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

Samråd     dec 2017
Granskning    dec 2018
Antagande (KF)    mars 2019
Laga kraft    april 2019

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

Tidplan ..............................................................2
Inledning ..........................................................3
Förslag ..............................................................4
Konsekvenser ................................................21
Motiv till planbestämmelser ........................27
Förutsättningar .............................................29
Genomförande ...............................................38
Medverkande tjänstemän ............................40

Innehåll



3

Detaljplan för del av Fogdaröd 8:2 • antagandehandling 2019-02-26

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus/kedjehus, parhus 
och friliggande villor. Inom en avgränsad del prövas även möjlighet för flerbostadshus och öppen-
vård.

Syftet är även att ta om hand planområdets dagvatten inom planområdet och inte släppa ut större 
mängder dagvatten, än då området består av naturmark, i vägdiket för väg 13. Bullerplank ska byg-
gas i tomtgräns för att säkerställa att riktvärdena för buller efterföljs. Skogsbryn i sydöstra delen av 
fastigheten ska bevaras för att skydda den biologiska mångfalden.

Plandata
Planområde är en del av fastigheten Fogdaröd 8:2 som består av två åtskilda fastighetsytor där plan-
området ligger inom en del av den södra fastighetsytan. Området är idag ej planlagt.

Läge
Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig tätortsbebyggelse vid Fogdaröd som idag är ett yt-
terområde till Höörs tätort. Hela fastigheten Fogdaröd 8:2 är totalt 16 ha och består till största delen 
av gräsbevuxen betesmark. Höjdskillnaden är mellan 5 - 6 meter och marken sluttar från norr till 
söder. Planområdet ligger ca 2 km från Höörs centrum. 

Areal
Planområdet omfattar ca 8 ha mark.

Avgränsning
Planområdet avgränsas mot Fogdarödsvägen i väster med utrymme taget för en eventuell ny buss-
hållsplats. I söder avgränsas planområdet av väg 13 och privat bostadsfastighet samt Fogdaröds-
skogen. I öst gränsar planområdet mot Fogdarödsskogen och norr om planområdet gränsar planom-
rådet mot Fogdarödsstiftelsens verksamheter. 

Ägoförhållanden
Marken är i privat ägo.

Centrala Höör

Planområdet

Figur 2. Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till centrala Höör.
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Nuvarande användning
Marken används idag som jordbruksmark av klass IV. 

Miljöbedömning/MKB
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § Miljöbalken
(MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Föreslagen exploatering bedöms få begränsad påverkan på miljön förut-
satt att:

• naturområdet i sydöst lämnas orört,
• hänsyn tas till topografin och
• dagvattenhanteringen sker med hänsyn till grundvatten.

I övrigt berör planområdet inte några allmänna intressen utpekade i översiktsplan eller andra
kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är inte i sådan omfattning att den genererar
trafikmängder som kan anses alstra betydande störning på omgivning. Mot den bakgrunden och med 
beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms genomförandet av planen inte medföra betydan-
de miljöpåverkan och det behövs alltså inte någon miljöbedömning.

Den sammantagna bedömningen är att ett genomförande av bebyggelse inom planområdet
inte medför betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten eller 
andra resurser enligt de regler som anges i miljöbalken (MB) 6 kap 11 -18 och 22 § och plan- och 
bygglagens (PBL) 5 kap 18 §.

Förslag
Föreslagen bebyggelse
Bostäder
Inom planområdet föreslås en bostadsbebyggelse med möjligheter för uppförandet av olika boende-
former. Inom ett avgränsat område prövas bostad eller ett särskilt boende. Totalt innebär exploate-
ringen ungefär 100 - 150 st nya bostäder.

Figur 3, Planillustration
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Föreslagen grönstruktur
Naturområden
Mellan väg 13 och föreslagen bebyggelse finns en zon av naturmark som innebär en säkerhetszon 
mellan vägen och bebyggelsen från väg 13 som är rekommenderad väg för farligt gods. I denna zon 
är det möjligt att anlägga dagvattenfördröjning och bullerplank i direkt angränsning till bostadsfas-
tigheterna. 

Inom naturområde i sydöst skyddas del av Fogdarödsskogen med bestämmelse för skog för att be-
vara de befintliga träden i området.

NORRA FOGDARÖDSVÄGEN

VÄ
G 

13

Figur 5, 3D illustration med vy österut över föreslagen bebyggelse. 
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Figur 4, Illustration som visar olika grönstrukturer och hur dessa kan kopplas ihop via gång- och 
cykelstråk genom planområdet åt Jeppavallen, Lindabacken och Fogdarödskogen. 

Jeppavallen

Planområdet

Lindabacken
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Hälsa/Säkerhet
Buller
En bullerutredning är gjord 2018-06-14 av Ramböll. I bullerutredningen har man räknat upp trafik-
mängden till år 2040 enligt Trafikverkets uppräkningsmodell EVA. Planen har utgått från förordning 
om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) där riktvärdena är 60 dB(A) vid fasad och 50 dB(A) 
vid bostadens uteplats samt en maximal ljudnivå på 70 dB(A) vid uteplats.

I större delen av planområdet beräknas ljudnivåer bli låga och fullt ut uppfylla kraven i förordning 
om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) enligt trafikprognosen för 2040. Närmast väg 13 
beräknas riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad att överskridas i en mindre del av planområdet 
utan skyddsåtgärder. Med samtliga av de prövade åtgärderna innehålls riktvärdet inom hela planom-
rådet, förutsatt att bebyggelsen inte byggs högre än 1-2 våningar. 

Även med de studerade åtgärderna kommer uteplatser i första radens bebyggelse mot väg 13 som 
placeras direkt mot väg att få ljudnivåer som överskrider riktvärdet på uteplatsen. Även en lösning 
med en högre bullerskärm hade inte gett en tillräcklig ljudnivå för att klara riktvärdet för uteplat-
sen vid ett mindre område i den södra delen av planområdet. Uteplatser som är bullerskyddade bör 
därför säkerställas för berörda bostäder. Detta kan göras genom att t.ex. uppföra lokala skärmar vid 
uteplats eller inglasning av uteplatser. Eftersom placering av bostäder och dess uteplats inom plan-
området ännu inte är bestämt kan hänsyn till buller tas vid placering av uteplatser i förhållande till 
bostäder. Om uteplats anordnas på tyst sida om respektive bostad väntas riktvärdet kunna klaras. 

Även för några tomter längre in i planområdet beräknas ekvivalent ljudnivå till över 50 dB(A) ekvi-
valentnivå, omfattningen varierar i de olika scenariona. Därmed bör även uteplatser där ljudnivån 
underskrider riktvärdena säkerställas även vid dessa tomter. Det bör noteras att eftersom beräk-
ningsresultatet inte innehåller byggnadskroppar kommer inte ljudnivåerna att sträcka sig riktigt så 
långt in i områdena som mätningarna enligt bilagorna i trafikutredningen visar.

Detaljplanen tillåter totalt en nockhöjd närmast väg 13 på 8 meter ovan mark. På grund av detta 
så har bullerberäkningar även tagits fram för bullervärden 8 meter ovan mark. Resultatet av bul-
lerberäkningarna var att riktvärdena 60 dB(A) vid fasad ekvivaltent ljudnivå överskrids vid 8 meter 
ovan mark. Den ekvivalenta ljudnivån är även beräknad med bullerskärm enligt förslag i detaljplan. 

Figur 6, Punkterna som vibrationsutredningen granskat.
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Skärmen ger en mycket liten effekt på 8 meter ovan mark. För att kunna hålla sig inom riktvärdena 
enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) har första raden bebyggelse 
fått ytterligare bestämmelser som styr höjden med en byggnadshöjd på 3,8 meter. Nockhöjden är 
fortsatt 8 meter. Denna ytterligare bestämmelse innebär att enbart 1 plan- och 1 1/2 planshus tillåts 
och fasaden kommer inte att hamna på 8 meter ovan marken. Beräkningarna på 2 meter ovan mark 
blir mer relevanta än de 8 meter ovan mark då det är på kring 2 meter ovan mark som fasaderna 
kommer att befinna sig.

Sammantaget har planförslaget förutsättningar att tillgodose en god boendemiljö avseende buller 
enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande. Vidare studier av uteplatsers pla-
cering baserat på hur bebyggelseförslaget utformas krävs i senare skeden. Plankartan är komplette-
rad med planbestämmelse om att uteplats ska anordnas på bullerdämpat läge.

Bullerskärm
Enligt bullerutredningen är det lämpligt att längst med väg 13 ordna en bullerdämpning i form av ett 
bullerplank. Bullerplanket ska enligt utredningen vara minst 1,8 meter högt för att ge en god buller-
dämpande effekt. Bullerplanket ska byggas i tomtgräns mot de nya fastighetsägarna och vid försälj-
ning av fastigheterna tillfaller planket de nya fastighetsägarna. 

Planområdet kommer att bli en av entréerna till Höörs tätort det är därför av stor vikt att planket har 
en estetiskt tilltalande utseende samt att det planteras buskar och annan vegetation framför planket 
för att dela upp det annars långa bullerplanket rent estetiskt. 

Vibrationer
Trafikutredningen 2018-06-14 (Ramböll) har även gjort en bedömning om det kan finnas risk för att 
den nytillkommande bebyggelsen kan komma att utsättas för markvibrationer från vägtrafiken som 
överskrider gällande riktvärden för komfortvibrationer i bostad.

Det är förhållandevis sällan det uppstår problem med vibrationer inomhus i byggnader från vägtrafik. 
I det fall det förekommer är det vanligen en kombination av tung trafik, korta avstånd och vägba-
nans ojämnheter. Vägbanans jämnhet är av avgörande betydelse för uppkomsten av vibrationer och 
skapas oftast vid tung trafik och farthinder, skarvar eller liknande samtidigt som bebyggelsen ligger 
mycket nära vägen eller på upplyfta bjälklag där vibrationerna kan fortplanta sig.

Figur 7, sektion över bullerskärm och utformning framtill väg 13



Figur 8, tabell över de tre olika platsernas förutsättningar
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Ramböll har inte genomfört en vibrationsmätning av vägtrafiken för planområdet men de har gjort en 
uppskattning om man kan tänka sig att vibrationer från vägtrafiken kan bli ett problem med förhöjda 
riktvärden. Ramböll jämför med andra projekt där de genomfört vibrationsmätningar. Deras erfaren-
heter är att det sällan passerar riktvärdena för komfortvibrationer även i områden som är närmare än 
det aktuella planområdet. De aktuella vägarna har inga gupp eller ojämnheter som är det som brukar 
ligga till grund för vibrationer. En 24 tons boggibuss med hastigheten 50 km/h kan ge en komfort-
vägd vibrationshastighet på ca 0,1 mm/s 15 meter från vägmitt. Riktvärdet ligger på 0,4 mm/s. Vid 
punkt 1 (figur 8) är avståndet till vägmitt likvärdigt men hastigheten lägre än det uppmätta värdet på 
0,1 mm/s som redovisades ovan. Med utgångspunkt från detta kan man anta att vibrationerna vid 
punkt 1 understiger riktvärdet. 

Vibrationer orsakade av vägtrafik avtar med ökat avstånd från vägen. Därför antas fastigheterna i 
punkt 2 och 3 ha vibrationsnivåer som underskrider riktvärdet trots högre hastigheter.  Utredningen 
har därför ansett att man inte behöver göra någon särskild vibrationsmätning för planområdet.

Ramböll har tagit hänsyn till den geotekniska utredningen som gjorts för området. De har även tittat 
på 3 olika situationer (figur 6)
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Väg 13

Norra
Fogdarödsvägen

FOGDARD 8:2

Skala A4 1:3000
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik år 2040, Scenario 1- utan bullerskydd
Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå

Bilaga 1a

Teckenförklaring

Planområde

Befintlig bebyggelse

Vägbana

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2018-04-23

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 15

Ljudnivå, dB(A)
Leq, 24 h

<= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Scenario 1, utan bullerskydd trafikmängd som är uppräknad till år 2040. Ekvivalent ljudnivå 2 me-
ter ovan mark. Högst nivåer beräknas i planområdets delar närmast väg 13 och lägre nivåer återfinns 
längre in i området. I området där bostäder planeras uppgår den ekvivalenta ljudnivån som högst till 
60 dB(A). 

Stora delar av planområdet klarar bullerkraven på max 60 dB(A) även utan bulleråtgärd ett område 
i söder där bostäder planeras klarar inte riktvärdet på 60 dB(A) vid fasad. Riktvärdet vid uteplatsen 
vid bostaden på 50 dB(A) blir svår att lösa helt utan bullerskyddande åtgärd. 

Scenario 1, utan bullerskydd, trafikmängd uppräknad till år 2040. Maximal nivå. Huvuddelen av pla-
nområdets tomtmark klarar sig under 70 dB(A) även utan bullerskydd. Områdena närmast väg 13 
samt utmed Norra Fogdarödsvägen har problem med att klara riktvärdet på 70 dB(A) utan bulleråt-
gärd.

Väg 13

Norra
Fogdarödsvägen

FOGDARD 8:2

Skala A4 1:3000
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik år 2040, Scenario 1- utan bullerskydd
Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Maximalnivå

Bilaga 1b

Teckenförklaring

Planområde

Befintlig bebyggelse

Vägbana

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2018-04-23

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 15

Ljudnivå, dB(A)
Lmax, 5 th

<= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <

Figur 9, Scenario 1 ekvivalent ljudnivå utan bullerskydd år 2040

Figur 10, Scenario 1, maximalnivå utan bullerskydd år 2040
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Väg 13

Norra
Fogdarödsvägen

FOGDARD 8:2

Skala A4 1:3000
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik år 2040, Scenario 1- utan bullerskydd
Ljudutbredning 8 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå

Bilaga 1c

Teckenförklaring

Planområde

Befintlig bebyggelse

Vägbana

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2019-01-23

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 16

Ljudnivå, dB(A)
Leq, 24 h

<= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Väg 13

Norra
Fogdarödsvägen

FOGDARD 8:2

Skala A4 1:3000
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik år 2040, Scenario 1- utan bullerskydd
Ljudutbredning 8 meter ovan mark - Maximalnivå

Bilaga 1d

Teckenförklaring

Planområde

Befintlig bebyggelse

Vägbana

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2019-01-23

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 16

Ljudnivå, dB(A)
Lmax, 5 th

<= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <

Scenario 1, utan bullerskydd trafikmängd uppräknad till år 2040. Ekvivalent ljudnivå 8 meter ovan 
mark. Ljudnivån ökar med höjden över mark. På 8 meter ovan mark överskrider den ekvivalenta ljud-
nivån 60 dB(A) i delarna av planområdet närmast väg 13.

Maximal ljudnivå 8 meter ovan mark är något högre än maximal ljudnivår för 2 meter ovan mark och 
uppgår till strax över 70 dB(A) där bebyggelsen planeras.

Figur 11, ekvivalent ljudnivå 8 meter ovan mark 2040 utan åtgärd

Figur 12, maximal ljudnivå 8 meter ovan mark 2040 utan åtgärd
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Scenario 4, med bullerskärm ekvivalent ljudnivå 2 meter ovan mark. Trafikmängd år 2040. Buller-
skärmen som beräkningen är gjord på är 1,8 meter hög. Bullerskärmen är placerad utmed planerade 
tomtgränser i planområdet. Siktkraven mot väg 13 är tillgodosedda. 

Inga delar av planområdet som innehåller bostäder väntas få ljudnivåer vid fasad som överskrider 
riktvärdet 60 dB(A) 2 meter ovan mark. Vad gäller riktvärdet maximalt 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
vid uteplats i anslutning till bostad finns risk för att detta överskrids på flera tomter som omfattas av 
detta. Bästa resultat är scenario 4, för att förbättra ljudnivån kan man placera en bullerskyddad ute-
plats mot lokalgatan. I sådana fall kommer byggnaden agera bullerskydd. Bedömningen som gjorts 
är att det går att anordna en bullerskyddad uteplats vid varje bostad. Även utmed Norra Fogdaröds-
vägen är det risk att detta riktvärde överskrids om uteplatserna placeras utemot denna väg.

Scenario 4, med bullerskärm maximalnivå 2 meter ovan mark. Bullerskärm 1,8 meter. Det finns risk 
för att riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids utmed Norra Fogdarödsvägen 
och delvis mot väg 13. Beroende på var man placerar uteplatsen i förhållande till byggnaden får 
detta olika omfattning. Placerar man uteplatsen vid den tysta sidan av byggnadskroppen så kan 

utemiljön klara riktvärdet 
för maximalt 70 dB(A). 
Avstegs kravet i det fall 
riktvärdet ändå överskrids 
säger att nivån inte bör 
överskridas med mer än 
10 dB och max 5 ggr/
timme under dagtid 6:00-
22:00. Detta avstegskrav 
kan bli svårt att klara om 
uteplatser placeras nära 
Norra Fogdarödsvägen.

Väg 13

Norra
Fogdarödsvägen

FOGDARD 8:2

Skala A4 1:3000
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik år 2040, Scenario 4 -med bullerskärm
Ljudutbredning 2 meter ovan mark och punktberäkning - Ekvivalent ljudnivå

Bilaga 4a

Teckenförklaring

Planområde

Befintlig bebyggelse

Vägbana
Bullerskärm 1,8 meter
hög

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2018-04-23

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 13

Ljudnivå, dB(A)
Leq, 24 h

<= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Väg 13

Norra
Fogdarödsvägen

FOGDARD 8:2

Skala A4 1:3000
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik år 2040, Scenario 4 -med bullerskärm
Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Maximalnivå

Bilaga 4b

Teckenförklaring

Planområde

Befintlig bebyggelse

Vägbana
Bullerskärm 1,8 meter

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2018-04-23

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 13

Ljudnivå, dB(A)
Lmax, 5 th

<= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <

Figur 13, Scenario 4 
ekvivalent ljudnivå 2040 
med bullerskärm.

Figur 14, Scenario 4 
maximalnivå 2040 med 
bullerskärm
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Väg 13

Norra
Fogdarödsvägen

FOGDARD 8:2

Skala A4 1:3000
0 20 40 60 80

m

Vägtrafik år 2040, Scenario 4 -med bullerskärm
Ljudutbredning 8 meter ovan mark och punktberäkning - Ekvivalent ljudnivå

Bilaga 4c

Teckenförklaring

Planområde

Befintlig bebyggelse

Vägbana

Bullerskärm 1,8 meter
hög

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2019-01-25

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 17

Ljudnivå, dB(A)
Leq, 24 h

<= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Väg 13
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Vägtrafik år 2040, Scenario 4 -med bullerskärm
Ljudutbredning 8 meter ovan mark - Maximalnivå
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Bullerskärm 1,8 meter

Ramböll Sverige AB
Skeppsgatan 5, Malmö
010-615 60 00

Datum: 2019-01-23

Bullerutredning Fogdaröd 8:2, Höörs kommun

Projektnummer:1320033541
Resultatfil: 17

Ljudnivå, dB(A)
Lmax, 5 th

<= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <

Scenario 4, med bullerskärm, ljudutbredning 8 meter ovan mark och punktberäkning. Ekvivalent 
ljudnivå. Trafikmängd år 2040. Bullerskärm 1,8 meter hög. 

För ljudnivåer 8 meter över mark har skärmen mycket liten effekt på de beräknade ljudnivåerna och 
beräkningsresultatet är jämförbart med scenario 1 (utan skärm) på denna höjd ovan mark. Riktvär-
dena överskrids på stora delar av den första raden av planerad bebyggelse vid fasad på 8 meter ovan 
mark. Detaljplanen tillåter en maximal nockhöjd på 8 meter, fasaden kommer på grund av takfall inte 
hamna på 8 meter ovan mark. 

Slutsatser
I större delen av planområ-
dena kommer ljudnivåerna 
bli låga och fullt ut uppfylla 
kraven i trafikbullerförord-
ningen. Närmast väg 13 
beräknas riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid fasad 
överskridas i en mindre del 
av planområdet utan skydds-
åtgärder. Med bullerskärm 
innehålls riktvärdet inom hela 
planområdet två meter ovan 
mark. Beroende på planerade 
bostäders höjd och placering 
kan riktvärdet för ekvivalent 
ljudnivå eventuellt överskri-
das på bostäder vid våningar 
ovan bottenplan. I så fall 
kan bostaden placeras så att 
minst hälften av alla bostads-
rum i en bostad är vända mot 
en tyst sida.

Ett alternativ till att styra att 
hälften av bostadsrummen 
ska vändas mot tyst sida 
är att begränsa den tillåtna 
höjden. 

Figur 15, ekvivalent ljudnivå, 8 meter ovan mark 2040 med bul-
lerskärm 

Figur 16, maximal nivå 8 meter ovan mark 
2040 med bullerskärm
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Risk och Farligt gods
En riskutredning för planområdet har utförts av Ramböll 2019-01-25. Utredningen har behandlat 
hur en eventuell olycka med farligt gods kan påverka människors liv och hälsa. 

Planområdet ligger inom 150 meter från väg 13 på vilken det transporteras farligt gods. Detta inne-
bär att en riskutredning måste genomföras för att undersöka huruvida risknivåerna hamnar på en 
acceptabel nivå.

Ett bebyggelsefritt område på 30 meter mellan väg 13 och planerad bebyggelse kommer att upprätt
hållas. Ett dike går längs med vägkanten på den sida som planerad bebyggelse är placerad.

Med utgångspunkt i ovanstående och med data från bland annat Trafikverket och Länsstyrelsen i 
Skåne län har enklare konsekvensberäkningar genomförts. Fokus har legat på de risker som trafik på 
väg 13, och transporter av farligt gods på denna, medför.

Riskutredningens slutsatser är följande:
Baserat på detaljplanen, platsspecifika data, generella data samt konsekvensberäkningar bedöms 
risknivån i området vara acceptabel. Under förutsättning att ett bebyggelsefritt område inom 30 me-
ter från väg 13 upprätthålls, samt att den öppenvård, som eventuellt skall uppföras i planområdet, 
placeras minst 70 meter från väg 13, är det Rambölls bedömning att risknivån i området är godtag-
bar utan att ytterligare riskreducerande åtgärder behöver vidtas.

Föreslagen trafikstruktur
Biltrafik
En trafikutredning har upprättats av Ramböll 2019-01-28, som sett över föreslagen trafiklösning 
med angöring och trafikflöden. 

Området byggs upp kring ett uppsamlande gatustråk i väst-östlig riktning som ansluter till Norra 
Fogdarödsvägen i befintlig trevägskorsning. Gatunätet kompletteras i östra delen med en parallell 
bostadsgata, i mitten av ett tvärgående stråk som ansluter till Norra Fogdarödsvägen via en befintlig 
anslutning. 

Figur 17, Föreslagen trafikstruktur i planområdet 
samt mätpunkter för trafikräkningar 

Figur 18, Trafikräkningar i de olika mätpunkterna.
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Den föreslagna bebyggelsen förväntas 
alstra mellan 650-900 bilrörelser per 
vardagsdygn, utifrån Höörs kommuns al-
stringstal 6-8 bilrörelser per bostad. 

Figur 17 visar i rött var de befintliga trafik-
räkningarna har gjorts. Figur 18 redovisar 
resultatet av trafikmätningen. Trafiken som 
alstras av området är markerade i blått. 
Punkterna som är vita är trafik som alstras 
av den befintliga bebyggelsen. Trafikutred-
ningens analys har utgått från den uppräk-
nade trafikmängden för år 2040 ca 20 år 
efter området är utbyggt. 

Mätpunkterna 1 och 2 i figur 18 är hämtade 
från NVDB och är Trafikverkets egna mät-
ningar. Punkt 2 ligger en bit ifrån planom-
rådet nära Ludvigsborg. En eller två mindre 

vägar ansluter till väg 13 mellan mätpunkt 2 och planområdet. Dessa vägar har enbart en mindre 
andel trafik enligt de senaste mätningarna. En mindre ändring av trafiken vid utredningsområdet 
kan vara möjlig men antas vara så pass ringa så att det inte påverkar varken bullerberäkningen eller 
kapacitetsstudien. 

Då området inte finns än så har trafikutredningen fått basera de nya trafikmängderna och belast-
ningen på det befintliga vägnätet på ett antal antaganden. För det befintliga området nordost om 
Norra Fogdarödsvägen har trafiken fördelats ut på de två utfarterna utifrån antalet fastigheter som 
ansluter till dem. Fördelningen är 60/40 på södra och norra utfarten från det befintliga området. 

Trafiken från Fogdaröd 8:2 antas fördelas med förhållandet 3/1 mellan södra och norra utfarten. 
Detta då den södra ansluter till fler fastigheter och är lite genare för fastigheterna i västra delen. 
Detta innebär att den prognostiserade trafikmängden blir ca 640 fordon/vardag vid den södra infas-
rten och 210 vid den norra, se figur 19.   

I trafikutredningen har man även gjort en analys över hur trafiken svänger från Norra Fogdarödsvä-
gen till väg 13. Detta för att göra en analys på hur det nya området kommer att påverka belastningen 

i denna korsning. 

Svängandelarna i korsningen med väg 13 har 
skapats med antagandet att ca 2/3 av trafiken från 
Norra Fogdarödsvägen kommer från eller ska mot 
väster, resten fortsätter österut. Eftersom trafik-
mängden före och efter korsningen varierar mer än 
trafikmängden på Norra Fogdarödsvägen antas det 
att ett antal ytterligare korsningar bidrar till trafik-
mängden å väg 13. För den genomgående trafiken 
på väg 13 har därför antagits att trafiken på sträcka 
1 figur 20 minskas med motsvarande den trafik som 
beräknas köras på Norra Fogdarödsvägen. Detta ger 
trafikmängder enligt figur 21. 

Figur 19, Beräknad trafikmängd 2040

Figur 20, Förklaring av svängandelar.

Figur 21, Svängande trafik 
korsningen väg 13 och Norra 
Fogdarödsvägen



15

Detaljplan för del av Fogdaröd 8:2 • antagandehandling 2019-02-26

Sikt
Vid korsningen väg 13 och Norra Fogdarödsvägen är hastigheten 50 km/h på väg 13 och 40 km /h 
på Norra Fogdarödsvägen. Strax öster om korsningen ökar hastighetsbegränsningen på väg 13 till 
70 km/h. För att säkerställa att den fria sikten är tillräcklig dimensioneras siktsträckan efter den hö-
gre hastigheten 70 km/h. Den rekommenderade minsta längden för den östra siktsträckan till 170 m 
(LP, enligt figur 18). LS som är avståndet in på Norra Fogdarödsvägen ska vara 5 meter enligt VGU:s 
riktlinjer. Figur 22 visar längderna. Trafikutredningen gör bedömningen att siktkraven i VGU 2015 
kan innehållas utanför planområdet ut mot väg 13. Figur 23 visar det siktbehov som behövs i kors-
ningen väg 13 och Norra Fogdarödsvägen för att följa regelverket i VGU.

För att uppnå god sikt behövs det att man tar bort mindre växtlighet längst väg 13. Några mindre 
buskar och högre undervegetation skymmer idag sikten. Det är också viktigt att placera kommande 
bullerskydd innanför den gråmarkerade ytan för att tillräcklig sikt ut mot väg 13 ska kunna säkras. 

Figur 22, Beskrivning om hur siktområdet ska utformas

Figur 23, utbredningen på siktlinjer för korsningen väg 13 och Norra Fogdarödsvägen.
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Framkomlighet
Trafikutredningen har gjort en beräkning för framkomligheten i korsningen väg 13 och Norra Fog-
darödsvägen. Detta för att fastställa hur mycket den nya trafiken kommer påverka risken för köbild-
ning i korsningen. Beräkningsprogrammet tar hänsyn till olika faktorer, hastighetsbegränsningar, 
andel tung trafik och trafikflöden (figur 21). 

Belastningsgraden beskriver hur belastat ett körfält eller tillfart är vid ett visst flöde. Vid en belast-
ningsgrad på 1 eller högre är framkomligheten begränsad och tillfartens eller körfältets kapacitet är 
överskriden. Olika korsningstyper har olika rekommenderade belastningsgrader som rekommende-
ras. För korsningen väg 13 och Norra Fogdarödsvägen rekommenderar VGU att belastningsgraden 
inte överstiger 0,6. 

Resultatet av beräkningarna av belastningsgraden redovisas i figur 24. Belastningsgraden i samtliga 
tillfarter ligger under den önskade belastningsgraden. Belastningsgraden är låg och det tyder på att 
korsningens utformning även kommer fungera väl i framtiden. Det finns inget i trafikutredningen som 
tyder på ett behov av att man bygger om korsningen.
 

Figur 24, Belastningsgrader i korsningen väg 13 och Norra Fogdarödsvägen
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Gång- och cykeltrafik
Huvudcykelstråk och gångstråk finns utbyggt i området väster om planområdet och dessa förlängs 
in i området över Norra Fogdarödsvägen och vidare genom planområdet. Huvudstråket får med den 
planerade utbyggnaden en koppling till Fogdaröds rekreationsområdet öster om planområdet. 

En skisserad och föreslagen säker gång- och cykelöverfart över Norra Fogdarödsvägen har tagits 
fram i samband med trafikutredningen för området och som sammanbinder de båda bostadsområ-
dena. Vidare detaljprojektering måste studera eventuell utformning vid gång- och cykelöverfarten.

Figur 25, Skiss på en möjlig utformning av 
säker gång- och cykel koppling över Norra 
Fogdaödsvägen.

Kollektivtrafik
Det nya bostadsområdet är planerat så att det går att anlägga en busshållsplats för en ny busslinje 
längs Norra Fogdarödsvägen angränsande till planområdet. Diskussioner mellan Höörs kommun och 
Skånetrafiken pågår men inga beslut är tagna om det kommer en buss i området.

Parkering
Parkering sker inom den egna fastigheten. Parkering för flerbostadshus sker inom fastighetszon och 
utformning och antal prövas vid bygglovsprövning. Bedömningen är att det är möjligt att anordna en 
fullgod parkeringslösning till föreslagen byggrätt.

Parkering kan anläggas inom kvartersmarksområde avsedd för komplementbyggnad och ytor finns 
för att tillmötesgå de kommunala riktvärden för parkering och gästparkering inom planområdet. 
Inom dessa zoner för bostadskomplement kan det anläggas boendeparkering för radhusens använd-
ning.

Utformning av gator
Gator följer den vägstandard som tagits fram i Höör för bostadsområden i stadens utkant som inne-
bär en vägzonsbredd om 8,5 meter inom planområdet. Vägzonen är fördelat med en 2 meter bred 
gångbana, 5 meter körbana och 1,5 meters gångyta med överbyggnad som köryta. 

Gång- och cykelvägarna utformas med en vägzonsbredd på 5 meter. Med en vägbredd på 3 meter 
med en grönremsa på 1 meter på varje sida om cykelbanan. 

Kulturmiljö
Då marken i den östra delen av fastigheten Fogdaröd 8:2 bedöms ha ett samband med Herrgården 
(Gästgården) och innehålla ett kulturmiljövärde har denna delen av fastigheten utgått som en del av 
planområdet. Gränsen för planområdet är dragen längs den befintliga grusvägen. Med den åtgärden 
bedöms inte planförslaget beröra kulturmiljön.

Gästgården vy norrifrån.  
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Teknisk försörjning
El, tele, data
Det finns utbyggd teknisk försörjning till grannfastigheter. Zoner för transformatorstation eller annan 
teknisk anläggning har lokaliserats centralt i området. Placeringen är anpassade efter etappindel-
ningen som finns föreslagen.

Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens vatten- och spillvattenssystem. Kommunfullmäktige tar 
beslut om att utöka verksamhetsområdet för vatten- spillvatten och dagvatten. Eftersom planområ-
det lutar från bebyggelse och ner mot Lerbäcken kan det föreligga svårigheter att få till ett system 
för spillvattenhantering med självfallsledningar. Området kommer att behöva förses med en pump-
station för att pumpa spillvattnet från planområdet till befintliga ledningsanslutningen. Pumpstatio-
nens placering bör vara höjdmässigt på den lägsta punkten i området samt gärna ha ett avstånd på 
25 meter från närmaste byggnader. En användningzon för en gemensam pumpstation har tillförts 
plankartan.

Dagvattenhantering 
En dagvattenutredning är upprättad av COWI, (2018-10-17). 

Höörs kommun har, i samarbete med Mittskåne Vatten, tagit fram en dagvattenpolicy. Detta doku-
ment ska utgöra vägledning i all fortsatt arbete med dagvattenhantering inom Fogdaröd 8:2. I dag-
vattenpolicyn nämns det bla att om ingen annan information om den naturliga avrinningen finns så 
går det att verka för att avrinningen från planområdet inte överstiger flödet motsvarar naturmarks-
avrinning, dvs ett utflöde på 1,5 l/s ha. 

Riktlinjen innebär att området ska kunna fördröja regn motsvarande ett 10-årsregn och att ut-
loppsflödet motsvarar flödet för naturmarksavrinning. Vid högre flöden så kan där istället behövas 
bräddavlopp eller andra åtgärder för att området ska kunna avvattnas utan skador på byggnader. 

Fogdaröd 8:2 ska efter exploatering ingå i Mittskåne Vattens verksamhetsområde för dagvatten, 
spillvatten och vatten efter slutgiltigt beslut från Kommunfullmäktige. I nordvästra hörnet, i Norra 
Fogdarödsvägen, av fastigheten finns idag en befintlig dagvattenledning. Det är dock inte möjligt att 
avvattna planområdet via den befintliga ledningen med självfall med tanke på rådande höjdförhål-
landena och markens befintliga lutning ner mot Lerbäcken. Dagvattenutredningen har därför utrett 
möjligheten att i första hand släppa dagvattnet ut i befintligt vägdike längs väg 13. Detta skulle då 
ske i två utsläppspunkter. Innan utsläpp till vägdiket så kommer dagvattnet att fördröjas, dels i rör-
magasin i gatan och dels i två separata fördröjningssystem i grönområden som syns i figur 26.   

´
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Del av Fogdaröd 8:2

Granskningshandling

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus/kedjehus, parhus och friliggande villor. 
Inom en avgränsad del prövas även möjlighet för flerbostadshus och öppenvård.

Syftet är även att ta om hand planområdets dagvatten inom planområdet och inte släppa ut större mängder dagvatten,
än då området består av naturmark, i vägdiket för väg 13. Bullerplank ska byggas i tomtgräns för att säkerställa att riktvärdena för buller efterföljs.
Skogsbryn i sydöstra delen av fastigheten ska bevaras för att skydda den biologiska mångfalden.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG CYKEL Gång och Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BD Bostäder, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
5 grader Största lutning är angivet värde i grader. (Pilen pekar uppåt), PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skog Skog ska bevaras, marklov krävs vid avverkning av träd, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
angöringsväg Marken får förses med angöringsväg för drift av pumpstation., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 120 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 80 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utfart

Ø l

Øl Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 25 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 50 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 30 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 35 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 40 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Fristående komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns och minst 6 meter från gräns mot gata., PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.

p3 Rad-, kedje- och parhus ska placeras i fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras i förgårdsgräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns men minst 6 meter från gräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
)—8 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
)—15 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast radhus eller kedjehus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—4,5 Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Bullerplank på minst 1,8 meters höjd ska byggas, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Uteplats ska anordnas på bullerdämpad sida, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §

Figur 26, plankarta med transformatorstationernas placering utmärkta.
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Utredningen har gjort en grov höjdsättning av planområdet. Då planområdet har en generell riktning 
åt söder har utredningen gjort bedömningen att arbeta med den naturliga lutningen i höjdsättningen 
och dagvattensystemet i området. Detta för att få en så enkel och naturlig dagvattenhantering som 
möjligt men även för att minska behovet att flytta en stor mängd massor i området. Den grova höjd-
sättningen följer därmed i största möjliga mån nivån på befintlig mark. Höjdsättningen av tomtmark 
är inte gjord i utredningen utan utreder bara de ytliga avrinningsvägarna längs gatorna.

Utredningen har tagit fram underlag för framtida projektering av området. Dagvattenutredningen ut-
gör en princip på hur dagvattenhanteringen kan komma att fungera med avrinningsvägar både ytligt 
och i ledningsstråk. Utredningen har även grovt räknat på delavrinningsområden och sett till att det 
finns möjlighet att inom planområdet anordna ett fullgott dagvattensystem som klarar de krav som 
finns. Dagvattenhanteringen kommer att behöva detaljprojekteras separat och kommer att behöva 
kompletteras med en närmare utformning och höjdsättning. Dagvattenhanteringen är uppdelad i 
två olika delavrinningsområden. För anslutningen längst åt väster ägs av Trafikverket. Trafikverket 
har godkännt att planområdet använder vägdiket för väg 13 för utsläpp av dagvatten likt med den 
mängd som kommer när området består av naturmark. För att Trafikverket ska godkänna lösningen 

krävs en teknisk lösning i 
form av att den sidotrum-
ma (cirka 300 mm) som 
idag finns under infartsvä-
gen och går till en brunn 
belägen cirka 5 meter 
söder om infarten, för-
längs några meter åt norr 
där det sätts en ny brunn 
med gallerintag/kupolsil. I 
denna brunn ansluts sedan 
ledningen från det västra 
fördröjningsmagasinet. Till-
stånd för åtgärderna från 
Trafikverket måste erhållas 
innan de påbörjas. 

Figur 28, Svarta punkter visar de två anslutningspunkterna där planområdet kommer 
ansluta dagvattensystemet. Vid anslutningspunkterna finns ledningar under väg 13.

Figur 27, föreslagen dagvattenhantering.
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Utredningen har föreslagit en principlösning som är dimensionerad för att omhänderta dagvatten för 
ett 10-års regn som bygger på en fördröjning med en avrinning från planområdet som innebär ett 
utflöde på 1,5 l/s ha, enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy. 

Principerna kring fördröjning på området kan baseras på två principer:
• Dagvatten från kvarteren fördröjs i så stor mån som möjligt i rörmagasin i gatan.
• Det dagvatten som inte kan fördröjas i rörmagasinen fördröjs i öppna dagvattensystem i de pla-

nerade grönområdena.

Figur 27 visar ett samlat förslag för hur dagvattenhanteringen kan se ut.

Sektionerna i figur 29 visar hur man har tänkt utforma de öppna fördröjningssystemen i grönområ-
dena samt hur man ska hindra dagvatten från högre liggande områden från att rinna in på tomtmark 
och eventuellt orsaka skada på byggnader. Genom att se dagvatten som en tillgång istället för ett 
bekymmer kan man utforma ett fördröjningssystem på ett attaktivt sätt som förhöjer naturupplevel-
sen inom området. Att utforma fördröjningssystem för att verka som en naturlig del av landskapet 
kan öka artrikedom för både växter och djur och locka till rekreation. Dessa aspekter är viktiga att ta 
med när naturområdena inom planen detaljprojekteras. 

Den sista delen av fördröjningssystemen innebär att dagvattnet fördröjs i mindre öppna diken i 
grönområdena i södra delen av planområdet. Dikena bör utformas på ett sådant sätt att de och även 
delar av grönområdena kan agera fördröjning vid större regn än det dimensionerande 10-årsregnet 
kan ledas bort utan att intilliggande byggnader tar skada. Fördröjningssystemen behöver även vara 
tillgängliga för underhållsarbeten och ha erfoderliga tillfarstsvägar.

Längs hela det västra och delar av det östra grönområdet i söder kommer det byggas bullerplank i 
fastighetsgräns. Det är viktigt att detta utformas så att dagvatten vid stora regn kan rinna ytledes 
genom bullerskyddet ut från tomtmark ner till de öppna fördröjningsdikena.

För att säkerställa ett bra fungerande dagvattensystem är det även viktigt att ha i beaktande att 
varje tomt ansvarar för att ta om hand sitt eget dagvatten på den egna tomten. Det är att rekom-
mendera att varje tomt har dräneringsledningar i fastighetsgräns mot nedre tomtgräns för att inte 
släppa dagvatten in på grannens tomt. Det är även viktigt att säkerställa att inte så kallade instängda 
områden uppstår, dvs områden där vattnet ej kan ta sig ut. Höjdsättningen av tomterna är väldigt 
viktigt för att undvika skador vid stora nederbörder.

Figur 29, sektioner
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Avfallshantering
Området ligger inom Merabs (Mellanskånes Renhållnings aktiebolag) verksamhetsområde. MERAB:s 
riktlinjer för hämtning av hushållsavfal är att ”avståndet mellan avfallsutrymmet/uppställningsplat-
sen 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 meter). 
Hämtningsvägens lutning får inte överstiga 1:12, det vill säga max 1 m höjdskillnad på 12 m av-
stånd.” 

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. 
Planområdet är tillgängligt för räddningstjänstens fordon. Flerbostadshuset/vårdinrättningen måste 
tilgodose räddningstjänstens krav i bygglovsskedet. 

Brandvattenförsörjning och placering av eventuell brandpost sker i samråd med räddningstjänsten i 
Höör som en del av bygglovsprocessen.

Markhushållning
Marken är jordbruksmark med klass 4 och är alltså brukningsvärd jordbruksmark. Sådan mark får 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Föreslagen exploatering bedöms påverka miljön genom exploatering av brukningsvärd jordbruks-
mark. Det bedöms dock inte vara en så omfattande förändring av tillgången på brukningsvärd jord-
bruksmark att det kan räknas som betydande miljöpåverkan. Exploateringen följer gällande över-
siktsplan och innebär ingen ytterligare exploatering av jordbruksmark.

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

I övrigt berör planområdet inte 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 be-
döms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan.
 

Mark, luft och vatten
Miljökvalitetsnormer för luft
Föreslagen detaljplan bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på riktvärdena för miljökvali-
tetsnormerna för luft.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Planområdet angränsar till en grundvattenförekomst som ligger under stora delar av Höörs
tätort. Det är en sand- och grusförekomst som har god kvantitativ och kemisk status. Med
normal hänsyn i fråga om dagvattenhantering bedöms inte statusen påverkas negativt av en
bostadsutbyggnad i området.

Jordbruksmark
Reglering i miljöbalken
Miljöbalken (MB) innehåller bestämmelser om hushållning med mark och vatten. Jord- och skogs-
bruk är av nationell betydelse. Det innebär att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska skyddas så långt
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möjligt mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk (3 kap 4 § MB). Planområ-
det kommer att ianspråkta brukningsbar jordbruksmark vilket man ska ha särskilda skäl för att göra. 
Översiktsplanen för Höör tar upp problematiken och tar ställning till vad som enligt Höör räknas som 
väsentligt samhällsintresse:

”Väsentliga samhällsintressen
Brukningsvärd jordbruksmark får alltså bara exploateras om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen, exempelvis att tillgodose behovet av bostäder och att skapa resurseffektiva,
ändamålsenliga strukturer. Höörs kommun beskriver i utvecklingsstrategin i översiktsplanen en över-
gripande inriktning som innebär:

• Bostäder för alla
• Höör som kärna i det flerkärniga Skåne och
• Utbyggnad i lägen med god kollektivtrafik.

Genom strategierna utvecklar Höörs kommun de väsentliga samhällsintressen som kan påverka
markanvändningen i kommunen, och därmed även jordbruksmarken. Sammanfattningsvis är det av 
väsentligt samhällsintresse att Höör kan växa som kommunens kärna med nya bostäder, serviceloka-
ler och verksamheter. Genom att förtäta befintlig ort kan exploatering av jordbruksmark begränsas. 
Tätorten behöver trots det växa ytmässigt. Marken inom en km från Höörs station ska då användas 
mest effektivt, men även en-två km från stationen är marken av intresse för bostadsutbyggnad.” 

Ianspråkstagande av brukningsvärd jordbruksmark. Planområdet består av 8 hektar jordbruksmark 
av klass 4. Marken har under flertalet år använts som betesmark men har använts som jordbruks-
mark de senaste åren. Bedömningen om mark är brukningsvärd eller inte bedöms ur flera aspekter 
bland annat storlek och närhet till annan brukningsvärd mark. Översiktsplanens granskningsförslag 
omnämnder planområdet och konflikten med att bebygga jordbruksmark: ”Hushållning med mark- 
och vattenresurser Befintlig markanvändning är jordbruksmark/ ängsmark. En stor exploatering av 
150 nya bostäder i naturnära och relativt stationsnära läge anses mer angeläget än behovet av jord-
bruksmark för matproduktion.” (Höörs kommuns Översiktsplan 2018, Utvecklingsdelen sid 66).

Figur 30, planområdet efter skörd 
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Naturmiljö
Konsekvensen av detaljplanen är att den befintliga åkermarken exploateras. Naturmark behålls i pla-
nområdets sydvästra del som ett riskavstånd mellan väg 13 och bebyggelsen. 

Lerbäcken rinner sydost om planområdet. Lerbäcken berörs inte av strandskydd och planförslaget 
antas inte få någon negativ konsekvens på Lerbäcken.

Ett realiserande av planförslaget innebär att ett antal lindar i lindallén längs Norra Fogdarödsvägen 
måste fällas för den södra in- och utfarten till det nya bostadsområdet samt eventuellt för den kom-
mande busshållplatsen.

Skogsbrynet i sydöst har ett stort värde för det biologiska mångfalden, det är därför av stor vikt att 
brynet bibehålls så mycket som möjligt.

Kulturmiljö
Marken i östra delen  av planområdet är zonerat för Natur-
mark med hänsyn till att bevara de kulturmiljövärden som 
eventuellt finns i landskapet framför och markens koppling 
till herrgårdsbyggnaden (Gästgården). 

Hälsa och säkerhet
Buller/trafik
Föreslagen exploatering bedöms medföra mellan 650-900 nya bilrörelser på omgivande trafiksys-
tem. Detta innebär naturligtvis en stor påverkan på trafiksystemet jämfört med dagens trafiksitua-
tion. Trafikutredningen har därför analyserat hurvida det omkringliggande vägnätet är anpassat att 
klara denna ytterligare belastningen. Trafikutredningen har klargjort att vägnätet, även med det nya 
områdets trafik och trafikmängder uppräknat till år 2040, kommer ha en tillräcklig framkomlighet 
och kapacitet. Detta innebär dock inte att det aldrig kommer bli köbildningar i rusningstider utan att 
kapaciteten är tillräckligt bra för att inte köerna kommer skapa problem.

Den ökade trafiken som föreslagna nya hushåll i området kommer att generera på omgivande gator 
bedöms inte bidra till den befintliga trafikens gemensamma bullerstörning i betydande omfattning. 
Riktvärden för buller för befintlig bebyggelse upprätthålls enligt bullerberäkningar även här med 
trafik uppräknad till år 2040.

Figur 31, bäck i Fogdarödsskogen

Figur 32, bild över Gästgården 
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Farligt gods
Planområdet ligger inom 150 meter från väg 13 på vilken det transporteras farligt gods. Detta inne-
bär att en riskutredning måste genomföras för att undersöka huruvida risknivåerna hamnar på en 
acceptabel nivå.

Ett bebyggelsefritt område på 30 meter mellan väg 13 och planerad bebyggelse kommer enligt de-
taljplanen att upprätthållas. Ett dike går längs med vägkanten på den sida som planerad bebyggelse 
är placerad. Med utgångspunkt i ovanstående och med data från bland annat Trafikverket och Läns-
styrelsen i Skåne län har enklare konsekvensberäkningar genomförts. Fokus har legat på de risker 
som trafik på väg 13, och transporter av farligt gods på denna, medför.

Riskutredningens slutsatser är följande:
Baserat på detaljplanen, platsspecifika data, generella data samt konsekvensberäkningar bedöms 
risknivån i området vara acceptabel. Under förutsättning att ett bebyggelsefritt område inom 30 me-
ter från väg 13 upprätthålls, samt att den öppenvård, som eventuellt skall uppföras i planområdet, 
placeras minst 70 meter från väg 13, är det Rambölls bedömning att risknivån i området är godtag- 
bar utan att ytterligare riskreducerande åtgärder behöver vidtas.

Nio konsekvenser
Integrerad kommun 
Området kan medföra förutsättningar för integration beroende på hur området exploateras med olika 
boendeformer. Förslaget för området innebär en flexibel utbyggnad med både radhus, enbostadshus 
och parhus samt möjlig vårdinrättning eller förskola eller flerbostadshus. Blir vårdinrättningen verk-
lighet kommer området få mer liv även mitt på dagen under kontorstid. 

Samspel och möten 
Området planeras innehålla en variation av bebyggelsetyper från mindre radhus, parhus och frilig-
gande villor samt möjlighet till flerbostadshus/vårdboende. Denna mångfald främjar en levande 
stadsdel och möjliggör möten mellan olika människor. Enkelt vardagsliv som främjar folkhälsa 
Fogdaröds grönområde börjar vid områdets östra gräns. Naturen kommer bli en naturlig del i de 
boendes närmiljö. Eftersom olika boendeformer planeras kan människor från olika socioekonomiska 
grupper ges möjlighet att bo i området nära naturen och inom cykelavstånd från tågstation och ser-
vice i centrum.  

Befolkningstillväxt 
Med ett planerat tillskott med 150 nya bostäder är Fogdaröd ett av kommunens större exploatrings-
områden de kommande åren. Den planerade variationen i bebyggelsegrupper bidrar till en ökad 
variation i kommunens bostadsutbud. 

Miljöanpassat transportsystem 
Området ligger ca två km från Höörs järnvägsstation. Avståndet till tåg är så pass långt att området 
förväntas generera en hel del transporter med bil. För att underlätta transporter med cykel eller till 
fots är det viktigt att ett bra och gent cykelnät utvecklas. 

Hushållning med mark- och vattenresurser 
Befintlig markanvändning är jordbruksmark/ ängsmark. En stor exploatering av 150 nya bostäder i 
naturnära och relativt stationsnära läge anses mer angeläget än behovet av jordbruksmark för mat-
produktion. 

Skydd av natur-, kultur-, och rekreationsvärden
Ett av Höörs närrekreationsområden Fogdaröd ligger i direkt anslutning till planområdet. Kopplingen 
till Fogdaröds rekreationsområde ska underlättas tack vare exploateringen genom utbyggnaden av 
gång- och cykelväg. Exploateringen bör medverka till en stärkt koppling mellan Höörs centrum och 
Fogdarödsområdet. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastigheten Fogdaröd 8:2 kommer att genomgå flera fastighetsförättningar. Föreslagen allmänplats-
mark föreslås fastighetsregleras till Fogdaröd 4:92. Kvartersmarken fastighetsregleras till en ny 
separat fastighet.

I norra delen föreslås en justering av fastighetsgränsen som innebär en rakare och enklare dragning 
mellan de båda fastigheterna. Den nya dragningen gör att ungefär lika stor del av fastighet Fogdaröd 
1:19 läggs till förmån för fastighet Fogdaröd 8:2 som tvärtom. 

Kvartersmark kommer under eller efter byggnation av infrastruktur avstyckas ytterligare till fastig-
heter som sedan kan säljas till tänkbara byggherrar. Planillustrationen kan agera riktlinje för hur den 
kommande fastighetsregleringen till tomtmark kan se ut men även andra möjliga uppdelningar inom 
kvartersmark är möjliga inom planen.

Planavgränsningen har dragits längs den befintliga grusvägen i fastighetens östra del. Detta innebär 
att den östra delen av fastigheten Fogdaröd 8:2 inte ingår som en del av detaljplanen. 

Ledningsrätt kan behövas på Fogdaröd 7:5 om VA-ledningen ska dras över fastigheten. Detaljprojek-
terningen kommer att avgöra var ledningen ska dras.

Samfälligheten Fogdaröd S:4 går längst med den nya vägen längst åt öster i området. Fastigheterna 
som har behov av att använda S:4 ska även i framtiden ha åtkomst till denna sträcka. För att undvika 
att S:4 blir en smitväg för de nya boende i området så kan vägen tvingas att antingen förses med en 
bom. De som bor i fastigheten Fogdaröd 1:8 som har direkt behov av att använda S:4 för sin infart 
kommer kunna ha infart direkt från planområdets vägnät. Eventuella extra kostnader för flytt av ut-
fart får bekostas enligt exploateringsavtal.

Sociala konsekvenser
Det planerade området har gång- och cykelväg som knyter an till ett övergripande gång- och cykel-
vägnät. Denna koppling gör det möjligt för boende i Höör att röra sig genom området och vidare till 
rekreationsområdet öster om planområdet. 

Det finns också ett stråk i nord-sydlig riktning som kopplar området till verksamheten norr om plan-
området. 
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Del av Fogdaröd 8:2

Granskningshandling

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus/kedjehus, parhus och friliggande villor. 
Inom en avgränsad del prövas även möjlighet för flerbostadshus och öppenvård.

Syftet är även att ta om hand planområdets dagvatten inom planområdet och inte släppa ut större mängder dagvatten,
än då området består av naturmark, i vägdiket för väg 13. Bullerplank ska byggas i tomtgräns för att säkerställa att riktvärdena för buller efterföljs.
Skogsbryn i sydöstra delen av fastigheten ska bevaras för att skydda den biologiska mångfalden.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG CYKEL Gång och Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BD Bostäder, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
5 grader Största lutning är angivet värde i grader. (Pilen pekar uppåt), PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skog Skog ska bevaras, marklov krävs vid avverkning av träd, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
angöringsväg Marken får förses med angöringsväg för drift av pumpstation., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 120 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 80 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utfart

Ø l

Øl Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 25 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 50 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 30 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 35 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 40 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Fristående komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns och minst 6 meter från gräns mot gata., PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.

p3 Rad-, kedje- och parhus ska placeras i fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras i förgårdsgräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns men minst 6 meter från gräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
)—8 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
)—15 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast radhus eller kedjehus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—4,5 Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Bullerplank på minst 1,8 meters höjd ska byggas, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Uteplats ska anordnas på bullerdämpad sida, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §
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Granskningshandling

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus/kedjehus, parhus och friliggande villor. 
Inom en avgränsad del prövas även möjlighet för flerbostadshus och öppenvård.

Syftet är även att ta om hand planområdets dagvatten inom planområdet och inte släppa ut större mängder dagvatten,
än då området består av naturmark, i vägdiket för väg 13. Bullerplank ska byggas i tomtgräns för att säkerställa att riktvärdena för buller efterföljs.
Skogsbryn i sydöstra delen av fastigheten ska bevaras för att skydda den biologiska mångfalden.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG CYKEL Gång och Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BD Bostäder, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
5 grader Största lutning är angivet värde i grader. (Pilen pekar uppåt), PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skog Skog ska bevaras, marklov krävs vid avverkning av träd, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
angöringsväg Marken får förses med angöringsväg för drift av pumpstation., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 120 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 80 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utfart

Ø l

Øl Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 25 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 50 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 30 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 35 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 40 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Fristående komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns och minst 6 meter från gräns mot gata., PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.

p3 Rad-, kedje- och parhus ska placeras i fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras i förgårdsgräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns men minst 6 meter från gräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
)—8 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
)—15 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast radhus eller kedjehus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—4,5 Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Bullerplank på minst 1,8 meters höjd ska byggas, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Uteplats ska anordnas på bullerdämpad sida, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §

Etapp 2

Figur 33, Föreslaget område för etapp ett.

Figur 34, Föreslaget område för etapp två.

Etapp 1

Priciper för etapputbyggnad av området.
Området är utformat för att kunna utvecklas i två etapper. Nedan redovisas principerna för etap-
pindelningen vilket kan komma att utvecklas i två etapper och dessa är principerna för etappin-
delningen vilket kan komma att justeras i den fortsatta processen och efter överenskommelse i de 
exploateringsavtal som ska tas fram innan granskningsskedet. Exploateringsavtalet är det som styr 
genomförandefrågor mellan parter i sådana frågor som ej kan regleras genom planbestämmelser.

Etapp 1 innefattar anläggande av de båda utfarterna mot Norra Fogdarödsvägen och vägen som 
kopplar dessa båda in- och utfarterna samman. Det innefattar även anläggande av dagvattendike 
och första delen av cykelvägen in i området. Pumpstationen för spillvatten ingår även i första etap-
pen. 

Etapp 2 innebär att resterande väg som matar det östra planområdet byggs ut, utbyggnad och av-
styckning av fastigheter i samband med den nya vägdragningen.
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Motiv till planbestämmelser
Allmänplatsmark
GATA  Området för för allmänplatsmark GATA är 8,5 meter brett och ska ha kommunal   
  standard 2,5 meter gångbana, 5 meter vägyta och 1 meter gångbana.     
  Gatan får ha en maximal lutning på 5 %. Detta för att klara tillgänglighetskraven.

   Naturmarken kommer agera som både fördröjning av dagvatten och för rekrea-  
  tion. 

GÅNG
CYKEL Vägnät för gång- och cykeltrafik. Vägbana 3 meter plus planteringsyta/gräsyta.

PARK  Längst Norra Fogdarödsvägen planeras en mer ordnad vegetation för att kunna be- 
  vara den befintliga alléen och möjliggöra för utrymme för en eventuell busshållplats.

   Fördröjning av dagvatten ska ske på naturmark i öppna fördröjningsdiken. Fördröj- 
  ningsvolymen för varje fördröjningsdike anges på plankartan.

Skog  Befintlig skogsvegetation med buskskikt och träd ska bevaras. Marklov krävs vid all  
  avverkning. Buskskikt är lika viktigt som de stora träden för det biologiska mångfal- 
  det.

  Utfartsförbud, förbud för att anlägga in- och utfart från fastigheter. Detta på grund  
  av trafiksäkerhetsaspekter. 

Kvartersmark
  Högsta tillåtna nockhöjd. Uppdelat i högsta nockhöjd för komplementbyggnader och  
  för övriga byggnader. Syftet med att reglera komplementbyggnadernas höjd separat  
  är att de ska ha en underordnad utformning i jämförelse med huvudbyggnaden. 
 
  Byggnadshöjd högst 3,8 meter. På vissa delar av raden ämnad för bostadsbebyg  
  gelse närmast väg 13 upprätthålls inte riktvärdet för bullernivåerna för 8 meter ovan  
  mark. För att säkerställa att hela planområdet upprätthåller riktvärdena så tillåts inte  
  de delar där riktvärdena inte uppfylls bebyggas med två våningar. Detta säkerställs  
  genom en bestämmelse om byggnadshöjd. 

NATUR

Fördröjning

5 %

´

0 100 20050 Meter 1:1 000A1=

Plankarta

Rolf Carlsson Samhällsbyggnadschef               Mette Dymling Planarkitekt

  
Antagen av:

 

 

2018-11-20

Detaljplan för

Höörs kommun, Skåne län

Arkivnr

Antagen:

Laga kraft:
Upprättad:

Genomförandetid:

Del av Fogdaröd 8:2

Granskningshandling

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus/kedjehus, parhus och friliggande villor. 
Inom en avgränsad del prövas även möjlighet för flerbostadshus och öppenvård.

Syftet är även att ta om hand planområdets dagvatten inom planområdet och inte släppa ut större mängder dagvatten,
än då området består av naturmark, i vägdiket för väg 13. Bullerplank ska byggas i tomtgräns för att säkerställa att riktvärdena för buller efterföljs.
Skogsbryn i sydöstra delen av fastigheten ska bevaras för att skydda den biologiska mångfalden.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNG CYKEL Gång och Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BD Bostäder, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2 Pumpstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
5 grader Största lutning är angivet värde i grader. (Pilen pekar uppåt), PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skog Skog ska bevaras, marklov krävs vid avverkning av träd, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
angöringsväg Marken får förses med angöringsväg för drift av pumpstation., PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 120 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
fördröjning2 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 80 kubikmeter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utfart

Ø l

Øl Utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

e1 25 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 50 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 30 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 35 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 40 % Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är angivet värde i %, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Fristående komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns och minst 6 meter från gräns mot gata., PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.

p3 Rad-, kedje- och parhus ska placeras i fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnad ska placeras i förgårdsgräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns men minst 6 meter från gräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
)—8 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
)—15 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast radhus eller kedjehus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)—4,5 Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Bullerplank på minst 1,8 meters höjd ska byggas, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Uteplats ska anordnas på bullerdämpad sida, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §

Figur 35, Plankartan

0.0
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B  Bostäder. Med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. I an  
  vändningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder  
  som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, tränings- 
  bostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om  
  inte vårdinslaget är för stort. I detaljplan är det inte möjligt att reglera bostäders  
  upplåtelseform, till exempel bostadsrätt eller hyresrätt, och boendeform så som  
  enskilda hushåll eller kollektiv.

  I en detaljplan är det heller inte möjligt att reglera om en bostad ska vara permanent  
  eller fritidsboende. Istället kan kommunen indirekt genom att reglera till exempel  
  bebyggandets omfattning begränsa förutsättningarna för permanentboende.

D  Vård. I användningen vård ingår all öppen och sluten hälso-, sjuk- eller kriminal  
  vård. Det kan till exempel vara barnavårdscentral, ungdomsmottagning, äldrevård,  
  sjukhus, vårdcentral, psykisk vård. Även lättare former av vård och hälsovård ingår.  
  Det kan till exempel röra sig om sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård, vaccinations 
  klinik eller personalhälsovård.  
 
  Med öppenvård avses sådan verksamhet som är en vårdverksamhet i särskilda   
  lokaler vilken kan innebära vårdcentral, äldrevård, ungdomsvård och liknande. Det  
  som inte avses är sluten vård som tex kriminalvård och liknande.

  Bestämmelse om öppenvård är tillsammans med användningsbestämmelsen för bo- 
  stad en  tydlig möjlighet för ett äldreboende eller ungdomsboende där man har sin  
  adress men med tillsyn av personal och med gemensamma utrymmen. 

 Ex  Det finns 2 stycken E-områden inom planen. En som ska försörja planområdet med  
  el, denna finns centralt i området. Det andra området är avsett för en pumpstation  
  som ska pumpa avloppsvatten från planområdet. Pumpstationen placeras på den  
  lägsta punkten i området och behöver ha ett skyddsavstånd till omkringliggande  
  bebyggelse på 25 meter. Väg till pumpstationen behöver anordnas över naturmar- 
  ken.

  Marken får inte förses med byggnader. Prickade zonen mot gata är 4 meter för att  
  skapa ett enhetligt gaturum. Mot cykelvägar och övrig allmänplatsmark är det satt  
  en 2 meters zon med prickad mark för att skapa lite luft för allmänheten som ska  
  röra sig i området. Mot väg 13 är den prickade marken lite bredare för att säkra en  
  byggfri zon.
  
  Endast komplementbyggnader får byggas. Carport och garage för bostädernas b- 
  ehov samt eventuella behov av miljöhus och förråd för öppenvårdens verksamhet  
  kan bli aktuellt att byggas inom denna yta.

eXX  Exploateringsgraden angiven i procent. Byggnadsarean på fastigheten. Områden  
  som avses bebyggas med radhus- eller kedjehus har en större byggrätt 50 % och 40  
  % av fastighetens totala storlek. Sedan varierar byggrätten från 30 % till 25 % av  
  fastighetsarean. Området där det tillåts Öppenvård har en byggrätt på 35 % för att  
  kunna inrymma den eventuella verksamhetens behov.

pX  

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

Placeringen på fastigheten är reglerad beroende vilken typ av bebyggelse som 
byggs. Placeringsbestämmelserna syftar till att skapa en trygghet till de som bygger 
att veta hur nära grannbebyggelsen får ligga. 

Grundläggande principen med placeringsbestämmelserna är följande: 
Bebyggs ett område som grupphusbebyggelse kan exploatören göra ett samlat 
grepp i detta område och komplementbyggnader kan sammanbyggas med en en-
hetligt utförande p5. Likaså kan parhus eller kedjehus läggas med fasaden i tomt-
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b1  Källare får inte finnas. Det är olämpligt med källare i området då grundvattennivå- 
  erna är höga på vissa ställen inom området. Dock kan det tillåtas sutterrängvåning  
  vid stora nivåskillnader.

f1  Endast radhus eller kedjehus. Syftar till den stora byggrätten som gör det enbart  
  möjligt att bebygga områdena i ett mer samlat grepp i form av radhus och kedjehus.

m1  Bullerplank på 1,8 meter ska vara uppfört i tomtgräns för skydd mot vägbuller från  
  väg 13. Bullerplank ska möjliggöra att dagvatten kan rinna ytledes genom eller un- 
  der bullerplanket vid stora nederbörder.

m2  Uteplats ska anordnas på bullerdämpad sida. För att kunna säkerställa att det finns  
  en uteplats som klarar riktvärdet (50 dB(A) ekvivaltent nivå) vid varje bostad, krävs  
  att en uteplats placeras på bullerdämpad sida av fasad alternativt ett plank runt ute- 
  platsen.

Förutsättningar
Bakgrund
Postitivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen 2016-01-11 § 4 för bostäder i form av villor och 
radhus eller marklägenheter på fastigheten Fogdaröd 8:2. Det beslutades att genomförande av plan-
förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att planarbetet ska ske med utökat 
förfarande. Plankostnadsavtal har därefter tecknats mellan kommunen och exploatören 2016-03-13, 
varefter en skiss med förtydligande av den avsedda bebyggelsen har inkommit till kommunen 2017-
09-28.

Detaljplanen var utställd på samråd  under tiden 2017-11-27 - 2018-01-05, samrådsmöte hölls 6 
december 2017. Varefter uppdatering av dagvattenhantering, trafikutredning och riskutredning har 
gjorts.

Detaljplanen var utställd på granskning under tiden 2018-12-11 - 2019-01-11 efter beslut i kom-
munstyrelsen 2018-12-04 § 247.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan för Höörs kommun 2018
Översiktsplanen anger att området är lämpligt för blandad bebyggelse med möjlighet för bostäder i 
olika utföranden, vård, förskola och liknande. Pågående detaljplan planerar för upptill 150 nya bo-
städer i området.

gräns eller sammanbyggas p3 vid denna typ av exploatering. Ett helhetsgrepp tas för 
att klara brandsäkerhet och behålla de estetiska kvalitéerna och minska risken för 
ovälkomna konsekvenser som innebär begränsningar i den möjligga byggrätten på 
omkringliggande fastigheter.

Vid byggnation av enskilda bostäder och komplementbyggnad gäller p1 Huvudbygg-
nad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, p2 fristående komplementbygg-
nad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns och minst 6 meter från gräns 
mot gata samt p4 Huvudbyggnad ska placeras med en fasad i förgårdsgräns mot 
gata (förgårdsgräns=prickmarkszonens linje). 

p7 reglerar att byggnadens långsida ska placeras mot gatan. Detta för att både skapa 
ett mer enhetligt gaturum samt att byggnaderna ska agera en mer effektiv buller-
dämpning för intilliggande bebyggelse och därmed skapa en bättre ljudmiljö för hela 
området.
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Infrastruktur
Det nya området kan trafikanslutas till Norra Fogdarödsvägen, lämpligen mitt för Löparevägen och 
norr om Skinnarevägen. Sikten ut från Norra Fogdarödsvägen är idag begränsad åt Hörbyhållet. 
Bättre sikt bör åstadkommas i samband med exploatering.

Cykelväg utmed väg 13 hamnar troligtvis på sydvästra sidan, som en förlängning på befintligt stråk 
mot Höörs centrum. Ett cykelstråk mot fogdarödsskogen bör säerställas från Höörs centrum.

Fogdarödsområdet saknar idag kollektivtrafik, men kommunen har för avsikt att försöka få igång en 
busslinje till Fogdaröd. Från Fogdaröd är det ca 2 km till järnvägsstationen.

Etappindelning
Indelning i etapper kan vara lämplig i samband med omfattande exploatering för att dela upp kost-
naderna för exploatörer. Etappindelning och/eller förslag på hur området ska byggas ut i omgångar 
ska redovisas i detaljplanen.

Detaljplan
Området är ej tidigare planlagt.

Närmaste detaljplaner är:
För bebyggelsen på västra sidan om Norra Fogdarödsvägen gäller stadsplan Stg 408 Fogdaröd 4:92 
m.fl som vann laga kraft 17 maj 1977 (H52). 

Söder om väg 13 gäller Ändring och utvidgning för sydöstra delen av Höörs köping som vann laga 
kraft den 21 oktober 1960 (H24).

Norr om planområdet och också norr om Fogdaröds verksamhetsområde finns detaljplan för Emilia-
skolan del av Fogdaröd 1:19 och 8:2 som vann laga kraft den 20 juli 2004 (H124).

Riksintressen
Planområdet gränsar till väg 13 som är utpekat som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 
8 § MB. Trafikutredningen som har gjorts har beräknat hur det nya planområdets trafik kommer att 
påverka korsningen väg 13 och Norra Fogdarödsvägen för att se om det kommer finnas risk att väg 
13 drabbas av minskad framkomlighet pga köbildning in till både de befintliga bostadsområdet och 
det nya bostadsområdet. Utredningen visar att korsningen fortsatt kommer ha god framkomlighet 
och beräknas inte påverka riksintresset negativt. Planen kommer hålla ett byggnadsfritt avstånd på 
30 meter från väg 13. 

Åtgärdsvals studie väg 13 och 23 i framtiden
Höörs kommuns översiktsplan hänvisar till Trafikverkets 
åtgärdvals studie (ÅVS) från 2017 som ingår i Trafikver-
kets planeringsprocess för ny- och ombyggnation av vägar. 
I ÅVS:en redovisas olika alternativa sträckningar på väg 
13 och 23. Då planeringsprocessen hos Trafikverket är i en 
tidigt skede har det inte gjorts ett aktivt beslut angående 
vilken vägdragning som kan bli aktuell. Höörs kommun 
har däremot i översiktsplanen valt att analysera de olika 
konsekvenserna för de olika vägdragningarna. Översikts-
planen förordar dragningsalternativet (Röda) som går mel-
lan Ludvingsborg och strax söder om Tjörnarp. Den gröna 
dragningen hade inneburit ett stort intrång i Fogdaröds-
skogens rekreationsområde som är ett av de viktigtaste 
närrekreationsområden i Höörs tätort. Det hade även inne-
burit att planområdet Fogdaröd 8:2 blivit bullerpåverkat 
även öster ifrån. Om detta kommer bli verklighet med den 
röda dragningen kan nuvarande väg 13 komma att byggas 
om till en stadsgata och trafiksituationen kraftigt förbätt-
ras för områdena kring väg 13. Då planeringen för väg 13 
och 23:s framtid är i ett väldigt tidigt skede så förutsätter 

Figur 36, Utdrag från Översiktsplan för 
Höörs kommun 2018. ”Olika alternativa 
dragningar av väg 13/23 
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inte denna detaljplan att vägen dras om utan utgår ifrån att väg 13 kommer ha samma dragning som 
idag även under överskådlig tid.

”Ny vägdragning öster om Höör ska respektera Fogdarödsområdets status som viktigt rekreations-
område. Området behöver gena och attraktiva kopplingar till stadsdelarna i Höör, både norr och 
söder om nuvarande väg 13, både väster och öster om nuvarande väg 23. Det röda alternativet för-
ordas.” Höörs kommuns översiktsplan s 186 Utvecklingsdelen.

Befintliga verksamheter
Trollskogen
Förskola med 2 avdelningar.

Fogdaröds förskola
Förskola med 4 avdelningar.

Emiliaskolan
Emiliaskolan är en grundskola med Waldorfpedagogik från F-9 med ca 180 elever.   

Fogdaröd: omsorg, vård och utbildning
Norr om planområdet bedriver företaget Fogdaröd flera verksamheter som tillhandahåller omsorg, 
vård, utbildning samt ett boende för människor med olika funktionsnedsättningar och deras anhö-
riga. Inom området finns en dagligverksamhet, Fyrklövern, som är ett vårdboende för yngre med 
olika demenssjukdomar och Karolinaskolan som har ett naturbruksprogram, yrkesintroduktion och 
yrkesutbildning för personer med olika funktionsnedsättningar. Hästhagen är en verksamhet som 
är ett serviceboende för personer med funktionsnedsättning och HVB Gästgården som tar hand om 
ensamkommande flyktingbarn.

Naturmiljö
Den sydöstra spetsen av fastigheten består av naturmark som har mycket höga naturvärden enligt 
grönstrukturprogrammet (2007). I naturvårdsprogrammet (2013) är detta område utpekat som en 
del av Fogdarödsskogens tätortsnära naturområde. 

Rekreation
Fogdarödsskogen erbjuder en välhållen femkilometersstig i kuperad terräng som på vintern spåras 
för skidåkning. Utöver den markerade slingan finns det även några olika skogsvägar för promenader.
butiker och liknande. 

Lekplats
Närmaste lekplats är Fogdaröds lekplats c:a 130 meter från planområdet. Lekplatsen är utmarkerad 
på kartbilden nedan.

Figur 37, Olika verksamheter i förhållande till planområdet. Fogdaröds lekplats är utmarkerad.

Emilia skolan

Fogdaröd

Trollskogen

Planområdet

Lekplats

Fogdaröds förskola
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Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse, nedan redovisas intilliggande områden och dess 
bebyggelse.

Friliggande villor. Nordväst om planområdet på andra sidan om Fogdarödsvägen finns ett tidstypiskt 
villaområde från 70-talet med återvändsgator och separerade gång- och cykelvägar. Området känne-
tecknas av ett flertal fastigheter mellan 500 och 650 m² och med ett mindre antal fastigheter som är 
större än 650m². Området har friliggande hus med 45º sadeltak, små trädgårdar och tätbebyggelse.

Vårdboende. Norr om planområdet finns sju enheter med vårdboende som ingår som en del av verk-
samheten för företaget Fogdaröd, byggnaderna är uppförda i en våning.

Radhus. Uppförda mellan 1960-1970 talet och är hus i en våning sammanbyggda med garage. Fast-
igheterna som är c:a 300 m². 

Friliggande villor. 1960-1970 tals bebyggelse. 1½ våning. Stora tomter 1000 m². Bebyggelsen är 
tidstypiska hus med sadeltak. 

Figur 38, Olika former av bebyggelse i planområdets närhet.

Planområdet
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Grönstruktur
Planområdet ligger i nära anslutning till flera grönområden som ingår i Höörs grönstrukturprogram 
upprättat den 28 mars 2007. Dessa grönområden kan planområdet hjälpa till att koppla samman. 

Geotekniska förhållanden
En markteknisk undersökning är (MUR) genomförd i juli 2016. Markförhållandena under matjords-
täcket inom planområdet domineras av sand uppblandat med grus, silt, lera och morän varierande 
genom fastigheten (se MUR). Generellt förekommer de mer porösa sandigt grusiga jordarterna i övre 
skikt medan de tätare silt och morän ligger en bit ner i marken. Beroende på vilka nivåer grundvatten 
förekommer kan det således föreligga möjlighet för viss perkolation av dagvatten inom Fodgaröd 8:2.

En utförligare geoteknisk utredning kommer att behöva göras innan detaljprojekteringen för att fast-
ställa att markförhållandena är lämpliga att bebygga inom hela området och inte enbart i de prov-
punkter som är gjorda i den gjorda utredningen. Alla avstyckade fastigheter bör även kontrolleras 
genom provtryckning för att fastställa att marken inte kräver några särskilda grundläggningsarbeten 
innan tomten bebyggs. 

Grundvattenmätning i 3 punkter. Då mätningen enbart skett under ett tillfälle kan den inte vara 
representativ för området utan enbart ska ses som en fingervisning för grundvattnets förekomst. 
Provtagningen visar att grundvattnet ligger på ett djup mellan 3,7 meter och 0.8 meter. Under mät-
tillfället var det torrt i området och analysen är därför att grundvattnet vid mättillfället var lägre än 
normalt.

Strandskydd
Lerbäcken rinner strax utanför planområdet. Lerbäcken omfattas inte av strandskydd och planen 
berör därmed inte av något strandskydd.

Dagvatten
Dagvattenutredningen är upprättad oktober 2018. I den anges att planområdet lutar nådåt i sydlig 
riktning och avgränsas till största delen från Lerbäcken av en höjdrygg i sydöst. Det förekommer 
även en höjd i söder där fastigheten Fogdaröd 7:5 verkar som en naturlig vattendelare och styr av-
gränsningar för områdets utformning av dagvattenhantering.

Marken inom planområdet avvattnas i dagsläget naturligt via ytavrinning. Västra delen rinner med 
riktning mot vägdiket vid väg 13 och östra delen mot höjdryggen i söder. Avrinningen ner mot höjd-
rygg i söder stöter även på en lokal, mindre höjdpunkt öster om bebyggelsen inom grannfastigheten 
Fogdaröd 7:5. Flödet följer sannolikt höjdryggen västerut för att slutligen nå Lerbäcken.

Viss naturmarksavrinning kan förväntas att nå fastigheten. Norr om Fogdaröd 8:2 ligger Fogdaröds-
hemmet. Detta hem ligger på en högre nivå än Fogdaröd 8:2. Detta innebär att Fogdaröd 8:2  kan 
komma att nås av viss naturmarksavrinning från den mark som ligger mellan Fogdarödshemmet och 
fastigheten. Det ska dock märkas att denna naturmark till stor del omringas av en häck eller annan 
typ av buskage idag vilket bör innebära en viss barriär för naturmarksavrinningen söderut här. Även i 
sydöst om fastigheten så finns där ett mindre naturmarksområde med avrinning mot fastigheten. 

Biotopskydd
Inom planområdet finns det inget som 
bedöms vara biotopskyddat. Planområdet 
gränsar till ett stenröse eller en stentipp 
som kan utgöra ett biotopskyddat inslag. 
Stenröset är inmätt och ligger inom fastig-
heten Fogdaröd 7:5. Ingrepp i stenmuren 
kan bli aktuellt då detaljplanen ger möjlighet 
att flytta fastigheten Fogdaröd 7:5s in- och 
utfart mot väg 13 till en koppling via plan-
områdets vägnät. Om en ny in- och utfart 
ska bli möjlig krävs det att man gör en öpp-
ning i stenröset. Detta kräver dispens från 
Länsstyrelsen.

Figur 39, Bild på stenröse i närheten av planområdet.
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Kultur
Området är ej utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. Men det anses finnas kulturmiljövärden i de 
äldre byggnaderna kring Fogdarödshemmet tillsammans med marken i anslutning till dessa. Plan-
området avgränsas i öst längs den befintliga grusvägen och lämnar landskapet söder om Herrgården 
(Gästgården) orört.

Arkeologi
En arkeologisk utredning har genomförts av CMB uppdragsarkeologi AB. Vid utredningen grävdes 19 
sökschakt med en sammantagen längd om 316 meter. Vid utgrävningen påträffades två gropar varav 
den ena innehöll modernt material och den andra är odaterad. Inga ytterligare fynd påträffades. Uti-
från detta är bedömningen från Länsstyrelsen 2016-11-17, att inga ytterligare arkeologiska insatser 
är motiverade. 

Trafik
Biltrafik
Planområdet gränsar i söder till väg 13 och i väst till Norra Fogdarödsvägen.
Väg 13 har en trafikmängd som 2015 uppgår till 5520 fordon under ett årsmedeldygn (ÅDT).
Norra Fogdarödsvägen har en trafikmängd som 2012 uppgår till 1385 ÅDT. 

Sedan 2012 har man i området byggt ytterligare en förskola med 4 avdelningar och ca 60 barn. 
Detta innebär en beräknad ökning av antalet fordonsrörelser på Norra Fogdarödsvägen med ca 120 
ÅDT.

Väg 13 har förbi planområdet en skyltad hastighet om 70km/h och Norra Fogdarödsvägen har en 
skyltad hastighet om 40 km/h.
 
Gång- och cykeltrafik
Höör har antagit en cykelplan 2013, den har som övergripande mål att koppla ihop målpunkter i 
Höör genom utbyggnaden av ett gång- och cykelvägnät.  Till målpunkter hör grönområden, skolor, 
butiker och liknande.

Planområdet är placerat på en plats med goda förutsättningar att koppla befintlig struktur till mål-
punkter öster och norr om området, se bild sidan 17. Planområdet kan förbindas med planskilda 
korsningar och trygga gång- cykelvägar till sin omgivning. Under väg 13 finns en planskilda kors-
ningar för koppling mot Jeppavallen och centrum. 

Figur 40, de heldragna cirklarna visar planskilda gång- och cykelpassager i området. De 
sträckade cirklarna redovisar gång- och cykelvägar med passage i plan.
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Kollektivtrafik
Närmaste busshållsplatser är vid Krokgatan och Ängsgatan som är hållplatser längs Hörbyvägen. Till 
dessa är det ca 420 meter.

Hållplatserna trafikeras av Ringbuss 445 som kör sträckan: Höörs station → Orup → Sätofta → Jä-
gersbo en gång i timmen, men lite tätare under rusningstid. Turerna körs olika håll förmiddagar och 
eftermiddagar, men avslutas alltid med att köra från stationen till Pumpavägen och tillbaka.

Buller
Väg 13 är en riksväg och det går 5520 fordon per dygn (2015), en sådan mängd fordonsrörelser ge-
nererar naturligt ett visst buller. En bullerutredning har tagits fram för att klargöra vilka bullervärden 
man måste ta hänsyn till vid exploatering och vilka åtgärder det krävs för att uppnå en god boende-
miljö.

Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 13, vilket innebär bullerstörningar och risker med av-
seende på olyckor med farligt gods. Höörs kommun tillämpar länsstyrelsens Riktlinjer för riskhänsyn 
i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Det innebär att om bostäder ska prövas lämpliga inom 70 m från 
farligt godsled behövs en särskild lämplighetsbedömning som tar hänsyn till platsens unika förhål-
landen och eventuella riskreducerande åtgärder. Ny bostadsbebyggelse är aldrig lämplig inom 30 m 
från farligt godsled.

Radon
En särskild radonmätning har inte genomförts. I samband med nybyggnation av bostadshus bör det 
genomföras en markradonundersökning.

Planområdet

42
0 

m

Figur 41, Karta med busshållsplatser och avstånd till närmsta hållplats från området.
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Kommunal och kommersiell service
Inom planområdet finns ingen service. Planområdet ligger ca 2 km från Höörs centrum där dagligva-
rubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av olika slag finns. 

Den närmaste kommunala skola F-9 finns inne i Höörs tätort. Privat skola Emiliaskolan finns i närlig-
gande område och har skola för F-9. Kommunala förskolor finns i det befintliga Fogdarödsområdet 
som gränsar till planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
I nordvästra hörnet av Fogdaröd 8:2, ut mot Norra Fogdarödsvägen, finns servisavsättningar för vat-
ten, dagvatten och spillvatten tillhörande Mittskåne vatten. I samband med de geotekniska under-
sökningarna har det framkommit att det finns befintliga servisledningar som går upp mot hemmet. 
Dessa ledningar kommer att behöva flyttas vid exploateringen och denna flytt kommer att bekostas 
av exploatören.

En pumpstation för att pumpa spillvatten från området till det befintliga ledningsnätet för spillvatten 
krävs i området. Ett E-område har utpekats där det är lämpligt att bygga en gemensam pumpstation 
för området. Spillvattnet leds från området till pumpstationen genom självfallsledningar. Pumpsta-
tionen pumpar därefter spillvattnet till det befintliga ledningsnätet för spillvatten som finns i Norra 
Fogdarödsvägen. Exploatören bekostar anläggandet av pumpstationen samt angöringsvägar till 
pumpstationen.

Dagvatten
Marken inom planområdet avvattnas i dagsläget naturligt via ytavrinning. Västra delen rinner med 
riktning mot vägdiket vid Väg 13 och östra delen mot höjdryggen i söder. Avrinningen ner mot höjd-
rygg i söder stöter även på en lokal, mindre höjdpunkt öster om bebyggelsen inom grannfastigheten 
Fogdaröd 7:5. Flödet följer sannolikt höjdryggen västerut för att slutligen nå Lerbäcken.

I nordvästra hörnet av fastigheten, ut mot Norra Fogdarödsvägen, finns servisavsättningar
för vatten, dagvatten och spillvatten tillhörande Mittskåne vatten. Genom planområdet löper be-
fintliga servisledningar upp mot Fogdarödshemmet. Dagvattenhanteringen inom planområdet ska 
genomföras enligt dagvattenutredningens beskrivning och rekommendationer.

El, tele, data
Det finns utbyggt teknisk försörjning utbyggt till intilliggande områden. Två nya transformatorsta-
tioner behövs till området samt nya högspänningsledningar. Kraftringen står som ledningägare och 
är ansvarig för utbyggnaden. Kraftringen har lämnat förslag på hur de vill förse planområdet med el 
och detaljplanen är anpassad efter deras förslag.

Figur 42, föreslagna trasfomatorstationer och dragningar av kraftledningar till planområdet.
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Målpunktsanalys
Antalet oskyddade och skyddade trafikanter ökar naturligt med ett tillskott av bostäder och arbets-
platser. Skolor och idrottsplatser är naturliga mötesplatser för unga och gör dessa till målpunkter i 
orten. Det är viktigt att det finns trafiksäkra och gena stråk mellan bostaden och skola samt eventu-
ella fritidsintressen. Höör är en mindre ort där de flesta målpunkter finns inom gång- och cykelav-
stånd. 

Målpunktsanalysen syftar till att se vilka målpunkter  som attraherar i orten för att se om och var det 
finns behov att trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom planskilda passager eller andra placeringar 
av passager för att säkra gena passager till viktiga målpunkter.   

Idag finns två stycken passager över väg 13 för fotgängare och cyklister, se inringade platser i figur 
39. Passagerna är dels en planskild passage ca 320 m väster om korsningen väg 13 / Norra Fog-
darödsvägen och dels ett övergångsställe och cykelöverfart i plan strax väster om samma korsning. 
Gång- och cykelväg finns från Norra Fogdarödsvägen till de båda passagerna. Passagen i plan med
hastighetsbegränsning 50 km/h saknar trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister 
vilket är en risk då väg 13 (Ystadvägen) är en relativt stor och trafikerad väg. Enligt VGU:s riktlinjer 
bör en gång- och cykelöverfart hastighetssäkras för att få god eller mycket god standard. Med da-
gens utformning har passagen endast acceptabel standard.

Huvuddelen av de kommunala skolorna i Höör är samlade på ett ställe, inom skolområdet finns även 
förskolor samt en privat skola. Skolor och förskolor finns även närmare planområdet i det befintliga 
Fogdarödsområdet samt med Emilia skolan som är en privatskola. För att nå de närmst belägna för-
skolorna krävs det inte att man korsar väg 13. 

Det centrala skolområdet inrymmer inte bara skolor och förskolor inom området finns även simhall, 
ishall, skatepark samt idrottsanläggningar. Flertalet föreningar håller till i lokalerna som finns på 
skolområdet. Skolområdet är därför en stor målpunkt även utanför arbetstid. Jeppavallen är en frii-
drottsplats med löparbanor och därmed ytterligare en målpunkt för fritidsaktiviteter i Höör. 

 Figur 43, Karta över några av målpunkterna i Höörs tätort.
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De stora arbetsplatserna är kommunhuset och centrum samt verksamhetsområdena i norr och sö-
der. För att ta sig som oskyddad trafikant till dessa målpunkter finns det bra gång- och cykelvägnät 
som leder till den befintliga underfarten under väg 13. För att nå de olika målpunkterna till skolor 
och centrum är denna väg ingen omväg. Övriga stora målpunkter är stationen samt olika naturområ-
den. Fogdarödsskogen ligger i direkt anslutning till planområdet och kommer bli en naturlig mål-
punkt för många av de boende i området. 

Det finns inget behov av någon ytterligare förstärkning av gång- och cykelvägar än det som redan 
finns samt det som finns i planerna att anlägga i det nya området. De befintliga passagerna vid väg 
13 bedöms vara tillräckliga. För att skapa en trafiksäkrare gång-  och cykelpassage i plan kan en 
hastighetssäkning vara aktuell vid den befintliga passagen men då denna håller en acceptabel nivå 
är detta inget krav för planens genomförande.
  

Genomförande
Ansvarsfördelning
Ansvaret för genomförande av detaljplanen ska regleras genom exploateringsavtal. Exploateringsav-
talet ska vara tecknat innan detaljplanen antas.

Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med kommunens dagvattenpolicy samt enligt de riktlinjer 
som dagvattenutredningen anger.

Höörs och Hörby kommuns gemensamma enhet Mittskåne Vatten, kommer vara ansvarig för driften
av vatten-, avlopps- och dagvattennätet. Driften och ägandet av vatten-, spillvatten och dagvatten-
hantering kommer att föras över till Mittskåne Vatten efter byggnationen är färdig och godkänd av 
ovanstående. 

MERAB AB som sköter avfallshämtningen har tagit fram en checklista, som de tillhandahåller, som
ska beaktas i projektering inför bygglov.

Kraftringen Nät AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänplats.

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Fastighetsbildning 
Fastigheten Fogdaröd 8:2 kommer genomgå fastighetsregleringar/bildningar i samband med plang-
enomförandet. Fogdaröd 8:2 föreslås fastighetsreglera allmänplatsmark till den kommunala fastig-
heten Fogdaröd 4:92. Blivande kvartersmark föreslås fastighetsregleras till en ny fastighet. Därefter 
behöver separata fastigheter bildas allteftersom försäljning av delar av kvartersmarken genomförs.  

För att kunna reglera allmänplatsmark och kvartersmark behöver delar av nuvarande Fogdaröd 8:2 
kommer att tillfalla Fogdaröd 1:19 (3)(figur 40) och delar av Fogdaröd 1:19 (2) kommer att regleras 
till Fogdaröd 8:2. Några exakta antal kvadratmeter kommer att fastslås i den kommande Lantmäteri-
förättningen.

Användningsområden som anger att enbart bostadskomplement (korsprickad mark) ska avstyckas 
så att de tillhör en bostadsfastighet. Avsikten med dessa är att de ska utgöra boendeparkering för 
rad/kedjehus samt flerbostadshusområdena.   

Ledningsrätt och servitut
Genom planområdet går en servisavsättning för vatten, dagvatten och spillvatten. Dess exakta läge 
är inte helt klarlagd. Ledningen kommer att behöva flyttas i genomförandet av detaljplanen. Ingen 
ledningsrätt kommer därför behövas för att säkra befintlig dragning.

Ledningrätt på Fogdaröd 7:5 kan bli aktuellt ifall VA-ledningen anses lämpligast att dras över fastig-
heten för att gå mellan pumpstationen och anslutningspunkten i Norra Fogdarödsvägen.
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Samfällighetsföreningar
Fogdaröd S:4 berörs av detaljplanen i avseende att gränsen mellan S:4 och planområdets gatumark 
kan förses med en vägbom för att hindra obehöriga att använda S:4 till smitväg till väg 13. De som 
har behov att komma in på S:4 från norr kommer ha en nyckel till bommen. Antalet som anses be-
rörda av denna avstängning bedöms vara begränsat.

Ekonomiska frågor
Planavgift
Planavtal är tecknat mellan Höörs kommun och exploatör för formell hantering av planprocessen. 
Planhandlingar framtas av plankonsult på exploatörens bekostnad.

Exploateringsavtal
Kommunen avser att ingå exploateringsavtal med anledning av planens genomförande. Exploate-
ringsavtal ska vara tecknat innan detaljplanen antas. Kostnader för anläggandet av allmän platsmark 
ska tillfalla exploatören.

Figur 45, ledningens dragning i gamla förättningskartor

1
3

2

Figur 44, Karta fastighetskonsekvensbeskrivning
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Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Detaljplanen medför att mark har avsatts för allmänt ändamål vilket medför att det uppkommer nya 
drift- och underhållskostnader för planen efter genomförandet. Detaljplanen planlägger nedanstå-
ende ytor allmänplatsmark:  

• 10519 kvm gatumark
• 2538 kvm gång- och cykelväg
• 14987 kvm naturmark
• 537 kvm parkmark

Schablonskostnaden per kvadratmeter allmänplatsmark är följande 2019:
• 16 kr/kvm gator och vägar
• 5,50 kr/kvm parkmark

Övriga kostnader
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt 
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger exploatören.

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

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

Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende markens 
bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av exploatören. 

Kostnaden för byggnadet av bullerplanket tillfaller exploatören. Driftsansvar för bullerplanket tillfaller 
de nya fastighetsägarna vid försäljningen av fastigheterna. Exploatören har ansvar för att informera 
de nya fastighetsägarna om ansvaret för driften av bullerplanket. Plantering av vegetation mellan 
bullerplank och väg 13 i planens västra del ansvarar exploatören för. Vegetationen framför buller-
planket ska utformas i samarbete med Höörs kommuns gatu- och parkenhet. 

Anläggandet av öppna fördröjningsdiket bekostas av exploatören och utformningen ska godkännas 
av både Mittskåne vatten och gatu- och parkenheten. Driften efter uppförande av dagvattensystemet 
tas över av Höörs kommun och Mittskåne vatten.

Administrativa frågor
Genomförandetiden för planen är 10 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna inför samrådet är upprättade av uppdragsansvarig planarkitekt Daniel Axelsson 
FPR/MSA, WSP -Analys & Strategi - Malmö.

Planhandlingarna inför granskning är upprättade av Höörs kommun.

Från Höörs kommun har följande tjänstemän medverkat:

Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef
Anneli Andersson, planarkitekt
Mette Dymling. planarkitekt

Rolf Carlsson     Mette Dymling
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt


