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Tidplan
Planprocessen sker med standard förfarande och beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande (KS)
Laga kraft

hösten 2019
vintern 2019
vintern 2020
vår 2020

Antagande

Samråd

Laga kraft

Uppdrag
Granskning

Läshänvisning

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets samt
redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar.
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Inledning

Centrala Höör

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att skapa
två fastigheter som tillåter en tätare bostadsbebyggelse
än vad gällande detaljplan tillåter, det vill säga skapa
en större flexibilitet vad gäller typ av bostad på fastigheterna. För att bebyggelsens höjd ska överensstämma
med befintlig närliggande bebyggelse har plankartan
försetts med en största tillåtna takvinkel. Förskoleverksamheten säkerställs med beteckningen ”S” samt att en
egenskapsbestämmelse finns på plankartan som säger
att vegetation ska uppföras för att utgöra en barriär
gentemot hästallergener.
Huvuddraget av planen är att reglera mark för förskola
och bostäder. Planens reglering är aktualiserad för att
möjliggöra en tätare bostadsbebyggelse för att kunna
erbjuda fler boendealternativ än bara villa inom bostadsområdet. Den gällande detaljplanen tillåter endast
att bostäder uppförs fristående, vilket inte tillåter tätare
byggnation.
Plandata
Planområdet ligger drygt 3 km (fågelvägen) sydöst om
Nya torg. Området avgränsas i söder av bostadsfastigheter, i norr av Sätoftavägen, i öster av Björkviksvägen
och i väster av naturmark. Planområdets storlek är cirka
0,8 hektar och cirka 80% av planområdet ägs av Höörs
fastighetsbolag AB (HFAB) och resterande 20% av
Höörs kommun.

Planområdet

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

Det nuvarande användningsområdet är nästan till
hälften, Sätofta 6:26, en förskola (Arkens förskola) med en tillhörande parkeringsplats, till hälften,
Sätofta 6:89, obebyggd mark/vall och del av Sätofta 18:10 som också är obebyggd mark/vall. Topografin inom planområdet är relativt plan. Från det nordvästra hörnet vid Sätoftavägen till den sydöstra delen vid parkeringen intill Björkviksgatan faller det från 63 m till 60 m. Det betyder att det är
en höjdskillnad på 3 meter från den sydöstra delen till den nordvästra (avståndet från planområdets
nordvästra del till den sydöstra delen är cirka 125 meter).

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Avvägning miljöbalken
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För närvarande
finns det miljökvalitetsnormer för: olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly,
ozon och partiklar) (SFS 2010:477), fisk- och musselvatten som behöver skyddas eller förbättras i
kvalitet (SFS 2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (FS 2009:533).
Detaljplanen bedöms ej medföra att någon av ovannämnda normer överskrids.
Föreslagen planförändring bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. De aktuella fastigheterna finns belägna i ett fullt utbyggd bostadsområde och planförändringar för att möjliggöra för en
större flexibilitet när det gäller vilken typ av bostäder som får upprättas på fastigheterna bedöms
inte medföra någon negativ miljöpåverkan.
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Marken är redan detaljplanerad för bostadsändamål. En ny detaljplan som tillåter låg flerbostadsbebyggelse bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt.
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på MKN för vatten då den tillkommande bebyggelsen inte
kommer att påverka recipienten (Sätoftasjön) då vattnet leds ut i ett grönområde öster om planområde och vidare till Höörsån. Höörsån leder därefter till Sätoftasjön.
Recipienten är Sätoftasjön (Östra Ringsjön) som enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har
statusklassning enligt nedan:
•

Ekologisk status

Otillfredställande

•

Kemsik status

Uppnår ej god

•

Tillkomst/härkomst

Naturlig

Eftersom det inte är någon större utbyggnad bedöms inte byggnationens dagvatten alstra några
negativa eﬀekter på recipienten och därmed inte ha någon påverkan på MKN för vatten.
I övrigt strider planområdet inte mot några allmänna intressen utpekade i översiktsplan eller andra kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är heller inte så omfattande att den genererar stora trafikmängder. 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 miljöbedömning.
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Förslag
Föreslagen markanvändning

Planområdet huvudsakliga användning är för bostadsändamål (B) men inom kvartersmarken tillåts
även användningen S, skola. Föreliggande detaljplaneförslag möjliggör huvudsakligen en ny bostadsbebyggelse i form av kedjehus utmed Mastvägen. På plankartan tillkommer även ett egenskapsområde för plantering. De nya bygganderna inom området är huvudsakligen tänkt till bostadsändamål och i den södra delen för skola (förskola).

Föreslagen bebyggelse
Bostäder - B
Med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss
omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort.
Det kan handla om olika typer av byggnader både en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. I användningen ingår bostadskomplement av olika slag.
Plankartan reglerar den nya bebyggelsens omfattning och utseende. Huvudbebyggelsens högsta
tillåtna byggnadshöjd regleras till 4,5 meter (vilket är samma höjd som gällande detaljplan medger
för området) och komplementbyggnaderna tillåts högst ha en byggnadshöjd på 3,5 meter (också
samma höjd som i gällande detaljplan). Definition av byggnadshöjd redovisas på figur 7, sid 16.
Eftersom dagens detaljplaner inte ska innehålla antal våningar (då denna bestämmelse inte uppfyller
kraven på juridisk tydlighet i bestämmelsen för grannarna. Man vet helt enkelt inte hur högt ett hus
får bli och hur det i förlängningen påverkar min fastighet som granne) har plankartan försetts med
en högsta tillåtna takvinkel för att säkerställa att det inte blir för höga hus inom området. Grandantalet på 30 grader har satts för att se till att den nya bebyggelsen överensstämmer med den omkringliggande bebyggelsen direkt söder och öster om planområdet.
Planområdet har försetts med en planbestämmelse som säger att den största byggnadsarean tillåts
vara 30% av fastighetsarean inom användningsområdet på Sätofta 6:89 och 40% av fastighetsarean
inom användningsområdet på Sätofta 6:26. Det innebär att alla byggnader inom användningsområdet ”B” alt användningsområdet ”SB” tillsammans inte får överstiga 30% resp. 40% av fastighetsarean per fastighet.
Plankartan säkerställer även genom ”p1” att bostadsbebyggelse placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot en annan bostadsfastighet. Detta för att säkerställa ett minsta avstånd mellan
bostadsfastigheter ur brandspridningssynpunkt. Eftersom det inte tillåts bebyggas något på allmän
platsmark som människor kan vistas i stadigvarande så behöver inte detta avstånd följas mot fastighetsgräns som ligger i direkt anslutning till allmän platsmark.
Kvartersmarken ”B” innehåller prickmark i samma läge som den gällande detaljplanen, dvs utmed
Mastvägen och Björkviksvägen. Prickmark innebär att marken inte får förses med byggnad inom det
angivna området. Även markområdet i den norra delen av planområdet har försetts med prickmark
med ändamålet att ge plats till skyddsplantering och inte byggnader.
I den gällande detaljplanen finns ett u-område i gränsen mellan Sätofta 6:26 och Sätofta 6:58 - 6:62.
Detta område har tagits bort på fastigheten Sätofta 6:26 då ledningsägaren E.on meddelat att de har
skickat avtalet för dödning för den beröda fastigheten. Alla ledningar för berörda fastigheter går i
gatumark eller i grönområdet väster om planområdet.
In- och utfartsförbud råder mot Björkviksvägen, det innebär att infart till respektive fastighet görs
från Mastvägen.
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Enligt förordningen om trafikbuller står det att (i §3) ”Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.”
En bullerbedömning (se sid. 19) för området visar att maxnivåerna beräknades vara 72 dBA och ekvivalenta ljudnivån beräknas till 52 dBA, en trafikuppräkning till år 2040 visade ljudnivåer på 54 dBA
(ekv.) och 72 dBA (max). Båda beräkningarna innebär för höga ljudnivåer vid uteplats. Det står även
i förordningen om trafikbuller att (i 5§) ”Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i
3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.” Det är möjligt att 5§ kan uppnås
för den nya bebyggelsen. Det har inte inkommit
klagomål till kommunen gällande buller från den
befintliga bebyggelsen direkt söder om Sätoftavägen både öster och väster om planområdet.
Höörs kommun gör därför bedömningen att de
ljudnivåer från trafiken inte bedöms vara till
någon större olägenhet för de boendes utemiljö.
I detaljplanen regleras det att vid flerbostadshusbebyggelse inom området så ska det finnas
en gemensam uteplats. Denna kan placeras i
den centrala delen av fastigheten på en yta på
Figur 3. Illustration som visar möjlig placering av gemendrygt 60 m2 (grön yta på figur 3) och denna
sam uteplats med skydd av förrådsbyggnad mot vägen.
uteplats kan skyddas av en förrådsbyggnad (grå
yta på figur 3). För att säkerställa att det finns en gemensam uteplats för flerbostadshusbebyggelse
(radhus och liknande) som klarar rikvärdena har plankartan försetts med en ”m2” bestämmelse som
säger att det vid flerbostadshusbebyggelse inom området medför att en gemensam skyddad uteplats
ska finnas. Med denna utformning av förrådsbyggnad som skydd mot Sätoftavägen gör att Höörs
kommun gör bedömningen att ljudnivåerna på en gemensam uteplats kan uppnås. Utöver denna
plats så rekommenderar Höörs kommun att exploatören upprättar något sorts bullerdämpande
skydd på uteplatserna närmast Sätoftavägen för att dämpa ljudnivåerna och därmed kunna uppnå en
acceptabel ljudnivå och trevligare utemiljö på de privata uteplatserna.
I föreliggande förslag har kommunen valt att ta med en remsa med prickmark i planområdets norra
del (mot Sätoftavägen) och reglerat det med att marken inte får förses med byggnad och att området regleras med ”m” som innebär att vegetation (träd och buskage) ska planteras inom området
med avsikten att minska spridningen av hästallergener mellan hästverksamheten norr om planområdet och de nya bostäderna.
Skola - S
Med användningen skola avses alla slags skolor och andra undervisnings- och forskningslokaler. I
användningen ingår till exempel förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, högskola, universitet och övrig vuxenutbildning. Även idrottshall, matsal, forskningslokaler, bibliotek, personalkontor,
skolgård och parkering som hör till skolverksamheten ingår.
Idag finns det en förskola (Arkens förskola) med två avdelningar på fastigheten Sätofta 6:26. Förskolan ligger på mark som i gällande detaljplan är reglerad för bostadsändamål. I och med det aktuella planarbetet tog man även med den aktuella fastigheten för att reglera i plan att det även tillåts
skolverksamhet på fastigheten. Det innebär att Sätofta 6:26 kommer regleras med bestämmelsen
”SB” vilket gör det möjligt att bedriva skolverksamhet eller upprätta bostäder (så som den gällande
detaljplanen reglerar marken för) på fastigheten.
Det är samma reglering på Sätofta 6:26 som det är för Sätofta 6:89, med undantaget att det finns en
placeringsbestämmelse som säger att det ska vara minst fyra meter till fastighetsgräns som gränsar
till befintlig bostadsfastighet och att exploateringen har en annan procentsats, dvs 40 % av fastighetsarean inom användningsområdet. I övrigt är bestämmelserna desamma, det vill säga det är
4,5 meter i byggnadshöjd för huvudbyggnaden och 3,5 meter för komplementbyggnader. Takvinkeln
tillåts till maximalt 30 grader.
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Teknisk anläggning - E
Till tekniska anläggningar räknas både oﬀentliga och privata anläggningar. Användningen omfattar
flera olika typer av tekniska anläggningar. Det handlar om anläggningar för produktion, distribution,
omvandling eller hantering av elektricitet, tele-, TV- och radiosignaler, digital datatrafik samt värme,
kyla, vatten, avlopp och avfall eller annan teknisk anläggning. Användningen är inte begränsad till
befintlig teknik utan kan användas för ny teknik som överensstämmer med bestämmelsen i övrigt.
Exploatören har för avsikt att uppföra en byggnad för en gemensam undercentral för bergvärmepump och ett miljöhus där de boende kan slänga sitt hushållsavfall. Dessa två byggnader inryms i
planbestämmelsen ”E” och därför har plankartan försetts med en sådan bestämmelse.

Föreslagen trafikstruktur
Parkering
Parkering skall lösas inom kvartersmark.
In- och utfartsförbud
Plankartan har försetts med in- och utfartsförbud mot Björkviksgatan (samma reglering finns i gällande detaljplan) vilket betyder att bostäderna/förskolan endast kan nås via Mastvägen.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster (EST) är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, skuggning genom vegetation, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.
EST handlar om människan och naturen i samspel. När det talas om EST betraktas människan som
en del av naturen som både skapar och nyttjar ekosystemtjänster. Vissa ekosystemtjänster såsom
pollinering, vattenrening och rekreationsmiljöer är tydliga och konkreta. Jordmånsbildning, syreproduktion och livsmiljöer för olika arter är andra viktiga EST som vi kanske inte tänker på till vardags.

Figur 4. Bilden ovan är framtagen av Boverket och Naturvårdsverket och den visar på ett tydligt sätt vilka EST
som behöver finnas för att bidra till människans välfärd och livskvalitet.
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EST delas vanligtvis in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänst de levererar; stödjande, reglerande,
kulturella och försörjande.
• Exempel på stödjande - biologisk mångfald, ekologiskt samspel, upprätthållande av markens bördighet och habitat. De stödjande tjänsterna möjliggör
såväl samhällets som ekosystemens funktion.
• Exempel på reglerande - luftkvalitet, bullerreglering, skydd mot extremt väder,
vattenrening, klimatanpassning och pollinering. Tjänsterna visar på ekosystemens förmåga att trygga och förbättra vår livsmiljö.
• Exempel på kulturella - hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interationer, naturpedagogik samt symbolik och andlighet. Det är bara människan som nyttjar de
kulturella tjänsterna och de förbättrar hälsa och välbefinnande.
• Exempel på försörjande - matproduktion, färskvatten, material och energi. De
materiella nyttor som ekosystemet levererar. De är helt nödvändiga för vår
möjlighet att överleva.
Planområdet består av en bebyggd fastighet med träd i söder- och östläge och den norra delen av
planområdet är öppen gräsmark som renar regn- och smältvatten och utmed Mastvägen finns några
enstaka lövträd, som kan ta hand om ökad nederbörd och kan vara boplats för växter och djur.
Detaljplanen medför att förskoleverksamheten fortsättningsvis kan finnas på fastigheten Sätofta
6:26 och därmed finns det i dag inga intentioner på att fälla de träd som finns i anslutning till verksamheten. Det innebär att de EST som finns på fastigheten finnas kvar och förändras inte. Däremot
förändras EST på fastigheten Sätofta 6:89 eftersom den bebyggs (även gällande detaljplan medför
att marken får bebyggas med bostäder vilket också bidrar till att EST påverkas) med bostäder. Den
gräsmatta och fotbollsplan som finns på fastigheten försvinner vilket medför att EST som reglerande
(vattenrening) och kulturella (social interation och hälsa - rörelse och interaktion i och med fotbollsspelande) går förlorade. Även träden utmed Mastvägen kommer att försvinna, som också är en reglerande EST. Däremot har plankartan försetts med en bestämmelse om att vegetation ska planteras
som skydd vilket innebär att den vegetation utmed Mastvägen ersätts norr om den nya bostadsbebyggelsen och därmed kan bidra till de reglerande EST:erna.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning, tele och bredband
E.on är ledningsägare för elnätet och har två elskåp på fastigheten Sätofta 6:26 och ledningarna är
placerade i Mastvägen och väster om planområdet i gång- och cykelvägen. E.on har även skickat
avtalet för rättigheten 71/3769 (mellanspänningsledning) för dödning för fastigheten Sätofta 6:26.
Skanova har ledningar i Mastvägen och Björkviksvägen och Tele 2 har ett ledningsstråk i gång- och
cykelvägen utmed Sätoftavägen.
De ledningar som finns i gatorna och väster om planområdet ligger alla på allmän platsmark enligt
den gällande detaljplanen och berörs således inte av planläggningen.
Det finns fiberanslutning i dagsläget till den befintliga bostadsbebyggelsen söder och öster om planområdet och således är det möjligt att koppla på den nya bebyggelsen på fibernätet.
Vatten, spillvatten och dagvatten
Planområdet ligger i Mitt skånevattens verksamhetsområde för vatten och spillvatten och har VAledningar framdragna till planområdet. Området ligger även inom verksamhetsområde för dagvatten
och det finns befintliga dagvattenledningar som det är möjligt att anslut till. Eftersom det är en liten
ledning hade det varit bra med fördröjning på fastigheten genom att exempelvis ha en stenkista
mellan stuprör och förbindelsepunkten till ledningsnätet. Mitt skånevatten bedömer inte att utbyggnaden som detaljplanen medger kommer att orsaka problem i ledningsnätet även om den befintliga
ledningen är liten. Dagvattenhanteringen ska ske enligt kommunens dagvattenpolicy.
Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering för riskområden för översvämning finns inte området utpekat som något riskområde, det vill säga det föreligger inte risk för översvämning inom planområdet.
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Avfallshantering
MERAB:s riktlinjer för hämtning av hushållsavfall är att ”avståndet mellan avfallsutrymmet/uppställningsplatsen 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.” Förskolan har idag sina soptunnor i anslutning till den parkeringsyta som finns i anslutning
till förskolan, vilket betyder att fem meter uppnås. För den nya bostadsbebyggelsen planeras det för
ett miljöhus mindre än 3 meter från parkeringsytan.
Åtkomlighet för räddningsinsatser
Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt bör understiga 50 meter och avståndet mellan byggnadens fasad och brandbilsstege bör högst vara nio meter.
Båda fastigheterna är drygt 30 meter djupa vilket innebär att avståndet på 50 meter uppnås inom
planområdet från Mastvägen. Avståndet på nio meter uppnås eftersom bebyggelsen inom planområdet kommer ha liknande utformning som dagens bebyggelse, dvs en låg höjd.
För att det ska finnas god tillgänglighet till området bör det finnas två vägar för att nå området. Vid
olycka som kräver räddningstjänstens insats kan området nås från Mastvägen och Sätoftavägen och
området för gång- och cykelvägen väster om planområdet kan också nyttjas vid nödfall (även om
vägen inte är dimensionerad för det).

Motiv till avsteg från översiktsplan
I översiktsplanen ingår fastigheten i ett större område som är utpekat med markanvändningen
”stadsbygd” Utvecklingen sker inom befintlig område för stadsbygd/bostäder. I översiktsplanen står
det att ”Höör ska utvecklas med bostäder för olika behov, för livets olika skeden och för en växande
befolkning.” ”Potential finns att förtäta centrala Höör och andra stadsdelar.” Utvecklingen sker också
i ett kollektivtrafiknära läge med goda cykelförbindelser in till centrala Höör och tågstationen vilket
möjliggör hållbart resande till och från området. Det innebär att detaljplanearbetet inte gör avsteg
från översiktsplanen och behöver således inte motiveras.
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Motiv till planbestämmelser
B
SB
E

Användning av mark och vatten
B (bostad)
Det ska vara möjligt att upprätta bostad inom den aktuella området. Fastigheten Sätofta 6:26 innehåller idag en förskoleverksamhet. Skulle kommunen besluta att lägga ner verksamheten är det ändå
möjligt med bostäder inom fastigheten (precis som gällande detaljplan reglerar marken till).
SB (skola)
Den gällande detaljplanen tillåter endast bostadsändamål på fastigheten Sätofta 6:26. För att säkerställa förskoleverksamheten på fastigheten har det reglerats att det tillåts både skola (förskola) och
bostad.
E (teknisk anläggning)
Inom området finns det möjlighet att upprätta bland annat ett gemensamt miljöhus och en teknikbyggnad för uppvärmningssätt.

Omfattning

e1

Största tillåtna byggnadsarea per fastighet
För att ge planområdet liknande exploateringsgrad och samtidigt aktualisera planbestämmelsen till
dagens förutsättningar har plankartan reglerat byggrätten till 30% (Sätofta 6:89) och 40 % (Sätofta
6:26) av respektive fastighetsarea inom användningsområdet.
Prickmark
Kvarterens mark närmast Mastvägen och Björkviksvägen har försetts med prickmark (marken får inte
förses med byggnad) för att säkerställa att det inte uppstår någon byggnad som skymmer sikten ut
till Mastvägen och att bebyggelsen kan placeras i samma linje som befintlig bebyggelse ligger i. Hade
prickmarken minskats ner hade det kunnat innebära att bebyggelsen placerats närmare Mastvägen
och därmed ändrat bebyggelsestrukturen utmed gatan och bostadsområdets karaktär.

Markens anordnande
Körbar förbindelse får inte anordnas
Kvartersmarken mot Björkviksvägen omfattas av in- och utfartsförbud för att bibehålla den trafikstruktur som redan finns i området och inte skapa några farliga trafiksituationer.

m1

Vegetation
Kvartersmarken i den norra delen mot Sätoftavägen har reglerats med egenskapen ”m1” för att vegetation i form av träd och buskar ska planteras inom området. Denna vegetation ska utgöra ett skydd
mot hästverksamheten och den spridning av hästallergener som kan komma från verksamheten.
I Boverkets skrift ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” framgår det att vegetation
eﬀektivt hindrar allergen från att spridas och därför är det lämpligt att vegetation uppförs i direkt
anslutning till den nya bebyggelsen närmast hästverksamheten.

m2

Gemensam uteplats
För att säkerställa att det finns en gemensam uteplats vid utbyggnation för flerbostadshus (radhus
o dylikt) som klarar rikvärdena har plankartan försetts med en ”m2” bestämmelse som säger att det
ska finnas en gemensam skyddad uteplats. Vid en villabebyggelse anordnas en egen uteplats på
respektive fastighet.

Placering, utformning, utförande
0-0

Takvinkel
För att säkerställa att bebyggelsen inte blir för hög och har samhörighet med den omkringliggande
bostadsbebyggelsen har planen försetts med en planbestämmelser om högsta tillåtna takvinkel. Det
betyder att vinkeln inte får överskridas men den tillåts vara lägre om byggherren så önskar. Grandantalet får inte överstiga 30 grader.
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0,0

p1

Byggnadshöjd
Planområdet har försetts med samma reglering på byggnadshöjd som den gällande detaljplanen
innehar, dvs 4,5 meter för huvudbyggnad och 3,5 för komplementbyggnad. För att behålla samhörighet med befintlig bebyggelse är byggnadshöjden densamma som övrig bebyggelse.
Placering
För att säkerställa att en framtida bostadsbyggnation på framför allt Sätofta 6:26 (eftersom denna
fastigheten gränsar till befintliga bostäder, det gör inte Sätofta 6:89 som gränsar till allmän platsmark) har plankartan försetts med en bestämmelse som reglerar avståndet mellan huvudbyggnaderna (bostadshus) till fyra meter till fastighetsgräns som gränsar till en annan bostadsfastighet.
Det innebär att avståndet mot allmän platsmark från fastighetsgräns inte behöver följa detta avstånd
eftersom det inte tillåts bebyggas något på den allmänna platsmarken.
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Konsekvenser
Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och måste således följas.
Hela planområdet omfattas av en gällande detaljplan som tillåter bostadsändamål och grönområde,
men i och med den aktuella detaljplanen kommer delar av gällande detaljplan som berörs av planområdet att ersättas av föreslagen detaljplan.
Föreliggande detaljplan tillåter bostadsbebyggelse och skoländamål (kvartersmark). Den huvudsakliga användningen av planområdet är B och SB, vilket betyder att marken får bebyggas med bostäder
och ”SB”-området tillåter att skolverksamhet får finnas eller att det byggs bostäder. Bestämmelsen
gör det även möjligt att kombinera båda användningsområdena, dvs att en byggnad byggs som innehåller både skolverksamhet och bostad. Detaljplanen medför att det blir fler bostäder i Sätofta, Höör.
Det är möjligt att flyttkedjor startas genom att de som bor i villa och vill bo kvar i området men i ett
mindre boende flyttar in i området och gör det möjligt för en ny familj att flytta in i den sålda villan.
Fler bostäder skapar en positiv reaktion genom att flyttkedjor kommer igång.
Detaljplanen reglerar bebyggelsens byggnadshöjd och takvinkel. Det innebär att byggnaderna tillåts
ha en takvinkel på maximalt 30 grader och tillåts ha en byggnadshöjd på 4,5 meter. Komplementbyggnaders byggnadshöjd är satt till 3,5 meter. Byggnadernas höjder är desamma som gällande
detaljplan tillåter däremot har takvinkel lagts till på plankartan då bestämmelsen om antal våningar
inte längre används (då denna bestämmelse inte uppfyller kraven på juridisk tydlighet i bestämmelsen för grannarna. Man vet helt enkelt inte hur högt ett hus får bli och hur det i förlängningen påverkar min fastighet som granne), bestämmelse om antal våningar finns i den gällande planen. För att
bebyggelsen inte ska kunna bli för hög i jämförelse med den omkringliggande bostadsbebyggelsen
finns ett högsta gradantal på plankartan.
Planområdets fastigheter har givits en reglering som säger att den största byggnadsarean tillåts vara
30% resp. 40% av fastighetsarean inom användningsområdet. Skillnaden i procentsats beror på att
Sätofta 6:89 ges en större fastighetsarea i och med att del av Sätofta 18:10 flyttas över till Sätofta
6:89. Den procentsats som angivits som den största tillåtna är den totala byggnadsarean för alla
byggnader som finns inom användningsområdet. Sedan är det inte något krav på att det ska byggas
enligt den maximala angivelsen. Vill byggherren bygga på en mindre yta är det också tillåtet, det är
detaljplanen som medger den största byggnadsarean, det finns inte någon minsta areabegränsning.
Föreliggande förslag medger att fastigheten Sätofta 6:26 får en utökad byggrätt på cirka 210 m2 och
Sätofta 6:89 får en utökad byggrätt på cirka 315 m2 i jämförelse med gällande detaljplans byggrätt.
Plankartan har även försetts med prickmark (marken får inte förses med byggnad). Prickmark finns
i den norra delen av planområdet och på den yta som är närmast angränsande gator. Regleringen är
till för att säkerställa att det inte uppstår någon byggnad som skymmer sikten ut till Mastvägen och
att bebyggelsen kan placeras i samma linje som befintlig bebyggelse ligger i.
För att minska brandspridning mellan bostadsbyggnader har plankartan försetts med planbestämmelsen p1 som säkerställer att huvudbyggnad inte får placeras närmare än fyra meter till fastighetsgräns som gränsar till en annan bostadsfastighet. Det innebär att avståndet mot allmän platsmark
från fastighetsgräns inte behöver följa detta avstånd eftersom det inte tillåts bebyggas något på den
allmänna platsmarken.
Boendeparkeringen ska lösas på kvartersmark. Det innebär att byggherren behöver redovisa att det
finns parkering till de boende inom användningsområdet i bygglovsskedet.
Planområdet är beläget inom Ringsjöbandet och inom Ringsjöbandsområdet är det idag enskilt
huvudmannaskap på de lokala gatorna och grönytor (se utbredning på figur 10). Mastvägen, Björkviksvägen och omkringliggande grönytor ingår i en befintlig gemensamhetsanläggning (GA), Sätofta
GA:8, vägföreningen Ringsjöhöjden. All befintlig bostadsbebyggelse ingår idag i den befintliga vägföreningen därför är det motiverat att även de nya bostäderna som tillåts genom planen ska ingå i
den befintliga GA:en. Den nya bebyggelsen innebär även en översyn av gemensamhetsanläggningen,
det tillkommer fler boende som ska ingå i denna anläggningen. Detta arbete genomförs av lantmäteriet efter att en beställning av en översyn inkommit till myndigheten.
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I den gällande detaljplanen finns det ett u-område i gränsen mellan Sätofta 6:26 och Sätofta 6:58 6:62. Efter att ha gjort en ledningskoll för området samt varit i kontakt med E.ON har E.on meddelat
att de har skickat avtalet för dödning för den beröda fastigheten, vilket innebär att u-området tas
bort på fastigheten Sätofta 6:26.
Landskapsbilden kommer förändras på den del som idag inte är bebyggd. Från att vara en öppen yta
till att innehålla bostadsbyggnader. Stora delar av gräsytan kommer att hårdgöras eftersom användningsområdet blir bostad, vilket innebär byggnader, uteplats, gångstråk, parkering m.m. som har
med bostadsändamålet att göra. De lövträd som finns norr om Mastvägen, på Sätofta 6:89, kommer
att försvinna. Däremot planläggs det för vegetation direkt norr om bostadsområdet, vilket betyder
att det kommer finnas vegetation inom området men inte på den plats norr om vändzonen som det
idag finns lövträd på.
Det finns hästverksamhet norr om planområdet. Den rådande vindriktningen är sydvästlig vilket gör
att det blåser från det tilltänkta bostadsområdet. Det kortaste avståndet från användningsområdet
”B” till hästverksamheten norr om Sätoftavägen är 35 meter (hästhage) och till hagen väster om
planområdet är cirka 10 meter. Kortaste avståndet till gödselstack är 130 meter och närmsta ekonomibyggnad är 95 meter. Kommunen har gjort bedömningen utifrån planområdets läge (tätortsnära
landsbygd), att den härskande vindriktningen är sydvästlig samt att avståndet är likvärdig med redan
befintlig bostadsbebyggelse och hagmark att den befintliga hästverksamheten kan fortsätta att
bedrivas i den omfattning som det görs idag. Betesdjur i landskapet har stor betydelse för att hindra
igenväxning och är viktigt för att bibehålla ett attraktivt friluftslandskap. Men för att minska spridningen av hästallergener har plankartan försetts med en bestämmelse som säger att det ska finnas
vegetation i den norra delen av planområdet, mot Sätoftavägen. Vegetationen har för avsikt att fånga
upp hästallergener.
För de boende i det nya området som har småbarn finns det möjlighet med förskoleplats nära hemmet. Det finns förskola inom planområdet och grundskola drygt 1 km väster om planområdet.
Inom planområdet planeras det för ett E-område som är avsett för miljöhus och teknikhus för uppvärmning av den nya bostadsbebyggelsen.
Detaljplanen medför att förskoleverksamheten fortsättningsvis kan finnas på fastigheten Sätofta
6:26 och därmed finns det i dag inga intentioner på att fälla de träd som finns i anslutning till verksamheten. Det innebär att de
ekosystemtjänster (EST) som finns
på fastigheten kan finnas kvar och
förändras inte. Däremot förändras
EST på fastigheten Sätofta 6:89
eftersom den bebyggs (även gällande detaljplan medför att marken
får bebyggas med bostäder vilket
också bidrar till att EST påverkas)
med bostäder. Den gräsmatta och
fotbollsplan som finns på fastigheten försvinner vilket medför att
EST som reglerande (vattenrening)
och kulturella (social interation och
hälsa - rörelse och interaktion i och
med fotbollsspelande) går förloraFigur 5. Den gröna rektangeln visar fotbollsplanens läge i dagsläget och
de. Även träden utmed Mastvägen
de övriga tre rektagnlarna visar på eventuella nya placeringar.
kommer att försvinna, som också
är en reglerande EST. Däremot har plankartan försetts med en bestämmelse om att vegetation ska
planteras som skydd vilket innebär att den vegetation utmed Mastvägen ersätts norr om den nya
bostadsbebyggelsen och därmed kan bidra till de reglerande EST:erna. Eftersom fotbollsmålen idag
står på kommunen (allmän platsmark) och Höörs fastighets AB (HFAB) (kvartersmark) fastigheter är
det inte omöjligt att dessa två mål kan flyttas till mark som regleras som allmän platsmark i den gällande planen. Det innebär en flytt något öster- eller västerut från det nuvarande läget. Bilden ovan
visar att ytan som dagens fotbollsplan upptar finns det plats för på annan allmän platsmarksyta.
Däremot är det upp till gemensamhetsanläggningen att besluta om den ska finnas på annan plats då
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det är vägföreningen som har skötselansvaret. Skulle fotbollsplanen omlokaliseras så innebär det att
den kulturella EST kan finnas kvar i området fast inte på exakt samma plats.
Genom att förtäta befintliga bostadsområden kan exploateringen av jordbruksmark begränsas.
En bullerbedömning för området visar att maxnivåerna beräknades vara 72 dBA och de ekvivalenta
ljudnivåerna beräknas till 52 dBA, en trafikuppräkning till år 2040 visade ljudnivåer på 54 dBA (ekv.)
och 72 dBA (max). Båda beräkningarna innebär för höga ljudnivåer vid uteplats. Det är möjligt att
5§ i förordningen om trafikbuller kan uppnås för den nya bebyggelsen. Höörs kommun gör även
bedömningen att eftersom det inte inkommit några klagomål till kommunen gällande buller från den
befintliga bebyggelsen direkt söder om Sätoftavägen både öster och väster om planområdet bedöms
inte de ljudnivåer som kommer från trafiken vara till någon större olägenhet för de boendes utemiljö.
I detaljplanen regleras det att vid flerbostadshusbebyggelse inom området så ska det finnas en
gemensam uteplats. Denna kan placeras i den centrala delen av fastigheten på en yta på drygt 60 m2
och denna uteplats kan skyddas av en förrådsbyggnad. För att säkerställa att det finns en gemensam
uteplats för flerbostadshusbebyggelse (radhus och liknande) som klarar rikvärdena har plankartan
försetts med en ”m2” bestämmelse som säger att det vid flerbostadshusbebyggelse inom området
medför att en gemensam skyddad uteplats ska finnas. Med denna utformning av förrådsbyggnad
som skydd mot Sätoftavägen gör att Höörs kommun gör bedömningen att ljudnivåerna på en gemensam uteplats kan uppnås. Utöver denna plats så rekommenderar Höörs kommun att exploatören
upprättar något sorts skydd på uteplatserna mot Sätoftavägen för att dämpa ljudnivåerna och därmed kunna uppnå en acceptabel ljudnivå och trevligare utemiljö på uteplatserna.
Exploateringen som möjliggörs på Sätofta 6:89 och 6:26 påverkar inte kulturmiljön norr om Sätoftavägen, Sätofta gamla by. Eftersom planområdet är så pass avgränsat från gårdarna, både genom
Sätoftavägen och all hagmark, så bedöms inte någon ny byggnation påverka den befintliga gårdsmiljön.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanen innebär att markanvändningen för fastigheten Sätofta 6:26 ändras från ”BF” (bostadsändamål, fristående hus) till ”SB”(skola och bostad). Fastigheten Sätofta 6:89 ändras från ”BF”
(bostadsändamål, fristående hus) till ”B” (bostad). Det innebär att Sätofta 6:26 ges juridisk rätt att
ha förskoleverksamhet på fastigheten och för båda fastigheterna innebär det att beteckningen ”F”
försvinner, vilket betyder att det inte längre måste vara fristående bostadsbebyggelse. Den del av
Sätofta 18:10 som inkluderas i planområdet ändras från regleringen ”PARK eller PLANTERING” till
”B” (bostad) med egenskapsregleringarna prickmark och ”m1” som innebär att det ska finnas vegetation inom det angivna området och att marken inte får förses med byggnad.

Konsekvenser av avvikelse från översiktsplan
Detaljplanen medför ingen avvikelse från översiktsplanen då planen säger för de berörda fastigheterna att dessa ingår i ett större område som är utpekat med markanvändningen ”stadsbygd” Utvecklingen sker inom befintligt område för stadsbygd/bostäder. I översiktsplanen står det att ”Höör
ska utvecklas med bostäder för olika behov, för livets olika skeden och för en växande befolkning.”
”Potential finns att förtäta centrala Höör och andra stadsdelar.” Utvecklingen sker också i ett kollektivtrafiknära läge med goda cykelförbindelser in till centrala Höör och tågstationen vilket möjliggör
hållbart resande till och från området.

Nollalternativ
Nollalternativet är en beskrivning av den sannolika utvecklingen av planområdet om rubricerad detaljplan inte vinner laga kraft. Det innebär att planområdet regleras med gällande detaljplan som pekar ut planområdet för bostadsändamål, fristående hus. Vilket innebär att det är möjligt att bebygga
området med bostäder som medför att marken hårdgörs för bostadsändamål och den rekreation
som den öppna marken/vallen haft försvinner.
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Förutsättningar
Bakgrund

Bakgrunden till det aktuella planuppdraget är ett överklagat bygglov. Fastighetsägaren lämnade in
ett bygglov för byggnation av 12 stycken marklägenheter med tillhörande förråd, parkeringsytor,
miljöhus och teknikhus för en central till en bergvärmepump.
Bygglovet överklagades av grannar till Länsstyrelsen i Skåne som fattade beslutet att Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov skulle upphävas på grund av att fyra huvudbyggnader inte
kunde godtas som en liten avvikelse inte heller byggrättens övertrassering kunde ses som en mindre
avvikelse enligt länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen av ett ombud till fastighetsägaren
som förklarar varför de anser att länsstyrelsen beslut skulle upphävas. Mark- och miljödomstolen beslutar att upphäva länsstyrelsens beslut och återförvisade målet till länsstyrelsen. Skälet för beslutet
var att detaljplanen inte utgjorde något hinder mot att fyra tomtplatser bildas då det av planbestämmelserna framgår att aktuella illustrationslinjer inte är avsedda att fastställas. Beträﬀande bestämmelsen av att tomtplats får högst en tredjedel bebyggas noterade domstolen att avvikelsen i denna
del kunde anses vara liten.
Länsstyrelsen fattade ett nytt beslut i ärendet mars 2018 där de kommer fram till att de klagandes
invändningar inte innehåller tillräckliga skäl för att upphäva det överklagade bygglovet. Länsstyrelsen i Skåne avslår överklagandena på bygglovet.
Miljö- och byggnadsnämnden gavs i september 2018 tillfälle att lämna yttrande på den överklagan
som inkommit till Mark- och miljödomstolen av Länsstyrelsens beslut att avslå överklagandena.
Kommunen meddelade att de inte hade något nytt att tillföra ärendet. Mark- och miljödomstolen
beslutade 2018-10-08 att ”Med ändring av länsstyrelsens beslut bifaller mark- och miljödomstolen
överklagandet och upphäver det av Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun beviljade bygglovet av den 30 maj 2017 (§79)”.
Med denna bakgrund lämnade sedan fastighetsägaren in en ansökan om planbesked som begärde
att en ändring av detaljplanen som gör det möjligt att bygga i enlighet med bygglovsansökan och att
i samma planarbete tillåta både bostäder och verksamhet/förskola för Sätofta 6:26. Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-12 att ”planuppdrag lämnas för ny detaljplan för byggande av flerbostadshus på fastigheterna Sätofta 6:89 m.fl. Samt möjliggörandet av skoländamål på fastigheten Sätofta
6:26”.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I översiktsplanen ingår fastigheterna i ett större område som är utpekat med markanvändningen
”stadsbygd” Utvecklingen sker inom befintligt område för stadsbygd/bostäder. I översiktsplanen
står det att ”Höör ska utvecklas med bostäder för olika behov, för livets olika skeden och för en växande befolkning.” ”Potential finns att förtäta centrala Höör och andra stadsdelar.” Utvecklingen sker
också i ett kollektivtrafiknära läge med goda cykelförbindelser in till centrala Höör och tågstationen
vilket möjliggör hållbart resande till och från området.
Detaljplan
Fastigheterna omfattas av en gällande detaljplan (byggnadsplan för del av Sätofta by i Höörs kommun). Planen upprättades först 1966 och reviderades vid ett flertal tillfällen under 70-talet innan
den antogs 1976 och vann laga kraft 1980. För de berörda fastigheterna, Sätofta 6:89 och Sätofta
6:26, är marken reglerad som BFI. Vilket innebär område för bostadsändamål, fristående hus, en
våning. Dessutom regleras marken med prickmark (får inte bebyggas), u-område (underjordiska
ledningar), 1/3 av fastigheten får bebyggas med en huvudbyggnad och erforderliga gårdsbyggnader,
byggnadshöjden för bostadshus tillåts till högst 4,5 meter och för komplementbyggnader är den
högsta byggnadshöjden 3,5 meter och garage får inte anläggas under mark. Utfartsförbud råder
enligt detaljplanen mot Björkviksgatan.
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Figur 6. Utsnitt från gällande detaljplan.

Figur 7. Figur som visar de olika termer som används för
att reglera en byggnads utseende i höjd.

Tomtindelning
Det finns inte någon tomtindelning för de aktuella fastigheterna.
Riksintressen
Inom planområdet finns det inga riksintressen.
Kommunala beslut
2019-03-12 beslutade kommunstyrelsen att uppdrag skulle lämnas för en ny detaljplan med syfte
att möjliggöra en tätare bostadsbebyggelse på Sätofta 6:89 och att det även ska möjliggöras för
skoländamål (förskola) utöver bostad på Sätofta 6:26. 2019-09-10 beslutade kommunstyrelsen om
att godkänna handlingarna för samråd.

Befintlig bebyggelse
Bebyggelse på planområdet
Inom planområdet finns Arkens
förskola som innehåller två avdelningar i övrigt finns det inte
någon bebyggelse inom planområdet.
Intilliggande bebyggelse
Öster om planområdet finns en- Arkens förskola inom planområdet.
plans bostäder med sadeltak och
träfasader och direkt söder om planområdet finns enplans bostäder med sadeltak och huvudsakligen
tegelfasader.

Bebyggelse öster och söder om planområdet.
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Natur
Mark och vegetation
Den nuvarande markanvändningen för planområdet är
förskola med förskolegård med
tillhörande parkering och naturområde med en mindre klippt
gräsyta för fotboll, fotbollsplanen ligger till hälften på Sätofta
6:89 och till hälften på Sätofta
18:10.
Topografin inom planområdet är
relativt plan, med en höjdskillnad på tre meter från nordväst
till sydöst.
Vegetationen inom planområdet innehålls av lövträd mellan Björkgatan och förskolans
parkering samt i den södra
planområdesgränsen - inne på
förskolegården. På fastigheten
Sätofta 6:89 i direkt anslutning
till Mastvägens vändzon finns
också lövträd.
Mellan Sätofta 6:89 och Sätoftavägen finns en gång- och cykelväg samt att det finns en gång- och
cykelvägsförbindelse direkt väster om planområdet som i förlängningen tar en ner till Sätofta badplats.
Rekreation och grönstruktur
Idag används delar av fastigheten
Sätofta 6:89 som en gräsfotbollsplan, i
övrigt används inte fastigheten 6:89 till
något utpekat. Fastigheten Sätofta 6:26
används för förskoleverksamhet och
möjliggör rekreationsmöjligheter när
förskolan har stängt. Inom grönområdet väster om planområdet finns det en
lekplats.
Naturen är ett av Höörs kännetecken.
Det gäller både Höörs tätort och tillgängligheten till det omgivande naturlandskapet, med attraktiva friluftsområden. Grönstrukturprogram för Höörs tätort (antaget 2007) innehåller en inventering av dessa miljöer med en beskrivning
av naturvärden och sociala värden. I Grönstrukturprogrammet är inte planområdet inkluderat, men
grönytan direkt väster om planområdet är utmarkerat som klass 4-område, den lägsta klassificeringen som betyder ”låga/triviala naturvärden”.
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdet ligger inom
ett grundvattenmagasin (stora delar av Höörs tätort är utpekat som område med grundvattenmagasin).
Jordarten (enligt SGU) visar att det huvudsakligen inom planområdet är isälvssediment (isälvar bildades när inlandsisen smälte och isälvarna tog med sig löst material såsom stenar, grus, sand m.m.
och när isälven avstannade sjönk detta material till botten och avsattes som isälvssediment) och
bergarten är sur intrusiv (granit, granodiorit, monzonit m.m.). Karteringsdjupet för SGU:s kartor är
0,5 meter. Det innebär att det kan vara en annan jordart 0,6 meter under markytan.
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Området klassificeras som normalriskområde för markradonstrålning. Det behövs därför radonskyddat byggande vid nybyggnation.
Biotopskydd
Detaljplaneområdet berörs inte av något biotopskydd.

Kultur
Arkeologi
Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornlämningar inom planområdet. Skulle det vid nybyggnations markarbeten påträﬀas under mark dold fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsens kulturmiljöenhet omedelbart kontaktas, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen.
Kommunalt kulturmiljöprogram 2012 och plan för Ringsjöbandet
Kulturmiljöprogrammet för Höörs kommun omfattar inte planområdet.
I plan för Ringsjöbandet omnämns inte planområdet mer än att det ingår i befintlig bebyggelse och
att den kan förtätas. Bostadsbebyggelsen norr om Sätoftavägen redovisas i planen - Sätofta by. I
planen för Ringsjöbandet står det att:
”Sätofta gamla by har fortfarande kvar en bevarad sammanhållning av gårdar längs den
gamla bygatan. Sätofta by är delad av den gamla landsvägen som även fungerar som en
tidsaxel; den gamla byn ligger nordost, den nyare bebyggelsen sydväst om vägen (figurer
8-9). På en karta från laga skifte, upprättad 1841, kan man finna Sätofta som en väl sammanhållen by med 12 gårdar och ett par gatehus. De kringbyggda gårdarna av gråstensoch korsvirkeskonstruktion låg tätt på ömse sidor om byvägen. På 1850-60-talen blev
nästan alla hus i byn ombyggda och reparerade. I byn har det funnits två soldattorp. Den
nya vägen och bron söder om byn byggdes på 1950-talet då även byvägens sträckning vid
in- och utfart ändrades till den nuvarande.”

Figur 8. Laga skifteskarta Sätofta gamla by 1841.

Figur 9. Ortofoto Sätofta gamla by 2018.

I plan för Ringsjöbandet (PFR) under rubriken ”Utbyggnad med nya bostäder” framgår det att efterfrågan bedöms vara störst på villor, men för att skapa möjlighet för människor att byta bostad när
förutsättningarna i livet skiftar vore det önskvärt att även komplettera med hyreslägenheter,
exempelvis marklägenheter. Förutsättningarna för ny bebyggelse skiljer sig åt på flera avgörande
sätt inom Ringsjöbandet. Öster om väg 23 finns kommunal förskola och skola och ett väl utbyggt
gång- och cykelnät, både inom området och in mot Höör. Närmaste livsmedelsaﬀär finns på cykelavstånd (2-3 km). Området trafikeras av två busslinjer som ger god kollektivtrafik på vardagar. Området har goda förutsättningar att fungera som långsiktigt hållbar bostadsmiljö och är lämpligt för
ytterligare bostadsutbyggnad. Genom att förtäta befintliga tätorter kan exploateringen av jordbruksmark begränsas.

Trafik
Biltrafik
För att nå fastigheterna Sätofta 6:89 och 6:26 används Mastvägen. Mastvägen ingår inte i planområdet. Mastvägen angör Björkviksvägen som i sin tur ansluter till Sätoftavägen. Mastvägen är 6,5 meter
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bred och avslutas i en vändzon. Gatans tilllåtna hastigheten är 40 km/h.
Buller
För Sätoftavägen, norr om planområdet,
har det gjorts en uppskattad bullerbedömning för området som kommer fram till att
vid ny byggnad bedöms ljudnivåerna vara
52 dBA (ekvivalent ljudnivå) och 72 dBA
(maximal ljudnivå).

Utdrag ur: Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för
vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).

De riktvärden som finns för ljudnivåer är
satta på ekvivalent ljudnivå på 60 dBA vid
bostadsfasad och en maximal ljudnivå på
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå
uteplats är satt till 70 dBA (SFS 2017:359). överskrids bör
Den ekvivalenta ljudnivån vid en uteplats är 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända
mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
satt till 50 dBA.
Förutsättningarna för bullerbedömningen:
Årsmedeldygnstrafiken är 2000 fordon
varav 8% utgörs av tung trafik, avståndet
mellan Sätoftavägen och planerad bebyggelse är 30 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 ”landet”.

fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida
där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges
i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

Vid en uppräkning till 2040 med trafikuppräkningstal för EVA (Trafikverkets kalkylverktyg) är förutsättningarna enligt nedan:
Årsmedeldygnstrafiken är 2900 fordon varav 8% utgörs av tung trafik, avståndet mellan Sätoftavägen och planerad bebyggelse är 30 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 ”landet”.
Resultatet för uppräkningen till 2040 innebär ljudnivåer på 54 dB(A) (ekvivalent ljudnivå) och 72
dB(A) (maximal ljudnivå).
Det finns en ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, i den finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Den
redogör för att ljudnivåerna inte får överstiga 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och utifrån den
bullerbedömning som finns för planområdet visar den på att bullret från Sätoftavägen har en ekvivalent ljudnivå på 52 dB(A) vid huskropparnas fasad. Vid en uppräkning till år 2040 bedöms ekvivalenta ljudnivån nå till 54 dB(A). Inga av de ekvivalenta ljudnivåerna överskriderna nivåerna vid fasad.
Gång- och cykeltrafik
Direkt norr och väster om planområdet finns utbyggda gång- och cykelvägar. Inom planområdet
finns ingen gatumark.
Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till en busshållplats som kan ta en till järnvägsstationen i Höör
och till Hörby (regionbuss).

Hästverksamhet

Befintlig hästverksamhet
Det finns hästverksamhet norr om planområdet. Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska
landsbygden. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket och den ger möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden. Norr om planområdet ligger
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Sätoftavägen och i direkt anslutning till
Sätoftavägen finns fastigheterna Sätofta
6:24 och Sätofta 7:23 som båda inrymmer
hästverksamhet. Djurhållning finns även
på fastigheten Sätofta 16:3, men eftersom
denna fastighet har ett längre avstånd
mellan ekonomibyggnader (ca 140 m) och
planområdet och hagmarken/fastighetsgränsen är längre (ca 100 m) än för de
andra två fastigheterna, så därför kommer
inte fastigheten att omnämnas vidare i
texten nedan. Sätofta gamla by kan räknas
som tätortsnära landsbygd som många
kan nå på ett enkelt sätt. Det är viktigt att inom samhällsplaneringen ge plats för hästhållning och
ridning inom rimliga avstånd till goda kommunikationer och till bebyggelse.
Den rådande vindriktningen är sydvästlig vilket gör att det blåser från det tilltänkta bostadsområdet
mot hästverksamheten. Avståndet mellan fastigheterna Sätofta 6:89 och Sätofta 6:24 är 35 meter.
Eftersom fastighetsägarna till Sätofta 6:24 har hagmark ända fram till Sätoftavägen innebär det att
det är 35 meter till hästhage norr om Sätoftavägen. Det har även upprättats en mindre hage väster
om planområdet (på mark som är reglerad till ”B” i gällande detaljplan) vilket betyder att det finns
hagmark cirka 10 meter från plangränsen. Ekonomibyggnaden närmast planområdet på fastigheten
Sätofta 6:24 ligger 125 meter från fastighetsgränsen till Sätofta 6:89 och ekonomibyggnaden på
Sätofta 7:23 ligger 95 meter norr om Sätofta 6:89 fastighetsgräns. Gödselstacken till Sätofta 7:23
ligger intill stallbyggnad utan tak 130 meter norr om Sätofta 6:89. Fastigheten Sätofta 6:24 har sin
gödselstack under tak cirka 160 meter från den nya bebyggelsen och Sätofta 20:1 gödselstack ligger (i en vagn) cirka 160 meter från användningsgränsen för ”B”.
Bostadsbebyggelsen direkt öster om planområdet (utmed Spantvägen) ligger i direkt anslutning till
hagmark, kommunen vill med denna information
förmedla att det redan idag finns bostadsbebyggelse som har hagmark alldeles intill sina bostadsfastigheter.
Kommunen har gjort bedömningen utifrån planområdets läge (tätortsnära landsbygd), att den
härskande vindriktningen är sydvästlig samt att
avståndet är likvärdig med redan befintlig bostadsbebyggelse och hagmark att den befintliga
hästverksamheten kan fortsätta att bedrivas i den
omfattning som det görs idag. Betesdjur i landskapet har stor betydelse för att hindra igenväxning
och är viktigt för att bibehålla ett attraktivt friluftslandskap.
Skyddsavstånd till hästverksamhet
Miljöbalken föreskriver inga generella bestämmelser om skyddsavstånd mellan bostäder och djur.
Boverket har en skrift ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” där de redogör för spridningen av hästallergener. Det står att i och mycket nära stall är allergenhalterna mycket höga, men
att de sjunker snabbt när avståndet till hästarna ökar. Halterna är mycket låga eller under detektionsgränsen efter 50-100 meter från källan. I skriften framgår det att vegetation eﬀektivt hindrar
allergen från att spridas. När det gäller hästallergen inomhus är det bostäder mycket nära stall
(~10 meter) som har mätbara halter, om ingen av de boende regelbundet har kontakt med hästar.
Det står också att ”på landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara i högre grad
acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer”. Generellt har avståndet mellan djurhållning och bostäder stor betydelse eftersom ett längre avstånd medför mindre risk för att omgivningen ska påverkas av verksamheten. Antalet hästar, placering av gödselstackar har också inverkan
på risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas av vind, topografi och
vegetation. Naturliga barriärer i landskapet såsom kullar och åsar kan begränsa störningar från
djurhållning. Även vegetation som skogspartier, läplanteringar, buskage m.m. kan utgöra skydd mot
störningar från djurhållning.
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Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan hästverksamhet som
stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd ska ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller placering av bebyggelse. Folkhälsomyndigheten ställer
upp ett antal åtgärder mot hästallergen och lukt från häst, nedan redogörs några av dem:
• Skyddande vegetation och/eller topografi mellan verksamhet och bebyggelse.
• Om det är möjligt, försöka undvika att placera bostäder i den dominerande vindriktningen från
hästverksamheten.
• Mekanisk ventilation i stallbyggnaden gör så att frånluften filtreras och allergen avskiljs.
• Gödselstack placeras under tak eller inomhus.
• Ventilation/frånluftdon från stall placeras där inte människor vistas eller bostäder finns
• Separera hästhagar från bostäder
Länsstyrelsen i Skåne län har också tagit fram underlag för fysisk planering gällande ”Hästar och
bebyggelse” 2004:17 som inte längre är aktuell om man ska följa rättsfallen. Där anges ett rekommenderade avstånd mellan nybebyggelse och hästverksamhet. Eftersom rättsfallen nu visar att
bedömningar ska göras för fall till fall så kan inte längre länsstyrelsens material användas.
Rekommendationerna har dock inte utvecklat någon praxis. En bedömning måste göras i varje enskilt fall. År 2017 kom ett beslut från Mark- och miljödomstolen gällande bland annat hästverksamhet innefattande uthyrning av stallplatser (mål nr P 4874-16, februari 2017).
Ärendet handlade bland annat om att det på en intilliggande fastighet till en detaljplan med
bostäder bedrevs hästverksamhet. Avstånd som redovisas i målet är stall 60-70 meter från
bostadstomter, paddock 30 meter från bostäder, gödselplatta 55 meter från nya tomter och 20
meter mellan hagmark och nya bostäder. Beslutet som länsstyrelsen fattade gällande hästhållningen och som mark- och miljödomstolen anammade som sitt svar också var att; ”Av handlingarna i ärendet framgår att den tilltänkta bebyggelsen ska uppföras i en lantlig miljö, visst inslag
av ljud och lukt från hästar får därför anses ingå som ett naturligt inslag i området. Vidare är
den förhärskande vindriktningen sydvästlig (blåser från tilltänkta byggnationer mot hästhållningen).” I den aktuella planen hade det även reglerat in att vegetation skulle planteras mot
fastigheten som bedrev hästverksamhet och att avståndet mellan stall och nya bostäder skulle
vara 70 meter. ”Mot bakgrund av uppgifterna ovan bedömer Länsstyrelsen sammantaget att
lokaliseringen av tilltänkta bostäder inte utgör något hinder för att fortsatt bedriva den aktuella
hästverksamheten. Det finns därför ingen anledning att upphäva planen på grund av hästverksamhetens placering i förhållande till den tilltänkta bebyggelsen.”
Det behöver tydligt framgå innan inflytt att det är ett område med hästar med tillhörande verksamheter som man bosätter sig i, detta kan i sin tur ses som en tillgång.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Mitt skånevatten har VA-ledningar framdragna till planområdet.
Dagvatten
Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och det finns befintliga dagvattenledningar
som det är möjligt att ansluta till. Eftersom det är en liten ledning hade det varit bra med fördröjning på fastigheten genom att exempelvis ha en stenkista mellan stuprör och förbindelsepunkten till
ledningsnätet. Dagvattenhanteringen ska ske enligt kommunens dagvattenpolicy.
Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering för riskområden för översvämning finns inte området utpekat som något riskområde, det vill säga det föreligger inte risk för översvämning inom planområdet.
El, tele och data
E.on är ledningsägare för elnätet och har två elskåp på fastigheten Sätofta 6:26 och ledningarna är
placerade i Mastvägen och väster om planområdet i gång- och cykelvägen.
Skanova har ledningar i Mastvägen och Björkviksvägen och Tele 2 har ett ledningsstråk i gång- och
cykelvägen utmed Sätoftavägen.
De ledningar som finns i gatorna och väster om planområdet ligger alla på allmän platsmark enligt
den gällande detaljplanen och berörs således inte av planläggningen.
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Genomförande
Ansvarsfördelning
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
Dagvatten kommer att omhändertas enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy. Det är bra med fördröjning på fastigheten genom att exempelvis ha en stenkista mellan stuprör och förbindelsepunkten till
ledningsnätet. Va-verket är huvudman för va-systemet fram till förbindelsepunkten för fastigheten.
E.on ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.
Skulle det vid nybyggnations markarbeten påträﬀas under mark dold fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsens kulturmiljöenhet omedelbart kontaktas, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen.
Eventuell fastighetsbildning inom planområdet beställs av exploatör/markägare.
Grundkonstruktionen på bebyggelsen behöver utföras med en radonskyddande konstruktion eftersom planområdet ligger inom ett normalrisk område för radon. Därför åligger det markägaren/exploatören att en radonsäker grund behövs.

Huvudmannaskap
Planområdet är beläget inom Ringsjöbandet och inom området är det idag enskilt huvudmannaskap
på de lokala gatorna och grönytor (se utbredning på figur 10) Mastvägen, Björkviksvägen och omkringliggande grönytor ingår i en befintlig gemensamhetsanläggning (GA), Sätofta GA:8, vägföreningen Ringsjöhöjden. All befintlig
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Figur 10. Figur som visar några av de vägföreningar som finns inom
Ringsjöbandet.
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Fastighetsbildning
Fastigheterna som omfattas av
detaljplanearbetet är Sätofta
6:26, Sätofta 6:89 och del av
Sätofta 18:10. Avsikten i dagsläget är att fastigheterna Sätofta
6:26 och 6:89 fortsättningsvis ska
vara varsina enheter och att del
av Sätofta 18:10 blir kvartersmark
med reglering om att skyddsvegetation ska anordnas. Sätofta
18:10 kommer således att flyttas
över till Sätofta 6:89. Skulle det i
framtiden visa sig att fastigheterna Sätofta 6:26 och 6:89 behöver
avstyckas för att bilda flera mindre
fastigheter behöver markägaren
ansöka och bekosta en avstyckning hos Lantmäteriet.

Detaljplan för Sätofta 6:89, Sätofta 6:26 och del av Sätofta 18:10
• Antagandehandling 2019-08-27, rev. 2019-11-19, 2020-02-11
Detaljplanen medför att det tillkommer fler bostäder inom det område som berör Sätofta GA:8. Eftersom det blir tillkommande fastigheter behöver en översyn göras på gemensamhetsanläggningen
(GA:en) vad gäller andelstalen. Andelstalen kan ändras bland annat genom en beställning av en ny
anläggningsförrättning till lantmäteriet. Det är inte bara andelsantalet på påverkas av den aktuella planen utan även omfattningen av GA:en ska omprövas då den minskar i yta (samma yta som
övergår från Sätofta 18:10 till Sätofta 6:89). Kvartersmarken kommer inte att skötas av GA:en utan
av markägaren. Det är exploatören som bekostar denna omprövning. I och med omprövningen av
Sätofta GA:8 kan det medföra en ekonomisk reglering till GA:en. Det kan även bli aktuellt med ersättning till GA:en då den kommer att minska i omfång.
Ledningsrätt och servitut
Ingen ledningsrätt belastar fastigheterna Sätofta 6:89 och Sätofta 6:26. Däremot finns det ett servitut gällande kraftledning som belastar fastigheten Sätofta 6:26. Efter att ha varit i kontakt med E:ON
gällande servitutets läge har de informerat att de har skickat avtalet för rättigheten 71/3769 (mellanspänningsledning) för dödning för fastigheten Sätofta 6:26.

Ekonomiska frågor
Driftkostnader på allmän platsmark
Förskolan som finns på Sätofta 6:26 regleras på plankartan för att förskolan ska få ligga där den
ligger. Det innebär en kostnad för kommunens gatu- och parkenhet för att drifta förskolegården,
idag finns avtal att gatu-parkenheten driftar kommunala förskolors gårdar. Kommunens gatu- och
parkenhet har tagit fram en modell för automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden
för allmänt ändamål. Modellen är enkel och bygger på en schabloniserad m2-ersättning. Modellens
m2-priser baseras på de faktiska kostnader som gatu- och parkenheten har för att drifta gatu- resp
parkmark idag. Beräknad driftkostnad för den aktuella detaljplanens förskola medför att den totala
schablonkostnaden för området är cirka 45 000 kr.
Ovan nämnda schablonkostnad är utifrån 2018 års m2-priser, det innebär att områdets kostnader
kan komma att förändras med tiden.
Övriga kostnader
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören/markägaren.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras enligt kommunens VA-taxa.
Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning, fastighetsreglering och omprövning av
Sätofta GA:8 bekostas av exploatören/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
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt
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Detaljplan för Sätofta 6:89, Sätofta 6:26 och del av Sätofta 18:10
• Antagandehandling 2019-08-27, rev. 2019-11-19, 2020-02-11

Bilaga 1

Hur man läser en plankarta
I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanen reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Vid reglering av användningen
av ett område används versaler. Allmänna platser markeras med ett helt ord och kvartersmark markeras med en bokstav. Inom användningsområdena kan man reglera olika egenskaper. Egenskaper
markeras med små bokstäver eller symboler.
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapagräns
Användningsområden (kvartersmark, allmän platsmark, vattenområde) avgränsas av en annan
användningsgräns eller planområdesgränsen. Egenskaper avgränsas av egenskapsgränser och av
användningsgränser.
Eftersom kvartersmark (gula ytan) reglereras
genom ”användningen av ett område” används
versaler. Kvartersmark markeras med en bokstav, så
för den föreslagna detaljplanen som det gjorts ett
utsnitt från på intilliggande bild är det ”B” och ”C”
som är användningsområdena. B och C avgränsas
av användningslinjer (
) mot gatumarken
(grå ytan). Ibland innehåller användningsgränsen
cirklar för att visa på egenskapsbestämmelsen att
det inte tillåts någon in- och utfart (så som det syns
på bilden intill). Alla gemener och symboler som
finns inom användningsområdet BC omfattar hela
ytan. Med en egenskapsgräns (
) inom
BC innebär exempelvis att b1 omfattat hela området
fram till egenskapsgränsen.

Denna bild visar vilket område som exempelvis egenskapen p1 avser. p1 regleras på den lilamarkerade ytan inom
användningsområdet B.
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