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Tidplan
Planprocessen sker med standard förfarande och beräknas fortgå enligt följande tidplan:
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Laga kraft    dec 2019 -jan 2020
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Inledning

Detaljplanens syfte och 
huvuddrag

Detaljplanens syfte är att förbättra 
fastigheten Agaten 1 byggförutsätt-
ningar genom att möjliggöra en bätt-
re byggbar utformning på fastigheten. 
Förbättring av byggförutsättning-
arna görs genom att prickmarkens 
utformning ändras på fastigheten. 
Även andra egenskapsbestämmelser 
moderniseras men ska utgå från den 
gällande detaljplanens reglering för 
att Agaten 1 ska överensstämma med 
befi ntlig bostadsbebyggelse.

Planens huvuddrag är att prickmar-
keringen i den gällande detaljplanen 
behöver ses över och minskas i det 
aktuella planförslaget. 

Plandata
Planområdet är beläget i Stenskogen, 
cirka 1,3 km (fågelvägen) sydväst om 
Nya torg. Planen omfattar fastigheten 
Agaten 1 som har en areal på 544 m2. 
Fastigheten avgränsas i väster och 
norr av Kvarnstensvägen. I söder och 
öster är det fastigheterna Agaten 6 
och Agaten 2 som är de direkt anslu-
tande fastighterna. Fastigheten ägs av Höörs kommun.

Agaten 1 innehåller en viss höjdskillnad från gatan  
väster om och ner till gränsande fastigheten Agaten 2. 
Gatan i väster ligger på 78 m och cirka 1 meter in på 
Agaten 2 är höjdkurvan 75 m. Avståndet mellan höjd-
kurvorna 76 och 75 är cirka 3,5 meter vilket gör att 
gränsen mot Agaten 2 är relativt brant. 

Figur 2. Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande 
till centrala Höör.

Figur 3. Planen avgränsas av Kvarnstensgatan och 
två fastigheter, Agaten 2 och 6.

Gränsen mellan Agaten 1 och 2.

Figur 4. Höj-
derna inom 
fastigheten.

Centrala Höör

Planområdet
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Miljöbedömning/MKB

Bedömning av miljöpåverkan
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 5 § miljöbalken (MB) skall 
en undersökning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljö-
påverkan.

Föreslagen planförändring bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. Den aktuella fastigheten 
fi nns belägen i ett fullt utbyggd bostadsområde och planförändringarna för att göra det lättare att 
bebygga fastigheten bedöms inte medföra någon negativ miljöpåverkan. 

I övrigt berör planområdet inte några allmänna intressen som fi nns utpekade i översiktsplan eller 
andra kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är heller inte så omfattande att den gene-
rerar stora trafi kmängder. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 
bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan och det behövs alltså inte 
någon miljökonsekvensbeskrivning.

Föreslagen markanvändning
Föreliggande planförslag avser att ändra egenskapsbestämmelserna för fastigheten Agaten 1 och 
fortsättningsvis reglera marken som ”B”. Eftersom den gällande detaljplanens utformning vad gäl-
ler prickmark och om att ha 4,5 meter till fastighetsgräns (i enlighet med Byggnadsstadgan) utgör 
dessa regleringar ett hinder för att bebygga fastigheten på ett lämpligt sätt. Den aktuella planens 
förslag på förändringar har arbetats fram för att göra det möjligt att skapa en fastighet med en 
byggbar utformning.

Föreslagen bebyggelse

Planområdet ligger i ett området som är helt 
utbyggt med bostäder med undantaget för den 
aktuella fastigheten. På plankartan har det reg-
lerats att den fortsättningsvis ska vara in- och 
utfartsförbud utmed den västra fastighetsgrän-
sen och att den totala byggrätten på fastigheten 
tillåts vara 25% av fastighetsarean. För att det 
ska vara möjligt att bygga ett bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnad (garage eller 
liknande byggnad) har det i planen reglerats 
att komplementbyggnad får placeras minst en 
meter från fastighetsgräns. Komplementbygg-
naden placering regleras även mot gatan med 
ett minsta avstånd på sex meter. Denna regle-
ring utgår ifrån att det ska vara möjligt att ha 
en uppställningsplats för bil framför garaget. 
Huvudbyggnaden får placeras minst fyra meter från fastighetsgräns mot granne. Detta avstånd för 
huvudbyggnad till fastighetsgräns är satt för att reducera en eventuell brandspridning mellan bo-
stadsbyggnader. 

Detaljplanen föreslår att byggnadshöjden tillåts till maximalt 4,0 meter för huvudbyggnaden. Denna 
byggnadshöjd är densamma som den gällande planens byggnadshöjd. Byggnadshöjden gör det 
möjligt att upprätta ett 1½ plans hus på fastigheten. För komplementbyggnader är byggnadshöjden 
reglerad till högst 3 meter. 

Gällande detaljplanen reglerar byggnadens höjd genom högsta tillåtna våningsantal (två våningar). 
Den bestämmelsen används inte längre idag och för att bebyggelsen inte ska blir för hög inom 
fastigheten i jämförelse med intilliggande bebyggelse men ändå ha samma möjlighet till byggnation 
som intilliggande bostäder så har den aktuella detaljplanen infört en bestämmelse om högsta tillåtna 
takvinkel på 45o.

Figur 5. Illustration över Agaten 1.
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Den stora förändringen av det aktuella planförslaget är 
att prickmarken ut mot gata har reducerats. Prickmarken 
i den gällande detaljplanen är bredare än vad som är 
nödvändigt. Kommunen förmodar att dåtidens utform-
ning av prickmark utgår från sikt i gatukorsningen. Höörs 
kommun gör bedömningen att god sikt kan uppnås om korsningen mellan två bostadsgator med fri 
sikt på 10 meter åt vardera håll kan uppnås, vilket det kan i det aktuella fallet med den prickmark 
som avses fi nnas kvar. Detta gör det möjligt att minska prickmarken inom fastigheten Agaten 1 och 
därmed skapa en fastighet med en bättre byggbar utformning. Planen kommer fortsättningsvis att 
innehålla en remsa med prickmark som innehar en bredd på tre meter från fastighetsgränsen mot 
gatan i väst för att säkerställa att det inte ansöks om något bygglov inom det område som skulle 
kunna försvåra sikten i korsningen. Prickmarken är fortsatt fyra meter i norr för att bebyggelsestruk-
turen ska fi nnas kvar (att bostadshuset kan placeras i samma linje som befi ntlig bebyggelse).

Teknisk försörjning

Energiförsörjning, tele och bredband
Kraftringen är ledningsägare för elnätet och det fi nns fi ber för bredband framdraget till Kvarnstens-
vägen. 

Skanova har ledningar i Kvargatan som fastigheten är ansluten till, inga ledningar korsar själva plan-
området.  

Vatten och spillvatten

Mitt skånevatten har VA-ledningar framdragna till planområdet som fastigheten kan ansluta till. 

Dagvattenhantering
Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och det fi nns befi ntliga dagvattenledningar 
att ansluta till.

Avfallshantering
MERAB:s riktlinjer för hämtning av hushållsavfall är att ”avståndet mellan avfallsutrymmet/uppställ-
ningsplatsen för behållare och insamlingsfordonets angöringsplats får inte överstiga 50 m.” ”Vid 
hämtning av kärl som rullas fram av abonnenten till bilen accepteras endast kortare avstånd (högst 
ca 5 m). Hämtningsvägens lutning får inte överstiga 1:12, det vill säga max 1 m höjdskillnad på 12 m 
avstånd.” 

Åtkomlighet för räddningsinsatser
Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt bör under-
stiga 50 meter och avståndet mellan byggnadens fasad och brandbilsstege bör högst vara nio meter, 
detta uppnås för den aktuella fastigheten.
  

Motiv till avsteg från översiktsplan
Detaljplanen överensstämmer med avsikterna i den nya översiktsplan som antogs i juni 2018. I 
översiktsplanen ingår fastigheten i begreppet ”stadsbygd” och utvecklingen sker utifrån befi ntlig 
struktur. 

Figur 6. Fri sikt på 10 meter åt vardera håll.

Figur 7. Orange triangel visar vilket område på 
fastigheten som behöver ha fri sikt. Prickmark 
placeras på det område som behöver det uti-
från sikt behovet. 
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Motiv till planbestämmelser
Användning av mark och vatten

B (bostad)
Det ska vara möjligt att upprätta bostad inom den aktuella fastigheten. 

Utnyttjandegrad

Största tillåtna byggnadsarea är 25 % av fastigheten
Den gällande detaljplanen för omkringliggande bostadsbebyggelse reglerar byggrätten till 1/4 av 
fastighetsarean vilket innebär att fastigheten Agaten 1 lämpligen ges samma byggrätt. För den aktu-
ella fastigheten innebär det att byggrätten hamnar på 136 m2 (544x0,25=136). Den innebär att den 
totala ytan i markplan inte får överstiga 136 m2 för både bostadshus och komplementbyggnad. Däre-
mot tillåts huvudbyggnaden ha en större total boarea under förutsättning att man bygger i två plan.

Begränsningar av markens byggande

Marken får inte förses med byggnad
För att fastigheten ska ha en byggbar utformning har prickmarken minskats ner från den gällande 
planen, men för att bebyggelse inte ska utgöra något hinder för bland annat sikt fi nns det fortfaran-
de prickmark kvar närmast gatan. Prickmarken är fortsatt fyra meter i norr för att bebyggelsestruk-
turen ska fi nnas kvar (att bostadshuset kan placeras i samma linje som befi ntlig bebyggelse).

Markens anordnande

Körbar in- och utfart får inte anordnas
In- och utfart till fastigheten är endast tillåten från norr. Det innebär att all trafi k från de boende på 
gatan har samma utfartsväg.

Placering, utformning, utförande

Huvudbyggnadens placering 
Avståndet mellan bostadsbyggnad och fastighetsgränsen mot granne ska vara minst 4 meter. Måttet 
till fastighetsgränsen är satt för att reducera en eventuell brandspridning mellan bostadsbyggnader. 
Avståndet medför även att det skapas ett luftigare intryck med vegetation mellan bostadshusen. 

Komplementbyggnads placering
Komplementbyggnaders placering till bostadsbebyggelsen regleras i planen genom ett minsta 
avstånd till fastighetsgränserna mot granne på en meter. Motivet till avståndet till grannens fastig-
het behövs för att man som fastighetsägare inte ska göra intrång på sin grannens fastighet för att 
exempelvis kunna måla sin komplementbyggnad. Dessutom har redan befi ntliga bostadsfastigheter 
byggt sina komplementbyggnader i fastighetsgräns även om de inte är sammanbyggda, se fi gur 3 
och därför är det lämpligt att även Agaten 1 tillåts bygga komplementbyggnad nära fastighetsgrän-
sen. Avståndet mellan gata och komplementbyggnad regleras till minst sex meter och motiveras med 
att denna yta lämpar sig för en framtida öppen parkeringsplats. 

Byggnadshöjd
Huvudbyggnad får ej ges högre byggnadshöjd än 4 meter och komplementbyggnad får inte överstiga 
3 meter i byggnadshöjd. Huvudbyggnadens byggnadshöjd är densamma som den gällande detaljpla-
nens reglering. Byggnadshöjden på fyra meter gör det möjligt att bebygga fastigheten med 1½ plans 
bostadshus. 

Takvinkel
Gällande detaljplanen reglerar byggnadens höjd genom högsta tillåtna våningsantal (två våningar). 
Den bestämmelsen används inte längre idag och för att bebyggelsen inte ska blir för hög inom fast-
igheten så har den aktuella detaljplanen infört en bestämmelse om högsta tillåtna takvinkel. Det är 
tillåtet att ha en lägre vinkel, men byggnadens takvinkel får inte överskrida 45 grader.

45o

p1

B

P2

e1

P3

4,0
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Konsekvenser
Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och måste således följas.

Hela planområdet omfattas av en gällande detaljplan som reglerar området för den aktuella planom-
rådet som kvartersmark, bostadsändamål. I och med den aktuella detaljplanen kommer de delar av 
gällande detaljplaner som berörs av planområdet att ersättas av föreslagen detaljplan. 

Markanvändningen av planområdet är ”B”, vilket betyder att marken får bebyggas med ändamålet 
bostäder. Eftersom prickmarken minskas i föreliggande detaljplan innebär det att fastigheten får en 
bättre byggbar utformning.

Tabellen nedan visar på skillnaderna mellan den gällande detaljplanens reglering och den föreslagna  
detaljplanens reglering.

Gällande detaljplan Föreslagen detaljplan
Byggrätt Högst en fjärdedel får bebyggas Högst 25% av fastigheten får 

bebyggas
Byggnadshöjd - komplement-
byggnad

fi nns inte någon angiven höjd 3 meter

Byggnadshöjd - huvudbyggnad 4 meter 4 meter
Huvudbyggnads placering 4,5 meter från fastighetsgräns minst 4 meter från fastighets-

gräns
Komplementbyggnads place-
ring

4,5 meter från fastighetsgräns 
om det inte sammanbyggdes 
med grannens komplement-
byggnad

minst 1 meter från fastighets-
gräns mot granne

Figur 8. Utsnitt från gällande detaljplan 
för fastigheten Agaten 1.

Figur 9. Yta (grön yta) som är byggbar 
enligt gällande detaljplan.

Figur 10. Ny detaljplans reglering och 
minskad prickmark för Agaten 1.

Figur 11. Den byggbara ytan har ökat i 
och med föreslagen detaljplan. Lila linje 
visar byggrätten för huvudbyggnad och 
den blå linjen är för komplementbyggnad.

Figur 12. Jämförelse mellan den gällande 
detaljplanens byggbara yta (grön yta) 
och den föreslagna detaljplanens (lila 
och blå linjer).
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Komplementbyggnads place-
ring

6 meter mot gata minst 6 meter mot gata

Utfartsförbud utmed den västra fastighets-
gränsen

utmed den västra fastighets-
gränsen

Våningsantal (II) bebyggelse tillåts uppföras i två 
våningar

fi nns inte med då bestämmel-
sen inte används längre

Takvinkel fi nns inte någon angiven tak-
vinkel

takvinkel får inte överskrida 45 
grader

I Byggnadsstadgan från 1959 som avstånden i gällande detaljplan utgår ifrån (§ 39) står det bland 
annat att byggnader som inte kommer sammanbyggas inte får placeras närmare än hälften av 
största byggnadshöjden och inte närmare än 4,5 meter. I andra stycket i samma paragraf står det 
att byggnad får placeras på det avstånd som byggnadshöjden är, det vill säga har en byggnad en 
byggnadshöjd på 4 meter innebär det att avståndet till fastighetsgräns ska vara fyra meter. Dess-
utom framgår det i samma Byggnadsstadga att ”Byggnadsnämnden äger medgiva undantag från 
bestämmelserna i andra stycket, om det fi nnes påkallat av särskilda skäl samt kan ske utan men för 
granne eller fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafi ksäkerhet och utan att ett lämpligt bebyggande 
av området försvåras.” 

Kommunen har inte för avsikt att ändra bebyggelsens utformning från den gällande detaljplanen 
vilket innebär att byggnadshöjden är densamma som i gällande plan, liksom byggrätten på 25% av 
fastighetsarean. Komplementbyggnadens byggnadshöjd är reglerad till tre meter för att göra den 
underordnad huvudbyggnaden.

Gällande detaljplanen reglerar byggnadens höjd genom högsta tillåtna våningsantal (två våningar). 
Den bestämmelsen används inte längre idag. För att bebyggelsen inte ska blir för hög inom fastig-
heten i jämförelse med intilliggande bebyggelse men ändå ha samma möjlighet till byggnation som 
intilliggande bostäder så har den aktuella detaljplanen infört en bestämmelse om högsta tillåtna 
takvinkel på 45o.

Med den föreslagna detaljplanen tillåts bebyggelsen placeras närmare fastighetsgränsen än den 
gällande detaljplanen. I detaljplaner som upprättas idag ges huvudbyggnader ett minsta avstånd 
till fastighetsgräns av fyra meter. Dagens byggregler klargör att minsta tillåtna avstånd mellan två 
huvudbyggnader ska vara åtta meter för att minska risken för brandspridning. Komplementbyggna-
der får placeras närmare än fyra meter eftersom det inte fi nns någon som vistas stadigvarande i en 
sådan byggnad. Däremot behöver den vägg som vetter mot en granne förses med en brandklassad 
vägg, detta säkerställs i bygglovsskedet. Det innebär att Agaten 1 ges en reglering som säger att hu-
vudbyggnaden inte får placeras närmare än fyra meter till fastighetsgräns och komplementbyggna-
den ges ett minsta avstånd på en meter till fastighetsgränsen. För att undvika en eventuell framtida 
tvist mellan grannar har kommunen valt att reglera komplementbyggnaden med ett minsta avstånd 
på en meter för att man som fastighetsägare inte ska göra intrång på sin grannens fastighet för att 
exempelvis kunna måla sin komplementbyggnad.

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. 

Ställningstagandet att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan grundar sig på 
följande:

Den aktuella fastigheten fi nns belägen i ett fullt utbyggd bostadsområde och planförändringar-
na för att göra det lättare att bebygga fastigheten bedöms inte medföra någon negativ miljöpå-
verkan. Planförslaget har inte något stort allmänt intresse.

Detaljplanen omfattar endast en bostadsfastighet vilket medför att den trafi kalstring som fastigheten  
innebär inte bedöms ge någon negativ inverkan varken ur bullersynpunkt eller störande fordonsrö-
relser. Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte heller påverkas negativt av att bostadsfastighe-
ten ges en förbättrad utformning vad gäller byggmöjligheten.
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Eftersom fastigheten aldrig blivit bebyggd innebär det att landskapsbilden förändras då Agaten 1 
idag utgörs av en gräsbeklädd yta utan byggnader och ges nu förbättrade möjligheter att bebyggas.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplaneområdet består endast av en fastighet som är i kommunens ägo. Det innebär att det inte 
kommer att belasta några andra fastigheter och inte heller någon avstyckning av fastigheten är aktu-
ell. På lång sikt är förhoppningen att det kommer göras ett ägobyte av fastigheten och att fastighe-
ten bebyggs med ett bostadshus.

Konsekvenser av avvikelse från översiktsplan
Detaljplanen överensstämmer med avsikterna i den nya översiktsplan som antogs i juni 2018. I över-
siktsplanen står det att Höör ska utvecklas med bostäder för olika behov, för livets olika skeden och 
för en växande befolkning. Vilket föreliggande detaljplan är en del av.

Det behövs inte någon motivering för avsteg från översiktsplanen då detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen.

Nollalternativ
Ett nollalternativ är enligt miljöbalken ett sätt att beskriva konsekvenserna av att verksamheten eller 
åtgärden inte kommer till stånd. Det betyder inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget, 
utan handlar om vilken utveckling som är trolig utan att det planerade projektet blir av.

För det aktulla planområdet innebär nollalternativet att avståndet till fastighetsgränsen och den 
breda prickmarken kvarstår vilket gör att fastigheten blir svår att bebygga och sannolikt inte blir 
bebyggd.
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Förutsättningar
Bakgrund
Höörs kommun ansökte 1983 om att avstycka dagens fastigheter Safi ren 1-7, Topasen 1-11 och 
Agaten 1-11. Fastigheterna har därefter sålts och bebyggts med bostäder. Fastigheten Agaten 1 har 
aldrig blivit såld och har legat ute till försäljning ett fl ertal gånger. Den gällande detaljplanen som 
vann laga kraft 1982 illustrerar färre fastigheter än vad som styckades av från stamfastigheten. Det 
innebär att fastigheterna har blivit mindre än vad gällande detaljplan illustrerar. För fastighetenen 
Agaten 1 innebär det att den har blivit svårbebyggd (se fi gur 9). Stora delar täcks av prickmark och 
dåtidens praxis (Byggnadsstadgan) gällande avstånd till fastighetsgräns var 4,5 meter. Det innebär 
att det inte är mycket mark kvar att bebygga med bostadshus och ett eventuellt garage.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I översiktsplanen ingår fastigheten i be-
greppet ”stadsbygd” och utvecklingen sker 
utifrån befi ntlig struktur. ”Höör ska utveck-
las med bostäder för olika behov, för livets 
olika skeden och för en växande befolk-
ning.” ”Potential fi nns att förtäta centrala 
Höör och andra stadsdelar.”

Detaljplan
Fastigheten omfattas av en gällande de-
taljplan som vann laga kraft 1982. För det 
berörda området (fastigheten Agaten 1) är 
marken reglerad som BFII med prickmark 
samt in- och utfartsförbud. Dessutom reg-
leras byggnadshöjd till fyra meter, bygg-
nadssätt som friliggande bostäder och att 
fastigheterna får bebyggas med maximalt 
25%. ”II” innebär att bebyggelsen tillåts 
vara i två våningar.

Den gällande detaljplanen illustrerar fyra 
fastigheter efter varandra, men efter av-
styckningen blev det i stället fem fastigheter.

Riksintressen
Inga kända riksintressen berör fastigheten 
Agaten 1.

Kommunala beslut
2019-03-12 beslutade kommunstyrelsen 
att uppdrag skulle lämnas för en ny detalj-
plan med syfte att möjliggöra en förbättrad 
utformning ur byggnadssynpunkt av fastigheten Agaten 1.  

Befi ntlig bebyggelse

Bebyggelse inom planområdet
Fastigheten är inte bebyggd.

Intilliggande bebyggelse 
Bostadsbebyggelsen i direkt anslutning till planområdet är 1 - 1½ plans bostäder. Väster om plan-
områdesgränsen fi nns en radhuslänga i 1½ plan och resterande av bostadsbebyggelsen runt plan-
området är friliggande villabebyggelse.

Figur 13. Utsnitt från gällande detaljplan för fastigheten Agaten 1, 
ungefärligt läge för fastigheten är markerad med en blå linje.

Figur 14. Figur som visar de olika byggtekniska termerna för en 
byggnad.
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Natur

Rekreation
Cirka 100 meter öster om planområdet fi nns ett grönområde som innehåller en mindre lekplats.

Grönstruktur
Ett större grönområde/rekreationsstråk fi nns i Stenskogen cirka 250 meter norr om planområdet.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdets jordart hu-
vudsakligen är sandig morän. 

Biotopskydd
Detaljplaneområdet berörs inte av något biotopskydd. 

Kultur

Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetet fi nns det inga fornlämningar inom planområdet.

Trafi k

Biltrafi k
Fastigheten nås via Kvarnstensvägen. Kvarnstensvägen är en lokalgata med en tillåten hastighet på 
40km/h och en vägbredd på cirka nio meter. Det fi nns inte någon trottoar utmed Kvarngatan utan 
det är blandad trafi k som gäller.

Buller
För Stenskogsvägen, cirka 130 meter norr om planområdet, har det gjorts en uppskattad bullerbe-
dömning för området som kommer fram till att vid planområdesgränsen bedöms ljudnivåerna vara 
47 dBA (ekvivalent ljudnivå) och 59 dBA (maximal ljudnivå). Dessa ljudnivåer ligger under de riktvär-
den som fi nns uppsatta för en god boendemiljö.

Det fi nns en ”Förordning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnader”, i den fi nns bestämmel-
ser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafi k, vägar och fl ygplatser vid bostadsbyggnader. De 
riktvärden som fi nns för ljudnivåer är satta på ekvivalent ljudnivå på 60 dBA vid bostadsfasad och en 
maximal ljudnivå på uteplats är satt till 70 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån vid en uteplats är satt till 
50 dBA. Med dessa siff ror till hands görs bedömningen att planområdet inte påverkas negativ av de 
ljudnivåer som alstras från Stenskogsvägen.

Förutsättningarna för bullerbedömningen: Årsmedeldygnstrafi ken är 1300 fordon varav 8% utgörs 
av tung trafi k, avståndet mellan Stenskogsvägen och planerad bebyggelse är 130 meter, det är hårt 
underlag på bullerkällan och det har inte räknats på någon lutning eller eventuell vegetation mellan 
vägen och den nya bebyggelsen, tillåten hastighet är 40 km/h och området klassas ligga i kategorin 
”staden”.

Gång- och cykeltrafi k
Det fi nns inte någon anslutande gång- och cykelväg till planområdet. Grönområdet 100 meter öster 
om planområdet ger de oskyddade trafi kanterna en säker framfart med sina grusade gångar.

Kollektivtrafi k
Utmed Stenskogsvägen fi nns en busshållplats, cirka 170 meter norr om planområdet. 

Kommunal och kommersiell service
Området ligger på gång- och cykelavstånd från centrum, med ett brett utbud av off entlig och kom-
mersiell service. 
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Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens vatten- och spillvattenssystem. Befi ntlig bebyggelse är 
redan ansluten till kommunens system och det fi nns en framdragen anslutningspunkt för Agaten 1.

Dagvatten
Befi ntliga dagvattenledningar fi nns framdragna till fastigheten Agaten 1 som därmed kan ansluta till 
det befi ntliga nätet.

El, tele, och data
Kraftringen har lågspänningskablar i Kvarstensvägen. Fibernätet är utbyggt i området vilket gör det 
möjligt att ansluta fi ber till fastigheten.

Genomförande
Ansvarsfördelning
Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för
byggnads- och anläggningsarbeten. 

Dagvatten kommer att omhändertas enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy. Mitt Skånevatten är 
huvudman för va-systemet fram till förbindelsepunkten för fastigheten.

Kraftringen Nät AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet. 

Vid nybyggnation inom planområdet ansvarar berörd exploatör/markägare att säkerställa markens 
bärighet för ny byggnation. Skulle det vid nybyggnations markarbeten påträff as under mark dold 
fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsens kulturmiljöenhet omedelbart kontaktas, i en-
lighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen.

Grundkonstruktionen på bebyggelsen behöver utföras med en radonskyddande konstruktion efter-
som planområdet ligger inom ett normalrisk område för radon. Därför åligger det markägaren/ex-
ploatören att en radonsäker grund behövs.

Huvudmannaskap
Ingen mark är allmän platsmark inom planområdet vilket betyder att det inte behöver redogöras 
något huvudmannaskap för planen.

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastighetsbildning 
Fastigheten är redan avstyckad och klar för försäljning, vilket innebär att föreliggande planförslag 
inte påverkar några fastigheter ur fastighetsbildningssynpunkt.

Ledningsrätt och servitut
Det fi nns ett avtalsservitut för vattenledning (78/2950) som belastar Agaten 1. Däremot belastar 
det inte själva fastigheten Agaten 1 utan detta servitut ligger kvar från när servitutet upprättades 
och innan fastigheten Agaten 1 styckades från stamfastigheten. Det innebär att servitutet belastade 
stamfastigheten för en vattenledning som är placerad i Sandstensvägen och när Agaten 1 bildades 
så togs inte denna belastning bort från den aktuella fastigheten (och även andra intilliggande fast-
igheter) vilket innebär att belastningen fi nns kvar på Agaten 1 även om det inte fi nns någon ledning 
som korsar fastigheten.

Ekonomiska frågor

Övriga kostnader
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt 
eventuella fl yttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.



13

Detaljplan för Agaten 1 • Granskningshandling 2019-08-29

Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens VA-
taxa.

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

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

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

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt


