddjursinventerare enligt 
instruktion i 

Information: Ett åtagande om miljöersättning för skötsel av våtmark inom Landsbygdsprogrammet 

kraven för åtagande och stöd (storleken kan vara för liten).

Anläggande av dagvattendamm för fördröjning av dagvatten
utförandet ska göras. 
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Fördröjningsåtgärder för dagvatten kan förutom dagvattendammen göras inne på förskolans mark. 
Detta kan vara till exempel stuprörsutkastare med tunnor för uppsamling av dagvatten. Alternativt kan 

Se även 
 som beskriver hur anpassningar ska göras vid gång- och cykelvägen och gatan intill ny 

dagvattendamm ur aspekten att skydda groddjur.

Angränsande Natura 2000-område 

att faunan påverkas negativt.

Arkeologi 

utredningsgrävning sannolikt inte skulle resultera i något meningsfullt arkeologiskt resultat. Således 
ställer inte länsstyrelsen några krav på att en arkeologisk utredning ska föregå planerad utbyggnad 

Ekonomiska frågor
Planavgift
Kommunen upprättar detaljplanen och plankostnader ska ingå vid köp av mark.

Exploateringsavtal

hets AB). 

och planteringar.

Exploateringsavtalet ska reglera planteering av träd. Inom detaljplaneområdet ska träd bevaras i så 
lång utsträckning som möjligt. Nödvändig infrastruktur innebär att träd fälls. Att återplantering av 

anges och säkras. 

Detaljerad geoteknisk undersökning avseende t ex markens bärighet och markradonförekomst kan 

arkeologisk undersökning.

övriga dagvattenanläggningar regleras i exploateringsavtalet. 

anläggning . 

och datakommunikation åligger exploatören. 

Kostnad för eventuell arkeologisk undersökning ska bekostas av Höörs kommun om det under 
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Fastighetsbildningskostnader
Höörs kommun beställer erforderlig fastighetsreglering inom planområdet.

eventuella servitut och ledningsrätter regleras i exploateringsavtalet.

Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret

fram en modell för automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden för allmänt ändamål. 

driftkostnad för den aktuella detaljplanen medför att den totala schablonkostnaden för området är 

komma att förändras med tiden.

Kostnader för drift av gemensamma dagvattenanläggningar
Dagvattendamm har förlagts inom allmän platsmark i detaljplanen. Dammen kommer att ta omhand 

enheten)  och exploatören HFAB. Skötselplan bör tas fram.

Administrativa frågor

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Rolf Carlsson     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt


