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Figur 1. Översiktsbild som redovisar planområdets läge i förhållande till Höörs tätort.
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Antagandehandling 2017-08-14  Laga kraft 2017-09-09

Tidplan
Planen tas fram med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 
(PBL) 5 kap 7 §. Detta samråd är första skedet i planprocessen. Därefter föl-
jer ett granskningsskede innan planen antas, såvida inte alla i samrådskret-
sen godkänner detaljplanen i samrådsskedet. Då kan detaljplanen antas utan 
granskningsskede (=begränsat planförfarande) och processen snabbas på.

Planprocessen beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd  maj-juni 2017
Antagande (KS) aug 2017
Laga kraft  sept 2017

INNEHÅLL
Inledning       2
Planens syfte och huvuddrag           3 
Tidigare ställningstaganden             4 
Förutsättningar och förhållanden    8 
Förslag     11
Motiv till planbestämmelserna  14 
Konsekvenser    16 
Genomförande    16

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

INLEDNING

Samråd

Antagande

Laga kraftUppdrag
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syfte
Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta bebyggelse av fler-
bostadshus i 2 våningar inom planområdet som är beläget inom Kvarnbäcks-
områdets norra del, etapp 2a, samt att möjliggöra tillfartsgata i sydost.

Detaljplanen som innebär ändring av gällande detaljplaner för bostadsbe-
byggelse följer gällande översiktsplan (2002). Detaljplanen tas fram med 
standard-/begränsat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen PBL 
(2014:900) 5 kap.

Huvuddrag
Förslaget innebär ändring av gällande detaljplaner. Kv. Koriandern, som är 
planlagt för friliggande 2-plansbostäder kommer med planändringen även 
att kunna bebyggas med flerbostadshus i 2 våningar och större fastighet kan 
bildas. 

Kryssmark som tillåter komplementbyggnader som förråd, hus för källsor-
tering och carportar koncentreras främst i öster. Allmän platsmark för gata, 
som i gällande plan anges som mark för bostäder, regleras som tillfartsgata 
i sydost till parkering med möjlighet till1 p-plats per lgh. På grund av nivå-
skillnader behöver norra delen av fastigheten närmast Kvarnbäcksvägens 
gång- och cykelväg anläggas som slänt som i delar behöver förstärkas med 
stödmurar.

Huvudbyggnads utseende regleras med angiven nockhöjd och taklutning 
samt att tak ska utföras i matt tegelrött tak liksom övriga huvudbyggnader i 
denna etapp. Solpaneler tillåts i takfallets lutning och är bygglovsbefriad åt-
gärd. Ett byggnadsfritt, prickat område, begränsar bebyggelsen i norr, söder 
och öster. Detaljplanen anger att enkelsidiga lägenheter ska ha balkong som 
ska rymmas inom område som anges som byggrätt, dvs inte sticka ut över 
prickat område. 

Förråd och carportar får ha en max totalhöjd på 4 meter och taklutningen 
ska vara som huvudbyggnads eller platt. Carportar ska ha sedumtak men öv-
riga komplementbyggnader får även ha andra takmaterial som svart takpapp 
och matt- tegelröd takbeläggning. Detaljplanen medger att plank och kom-
plementbyggnad ska få ansluta i och intill fastighetsgräns i öster med en max 
höjd av 1,8 meter.

Bostadsfastigheten avstyckas från Höör 57:17 genom lantmäteriförrättning. 
Lantmäteriförrättning pågår av kringliggande fastigheter inom etapp 2a och 
avsikten är att denna fastighet ska kunna avstyckas snarast enligt önskad 
utbredning och funktion. Det finns behov av mindre lägenheter i Höör och 
intressent finns för att bebygga fastigheten med två bostadshus med vardera 
12 mindre lägenheter som totalt 24 st ettor och tvåor, i enlighet med illus-
trationskartan. 
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Plandata
Läge: Planområdet är beläget inom Höörs tätort, cirka 1 km fågelvägen och 
ca 2,5 km bilväg nordväst om Höörs centrum. Avgränsning: Fastigheten är 
belägen inom, samt omges av fastigheten, Höör 57:17. Kvartersnamnet är 
beslutat till Koriandern. Planområdet avgränsas i norr av Kvarnbäcksvägen 
med gång- och cykelväg närmast, i väster av Timjanvägen och i söder av gata 
som ännu inte namngivits.

Ägoförhållande: Marken, fastigheten Höör 57:17, är kommunägd. 

Areal: Planområdets areal: 4020 m2. 
Kvartersmarken för bostäder inklusive parkering omfattar ca 3120 m2. 
Planen innehåller ca 900 m2 gatumark, allmän platsmark. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Detaljplaneområdet finns angivet i gällande ÖP 2002 som bostadsområde.

Detaljplan
Planområdet omfattas av tre gällande detaljplaner. Till största del omfattas 
planområdet av detaljplan H167, ”Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl. 
fastigheter, ( del av Kvarnbäck)” som vann laga kraft 2015-04-02. Huvudsyf-
tet med den planen var att göra en gatuslinga istället för stickgator. Genom-
förandetiden varar till 2020-04-02. Den nya detaljplanen stämmer överens 
med gällande detaljplan till stor del då den tillåter två plansbostäder. Högsta 
nockhöjd sätts till 9 meter istället för tidigare 8 meter. Gällande plan reglerar 
en högsta byggnadsareal till 200 kvadratmeter per fastighet medan den nya 
tillåter 40% byggnadsarea per fastighet.

Figur 2.  Detaljplan H167 som ändras i nordöstra kvarteret. 

H135
H167
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Figur 2. Kartbilden visar utdrag ur plankartan som vann laga kraft 2007 och som gäller för pla-
nområdet, detaljplan H135, vars genomförandetid, 5 år, har gått ut. Planområdet, Koriandern 
4-7 är markerat med streckad linje. 

Figur 3.  Detaljplan H135 från 2007 som 2015 ändrades med H167 (figur 2) och som med 
denna detaljplan (figur 4) ändras i nordöstra delen där bland annat ett prickad mark, mark som 
inte får bebyggas, tas bort samt gata läggs till söder om föreslagen fastighet för flerbostadshus.

Figur 4.  Förslag till ny detaljplan.

Figur 5.  Illustrationskarta tillhörande förslag till ny detaljplan.

Ändrad 2015 

till H167

del som ändras med 

detta planförslag 
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De två övriga detaljplanerna som gäller i östra delen av planområdet är H135 
och H146, vilka reglerar markanvändningen till bostäder. H135, ”Detaljplan 
för Åkersberg 2:1 m. fl. fastigheter (Kvarnbäck)”, vann laga kraft 2007-01-
25. Tillägget som gjordes 2010, H146, gällde upphävande av eldningsför-
budet i lokal eldstad vilket vann laga kraft 2010-06-29. Genomförandetiden 
som var 5 år har gått ut för båda dessa detaljplaner. För att förstoring av 
fastigheten för flerbostadshus med parkering till bostäderna ska kunna med-
ges tas prickmark bort i gränsområdet där de båda gällande detaljplanerna 
länkas samman. 

Avvägning miljöbalken
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att 
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar 
miljöbedömningen att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Behovsbedömning
Bedömningen är att planförslaget inte har betydande miljöpåverkan och att 
en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Kvarnbäcksområdet är Höörs kommunala utbyggnadsområde. Planområdet 
som är beläget på jordbruksmark, är sedan 2007 detaljplanelagt för bostä-
der ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m. fl. fastigheter (Kvarnbäck)”. Anslutande 
infrastruktur, vägar, bullervall, gång- och cykelvägar, planteringar, belys-
ning och ledningsnät är sedan lång tid (2009) utbyggt. Vid planläggningen 
har olika intressen vägts mot varandra för att skapa god bebyggd miljö. 
Jordbruksmark tas i anspråk, men kvaliteter och tillgångar i området har 
bedömts som övervägande för att använda marken för bostäder. Boende kan 
ta sig till fots på ca 15 minuter eller med cykel till Höörs centrala delar och 
till stationen via gång- och cykelvägar, vilket är bra för alla åldersgrupper. Ur 
barnperspektiv ger läget med angränsande naturmiljöer bra förutsättningar 
för fri lek och naturupplevelser. Söder om planområdet finns en bollplan och 
direkt väster om finns en lekplats.

I naturområdet väster om planområdet, se karta figur 3 och foto figur 6, 
finns en mindre bäck med nord-sydlig sträckning som tidigare varit kulverte-

Figur 6. Foto, gång- och cykelvägar, bäck och lekplats väster om planområdet.
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Figur 7. Foto som visar Kvarnbäcksområdet etapp 1 väster om planområdet. Planområdets läge 
är på stubbåkern, i bilden framför bebyggelsen. En dal med en bäck leder i nordsydlig riktning 
mellan etapputbyggnaderna 1 och 2 .

Figur 8. Foto över Kvarnbäck, etapp 2a där gator och tomtmark håller på att iordningställas och 
fastighter är under avstyckning. Planområdet är beläget högst upp i terrängen där bodarna är 
uppställda.
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rad och som leder vidare till sin recipient Höörsån som sedan leder vidare till 
Ringsjön. I samband med iordningställandet av naturmarken har vattendra-
get öppnats upp och vattnet har blivit nåbart, vilket är en tillgång för både 
människor och djur. Befintlig vegetation längs vattendraget har bevarats och 
kompletterats. De nya biotoperna bidrar till ökad biologisk mångfald inom 
marken som tidigare varit åker.

Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 
5 kap 3 §. För närvarande finns det miljökvalitetsnormer för olika förore-
ningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldioxid, bly, ozon och partiklar) 
(SFS 2001:527), olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 
2001:554), omgivningsbuller (SFS 2004:675) och yt- och grundvatten (SFS 
2009:533). Detaljplanen bedöms inte medföra att någon av ovan nämnda 
normer överskrids.

Riksintressen 
Inga riksintressen föreligger inom planområdet. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRHÅLLANDEN

Bebyggelse
Bebyggelse inom planområdet
Inom planområdet, Kv Koriandern inom Höör 57:17, finns ingen bebyggelse. 

Intilliggande bebyggelse 
Kvarnbäck etapp 1, se foton figur 7 och 10, består till största del av villabe-
byggelse. I södra delen av etapp 1 finns flerbostadshus med 9 hyresrätter 
och det finns även 10 bostadsrättslägenheter. Det finns bostäder i form av 
villor med olika storlekar i 1, 1,5 och 2-plan samt sutterränghus. Inom etapp 
1 har relativt stora schaktningar förekommit varför det setts som viktigt att i 

Figur  9. Naturområdet i söder har varierade biotoper som ger en rik flora och fauna och spän-
nande miljöer för lek och lärande om naturen. 
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etapp 2 bibehålla terrängens form så långt möjligt samt tydliggöra den i be-
byggelsestrukturen. Detaljplanen för etapp 1 tillåter stor variation vad gäller 
fasadmaterial, färgsättning och takmaterial är varierande. De flesta villorna 
som uppförts är stora på de relativt små fastigheterna som är ca 700-1100 
m2. 

Natur
Mark och vegetation
Marken inom planområdet består av tomtmark som är schaktad med nivåer 
inom ett spann av ca 2 meter, se foto, figur 8. Någon natur finns därför inte 
inom planområdet, men runt stadsdelen Kvarnbäck finns rik natur med stor 
variation av biotoper lättillgänglig. 

Rekreation
Norr om, parallellt med Kvarnbäcksvägen, leder en gång- och cykelväg med 
sträckning in mot centrala Höör österut och mot Skånes djurpark och Frosta-
vallen norrut. Söderut leder gångcykelvägar mot naturområdet i dalen med 
våtmark, se foto, figur 9.  

Utmed gång- och cykelvägarna bjuds utblickar över naturen, bebyggelse 
-både gammal och ny samt det öppna jordbrukslandskapet. Rekreationsvär-
dena är stora för alla åldersgrupper. Möjligheter finns att både promenera på 
tillgänglighetsanpassade gång- och cykelvägar och att uppleva natur på nära 
håll från de planerade bostäderna. Att centrala Höör med service, järnvägs-
station och bussar nås på 15 minuters gångavstånd på tillgänglighetsanpas-
sade gångvägar ger förutsättningar för ett hälsosamt levnadssätt. 

Geotekniska förhållanden
Utförd geoteknisk undersökning (utförd av Geoexperten RS AB 2004-11-25) 
visar att grunden i huvudsak är bra för planerad bebyggelse. Markradon- 
utredning (utförd av Geoexperten RS AB 2004-12-07) visar att området 
klassas som normalriskmark. 

Figur  10. Inom naturområdet, den allmänna platsmarken, mellan etapp 1 och 2a finns en lekplats 
på promenadavstånd, ca 150 m, från det planerade flerbostadshuset. 
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Arkeologi
Arkeologiska undersökningar gjordes i samband med att gällande detalplan, 
H135, togs fram vilken visade att området inte innehåller några lämningar 
som kräver ytterligare arkeologiska insatser eller begränsar möjligheten att 
bebygga området. Påträffas fornlämning ska markarbete, i enlighet med 2 
kap 10 § kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrät-
tas.

Biltrafik
Biltrafiken leds in från väg 13 till Kvarnbäcksvägen där en ny cirkulationplats 
planeras i korsningen med vägen till Skånes Djurpark. Från Kvarnbäcksvägen 
ansluter sedan vägslingan med Timjanvägen i norr vidare till ny gata österut 
anslutande till de nya bostäderna som föreslås med detaljplanen.

Skydd
Som en skyddsåtgärd, då väg 13 norr om planområdet utgör farlig godsled, har 
bullervall anlagts enligt gällande detaljplan, som tillsammans med avståndet ska 
utgöra tillräckligt skydd. Skyddsområdet ingår i ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m. 
fl. fastigheter (Kvarnbäck)”som vann laga kraft 2007-01-25. Riskutredning togs 
fram ”Öresund Safety Advisers AB 2005-12-12” som planen från 2007 utfor-
mats efter. Trafikbuller redogörs under rubriken konsekvenser.

Gång- och cykeltrafik
Parallellt med Kvarnbäcksvägen har en gång- och cykelväg anlagts med en 
allé samt med buskridåer vid sidorna. Utmed Kvarnbäcksvägens norra sida, 
mot väg 13, har varierande busk- och trädvegetation anlagts på bullervallen 
som förutom att det ger bullerskydd även ger vindskydd för gång- , cykel- 
och övriga oskyddade trafikanter. Gång- och cykelstråken ger möjlighet till 
natursköna promenader inom denna del av Höör samt kopplar området till 
Höörs centrum med skolor, tågstation och service samt till andra målpunkter 
som Skånes djurpark och Frostavallen.

Kollektivtrafik
Vägsystemet ger möjlighet att dra en busslinje i utkanten av området utmed 
Kvarn- bäcksvägen vilket kan komma att ske när det finns tillräckligt under-
lag för resande. Höörs station nås enkelt till fots på 15 minuter eller med cy-
kel via gång- och cykelvägar. Därifrån finns goda förbindelser att resa vidare 
kollektivt med buss, Pågatåg och Öresundståg.

Trafikbuller
Bostadsområdet ligger strax söder om Kvarnbäcksvägen i norr. Norr om Kvarn-
bäcksvägen finns en bullervall som är reglerad i gällande detaljplan som vann 
laga kraft 2007-01-25. Bullervallen ska skydda Kvarnbäcksområdet från bul-
ler från Väg 13 norrdärom. Höörs kommun antog under sommaren 2013 en ny 
bullersaneringsplan med bullerinventering av Höörs tätort. Den mest trafikerade 
och bulleralstrande källan i närheten av planområdet är Väg 13. Inventeringsbe-
räkningarna i bullersaneringsplanen sträcker sig fram till 2020 och av dem fram-
går det att den ekvivalenta ljudnivån och den maximala ljudnivån gränsar till, men 
överstiger inte, tillåtna ljudnivåer för buller. Den ekvivalenta ljudnivån inom plan-
området ligger på 40-55 dBA (ekvivalent ljudnivå) och den maximala på 45 - 60 
(65) dBA för 2020. Med dessa siffror till hands görs bedömningen att buller- 
nivåerna inom planområdet är godtagabara för föreslagen bebyggelse.
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Kommunal och kommersiell service
Inom planområdet finns inte tillgång till service som dagligvarubutik, handel 
etcetera. Dagligvarubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av olika 
slag finns i Höörs centrum. Närmst belägna kommunala förskola är Midgårds 
förskola intill Ringsjöskolan på Östergatan, ca 1,5 km från planområdet. 
Waldorfförskolan Sunnanäng vid Dammgatan är närmre belägen och kan nås 
via gång- och cykelvägar. Närmsta skola och fritidshem, Enebackeskolan F-6, 
ligger i Höörs centrala skolområde där också Ringsjöskolan 7-9 finns. 

FÖRSLAG
Bebyggelse
Området som planeras för flerbostadshus i 2-plan är beläget i nordost inom 
etapp 2a. Föreslagen utbyggnad bidrar till ett större utbud av bostäder, stor-
lek på bostäder samt upplåtelseformer vilket Höörs kommun ser som efter-
strävansvärt. Avsikten är att lägenheterna ska vara små och i hyresrättsform, 
men de kan även vara i andra storlekar och i andra upplåtelseformer. Maxi-
malt kan ca 24 lgh skapas, 12 ettor och 12 tvåor föreslås. Höörs kommun 
eftersträvar att det ska finnas olika upplåtelseformer och storlekar på bostä-
derna inom Kvarnbäcksområdet och det finns en efterfrågan på små lägenhe-
ter. Nedan ses ett kollage (illustration tillhörande plankarta H167, som vann 
laga kraft 2015 och föreliggande förslag) över hur byggnationen inom etapp 
2 a kan komma att se ut. 

2-plansbostäder

1 ½-plansbostäder

Figur  11. Kvarnbäck etapp 2a. Illustrationsbild över hur bebyggelsen kan komma att gestaltas 
med föreslagen bebyggelse för flerbostadshus i 2 plan i norr.
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Då bebyggelsen inom etapp 2 ,som är belägen i en tydlig södersluttning, 
vilket medför en exponering i landskapet, så reglerar detaljplanen matt-röda 
tegelpannor på huvudbyggnader i syfte att få ett enhetligt uttryck. Efersom 
det i etapp 1 i vissa delar schaktats så att den ursprungliga markformationen 
förändrats och hus av varierad storlek suddar ut det kuperade landskapet, 
så har även kriterier för etapp 2 varit att tydliggöra södersluttningen med 
bebyggelsens volymer. Därför förläggs de högsta 2-våningshusen högst upp 
i terrängen, därefter följer 1,5-plansbostäder och i den södra delen, nere i 
dalen, tillåts endast 1,5-  eller 1-plansbostäder. 

Huvudbyggnaderna inom föreliggande detaljplan får högst ha en nockhöjd på 
9,0 meter och taken ska ha låg lutning, 17-34 grader. Komplementbyggnad 
ska ha en maximal nockhöjd på 4,0 meter. Carportar ska på grund av bland 
annat utseendemässiga skäl då det ger en naturprägel på området, beläggas 
med sedumväxtlighet som varierar med årstiderna med blomning och höst-
färger. Sedumtaken har miljömässiga fördelar då de minskar belastningen 
på dagvattensystemet genom sin fördröjande och upptorkande  effekt. En 
stor del av det regnvatten som faller på ett sedumtak avdunstar direkt utan 
att belasta dagvattensystemet. Ljudnivåerna från vägbuller dämpas också då 
buller absorberas bättre i växtlighet än i ett hårt takmaterial vilket är en för-
del för bebyggelsen söder därom. Komplementbyggnader, ej carportar som 
ska beläggas med sedumtak, kan antingen ha samma takbeläggning som 
huvudbyggnaderna eller svart papp eller sedumväxtlighet om taklutningen är 
under 27 grader. Solpaneler tillåts i takfallets lutning och är bygglovsbefriad 
åtgärd. 

Fasadernas utseende, färg eller material regleras inte i detaljplanen utan 
beslutas i bygglov.Plank tillåts som bygglovbefriad åtgärd upp till en höjd av 
1,8 m att uppföras i gräns i öster.

Figur 12. Illustration visar hur bebyggelsen, flerbostadshusen, skulle kunna se ut. Om det byggs 
enkelsidiga lägenheter ska de ha balkong. Skiss: Arkitektkontor Bjartmar och Hylta Arkitekter, 
Lund.



13

Detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern  (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Antagandehandling 2017-08-14  Laga kraft 2017-09-09

Ett byggnadsfritt, prickat område, begränsar bebyggelsen i norr, söder och 
öster. Detaljplanen anger att enkelsidiga lägenheter ska ha balkong som 
ska rymmas inom område som anges som byggrätt, dvs inte sticka ut över 
prickat område. 

Kryssmark som tillåter komplementbyggnader som förråd, hus för källsorte-
ring och carportar koncentreras främst i öster.  Lekyta och gemensamhetsy-
ta förläggs förslagsvid i planområdets centrala delar om fastigheten bebyggs 
som flerbostadshus. 

På grund av nivåskillnader behöver norra delen av fastigheten närmast 
Kvarnbäcksvägens gång- och cykelväg anläggas som slänt som i delar behö-
ver förstärkas med stödmurar.

Förråd och carportar får ha en max totalhöjd på 4 meter och taklutningen 
ska vara som huvudbyggnads eller platt. Carportar ska ha sedumtak men öv-
riga komplementbyggnader får även ha andra takmaterial som svart takpapp 
och tegelröda takpannor. Detaljplanen medger att plank och komplement-
byggnad ska få ansluta i och intill fastighetsgräns i öster med en max höjd av 
1,8 meter.

Trafik
Allmän platsmark för gata regleras som tillfartsgata i sydost till parkering. 
Lokalgatan söder om planområdet har ett vägområde på 8,5 meter innefat-
tande gångbana på en sida. Utfartsförbud finns redan i gällande detaljplan i 
västra fastighetsgränsen och vid korsning mot vägområde som trafiksäker-
hetshöjande åtgärd vilket fortsätter att gälla. 

Parkering
Parkering till bostäder ska ske på tomtmark. Inom parkering i öster kan 1 p-
plats per lgh anläggas och handikapp-p plats kan anläggas närmast bostads-
huset intill yta som angränsar till gång.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och Spillvatten
Planområdet  ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten.

Dagvatten
Dagvattnet som alstras inom planområdet ska tas omhand och fördröjas 
lokalt inom detaljplaneområdet enligt kommunens dagvattenpolicy. Om-
händertagandet kan förslagsvis ske genom att man använder sig av ge-
nomsläppliga ytor i så stor grad som möjligt. Anläggande av gröna tak är 
ett bra komplement eftersom det har fördröjande verkan på stora regn. Ett 
fördröjningsmagasin i form av infiltrations-/utjämningsbrunn föreslås inom 
tomtmark och vid de tillfällen som dessa fylls kommer regnvattnet att ledas 
ut till dagvattenledning i gatan. Fördröjningsmagasin och åtgärder för lokalt 



14

Detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern  (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen)
Antagandehandling 2017-08-14  Laga kraft 2017-09-09

omhändertagande av dagvatten minskar belastningen på det kommunala 
ledningsnätet vid stora regn, vilket innebär att mindre mängd vatten riske-
rar att pressas upp ur brunnar. Dagvattenledning finns i gatan som fastighe-
ten kan anslutas till.

El , tele och datakommunikation
Planområdet ligger inom Kraftringen Nät AB:s verksamhetsområde, som står 
för eltillförseln i området. Skanova och Telenor har tele- och datakommuni-
kationskablar i anslutning till planområdet.

Värme
Det behöver uppföras enskilt värmesystem för fastighet inom planområdet. 
Taket kommer i sitt läge att vara väl solbelyst på södersidan vilket ger mins-
kad energiåtgång och gör området lämpligt för användande av solenergi för 
uppvärmning. Solpaneler och solfångare är bygglovsbefriad åtgärd om de 
placeras i takfallets lutning.

Avfallshantering
Den kommunala renhållningsföreskriften ska följas. Hushålls- och källsorte-
ring sker inom varje enskild fastighet. MERAB AB sköter avfallshanteringen. 
Närmsta återvinningscentral finns på Industrigatan i Höör.

MOTIV TILL PLANBESTÄMMELSER
Utnyttjandegrad
Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40% 
40% per fastighet får bebyggas med flerbostadshus inklusive komplement-
byggnader. Balkonger ska byggas inom angiven byggnadsarea och inom yta 
som avgränsas som byggrätt. Angiven byggnadsarea har bedömts som rimlig 
för att tillmötesgå behovet för flerbostadshus i två våningar med tillhörande 
funktioner.

Begränsningar av markens byggande
Marken får inte förses med byggnad. Prickad mark innebär i detaljplanen 
att byggnad inte får uppföras inom förgårdsmarken närmast gata i söder och 
väster. Syftet är att skapa ett gaturum, ett område mellan hus och gata som 
skapar distans till trafiken. Inom förgårdsmarken kan marken lutas från hus 
så att dagvatten kan ledas bort. I norr syftar prickad mark till att slänt samt 
stödmurar ska kunna utföras samt uteplatser ska kunna skapas till bostä-
derna på bottenplan.  Med ett förgårdsområde på 4,5 m framför bostaden i 
söder mot gata skapas möjlighet för en mindre trädgård/uteplats och en inti-
mare karaktär skapas för bostadshuset. Prickad mark i öster, inom ett områ-
de två meter från gatan, innebär att marken för komplementbyggnader som 
carportar ska kunna byggas närmre gatan än huvudbyggnaden. Den östra 
delen har ett bredare prickat område i norr i syfte att i det området kunna ta 
upp en brantare lutning, förslagsvis med låg, vintergrön buskvegetation. Som 
mest är nivåskillnad ca 3 meter på 8 meter. 
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Carportar får inte byggas för fler än 5 bilar i rad. Mellan carportsbyggna-
der gäller ett minsta avstånd på 2 meter. Tak på carportar ska utföras med 
sedumväxtlighet. Syftet är att förhindra att långa parkeringsblock/carportar 
anläggs utan avbrott som medger genomsikt. Parkeringsplatserna ska kunna 
byggas över med carportar som regleras att ha sedumtak -av estetiska skäl, 
-för att minska dagvattenmängden samt -på grund av att sedumtakbelägg-
ning har en dämpande effekt på bullret från vägarna.

Korsprickad mark får endast bebyggas med komplementbyggnader. Anled-
ningen till att korsprickning förlagts till östra delen av planområdet är att det 
är lämpligaste läget för parkering och tillfart. 

Körbar in- och utfart får inte anordnas. Syftet med utfartsförbud är att för-
hindra att in- och utfart placeras i olämpliga lägen. Utfartsförbudet i denna 
detaljplan finns redan i gällande detaljplan och är en trafiksäkerhetshöjande 
åtgärd.

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4 meter
Högsta nockhöjd i meter för huvudbyggnad
Syftet med att tillåta 9,0 meter som max nockhöjd på bostadshus är att två 
våningar ska kunna byggas med enskilda lägenheter på vardera plan. Att de 
högsta husen placeras längst upp i norr bidrar till upplevelsen av att land-
skapet sluttar mot söder blir tydligare. I etapp 2a gäller samma regel, att de 
högsta husen placeras längst upp i norr.

Tillåten taklutning får vara mellan de angivna gradtalen 00-00
Att reglera taklutningen på huvudbyggnaden till 17-34 grader syftar till att 
byggnaderna ska ansluta till den angränsande bostadsbebyggelse. Huset på 
samma nivå väster om är också reglerat till 2 plan. 

Tak på huvudbyggnad ska vara av material i matt, tegelröd färg
Syftet är att bebyggelsen ska vara anpassad inom gruppen. Med röda tak som 
gemensam nämnare skapas ett enhetligt uttryck i södersluttningen och taken 
binder samman bebyggelsen även om fasaderna är olika. Takens beläggning 
ska inte vara bländande. 

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4,0 meter.  Komplementbygg-
nad får även ha platt tak. Tak på komplementbyggnad, carport, ska utföras 
med sedumväxtlighet. Övriga komplementbyggnader får även utföras i 
samma takmaterial som huvudbyggnad eller i svart papp. Komplement-
byggnad får utöver tillåtna taklutningar, 17-34 grader, även ha platt tak. 
Taken med växtligheten, sedum som avspeglar årstiderna med sin blomning 
och höstfärger, gör att carportarna smälter samman med naturen. Taken tar 
också upp och fördröjer dagvatten.

Administrativa bestämmelser
Bygglov krävs inte för solpaneler och solfångare om de placeras i takfal-
lets lutning. Solpaneler och solfångare är en uppvärmningsform som är 
positiv ur hållbarhetssynpunkt och dessutom lämplig speciellt i det söder-
vända läget på huvudbyggnadens tak.Det ska vara enkelt att bygga hållbart.
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Bygglov krävs inte för plank med en höjd upp till 1,8 meter som placeras 
i eller max 1 meter från, fastighetsgräns i öster, förutom 4 meter från gata i 
söder. Avsikten att inte ha bygglovsbefriat plank 4 meter från gata i söder är 
för siktens skull vid in och utfart. Syftet med bygglovsbefrielsen är att under-
lätta för uppförande av plank i beskrivet läge. Planket kan byggas samman 
med carport som också får byggas i gräns. Uppförande av ett plank eller 
pergola bedöms som en lämplig åtgärd för att skapa avgränsning och skydd 
mellan parkering och grannfastighet i öster. 

KONSEKVENSER
Ökad exploateringsgrad
Behov finns i Höör för mindre lägenheter. 24 lägenheter istället för 2 villa-
tomter innebär bättre utnyttjande av mark och infrastruktur. En ökad exploa-
tering kan innebära ökad biltrafik men i begränsad mängd och endast i kvar-
terets norra del. Parkeringsmöjlighet för de boende ska finnas på fastigheten 
inom kvartersmarken (enligt remissförslag till parkeringsplan (Tyréns, 2013-
12-02), anges 0,7 bpl/bostad). Det är små lägenheter som föreslås, vilket 
kan medföra att det blir ett mindre bilbestånd per lägenhet då det dessutom 
är gång- och cykelavstånd till Höörs station och centrala Höör där servicein-
rättningar finns. Planförslaget innebär att trafiken kan öka men omfattningen 
bedöms som acceptabel i förhållande till nyttan.
 

Trafikbuller
Då en slänt, som tar upp lutning mellan 1-3 meter, har utformas i norr bakom 
byggrätten (prickat område där byggnad inte får uppföras) flyttas byggrätten 
söderut på en lägre nivå. Det innebär att byggnadens nock i förhållande till 
bullervallen utmed väg 13 blir densamma. Kommunens bedömning är såle-
des att bullersituationen inte ändras jämfört med gällande plan som har 8 
meters nockhöjd och denna som tillåter 9 meter som högsta nockhöjd. 

Trafikmätningar görs på statliga vägar av Trafikverket. Värdena på väg 13 för 
sträckningen norr om planområdet visade (2010-01-01 uttaget från NVDB 
2015-02-15) en årsdygnstrafik (ÅDT) på 3135 fordon/dygn varav 330 (10 
%) utgjordes av lastbilar. De senaste mätningarna från 2014-01-01 visar 
en total årsdygnstrafik på 3196 (+-11) fordon varav 305 lastbilar (+-12) 
på sträckan. Prognos visar därmed att den tunga trafiken minskar på denna 
sträcka.

Enligt riktvärdena i gällande detaljplan från 2007, se sid 5, reglerar bullerval-
lar/plank som ska ge tillräckligt skydd för att riktvärden för buller ska kunna 
uppnås. Höörs kommun ansvarar för anläggning av bullerskydd. I gällande 
plan anges gällande bullernivåer som planbestämmelse. I bullerrapport som 
togs fram 2007 (Atkins Malmö, Exploatering Åkersberg) var trafikflödet 2006 
ÅDT 3700 fordon varav 9 % var tunga fordon. Det innebär att trafikmäng-
den har sjunkit med 504 fordon ÅDT och antalet lastbilar har minskat. Be-
räkningsvärdet för bullervallen har varit 5300 fordon/dygn varför värdena i 
detaljplanen fortfarande är väl tilltagna.
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Rekreation och Friluftsliv
I angränsning till planområdet finns goda möjligheter för rekreations- och 
friluftsliv för de boende. Det finns redan utbyggda gång- och cykelvägar som 
kommer utnyttjas bättre med den föreslagna bebyggelsen.

Överensstämmelse med planer och program
Planförslaget överensstämmer med gällande ÖP 2002 och intentionerna med 
gällande detaljplanerna H135 och H167, som medger användning för bostä-
der i 2 plan, se sid 4-5.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
Allmän platsmark ingår i detaljplanen med ca 900 m2 gata. 

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

Lokalt omhändertagande av dagvattenhanteringen gäller inom kvartersmar-
ken i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.

Höörs och Hörby kommuns gemensamma enhet Mittskåne Vatten, kommer 
vara ansvarig för driften av vatten-, avlopps- och ledningsnätet.

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. 
Utförligare geoteknisk undersökning avseende markens bärighet och mark-
radonförekomst behöver tas fram före bygglov vilket exploatören för byggna-
tionen inom fastigheten ansvarar för.

Eventuell kompletterande VA- och dagvattenutredning inom fastigheten an-
svarar och bekostas av exploatören av fastigheten.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Ledningsrätt och servitut
Det är varje enskild fastighetsägares skyldighet att ha vetskap om läget 
och regler för enskilda ledningar inom sin fastighet. 
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Fastighetsbildning
Höörs kommun ansöker hos Lantmäterimyndigheten om fastighetsbildning
vilken ska ske innan kommunen säljer fastighet.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Plankostnader ska ingå vid fastighetsköp.

Höörs kommun bekostar fastighetsbildningen.

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

Anläggningsavgift avseende VA-anslutningar till fastighet regleras i enlighet med 
Mittskåne Vattens VA-taxa och betalas av fastighetsägare utöver kostnad för fastig-
heten.

Eventuell kompletterande VA- och dagvattenutredning samt geoteknisk un-
dersökning avseende markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan 
krävas vid byggnation, bekostas av exploatören.

Kommunen ansvarar och bekostar eventuella bulleråtgärder för att klara tra-
fikbuller inom planområdet.

Rolf Carlsson      Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt


