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

Samråd     sommaren 2018
Granskning    hösten 2018
Antagande (KF)    vintern 2018
Laga kraft    vintern 2018 - 2019

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med denna 
beskrivning som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslaget samt 
redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar. Planbeskrivningen som 
ofta innehåller illustrationer är inte juridiskt bindande. Det är däremot plankartan. Vilka utredningar 
som tagits fram i samband med detaljplanen redovisas på omslaget.

Tidplan ..............................................................2
Inledning ..........................................................3
Förslag ..............................................................5
Motiv till planbestämmelser ..........................7
Konsekvenser ................................................12
Förutsättningar .............................................23
Genomförande ...............................................24
Medverkande tjänstemän ............................26

Innehåll



3

Detaljplan för del av Höör 57:17 m fl. fastigheter (etapp 2b och 3, Kvarnbäck)
•Antagandehandling 2019-01-15

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag

SYFTE
Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att tillåta en sammanhållen blandad bostadsbebyg-
gelse, enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus. Flerbostadshus föreslås i 2-4 våningar och 
tillåter centrumanvänding. Enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus tillåts i 1-2 våningar. Bygg-
naders placering och höjder anpassas till landskapet som sluttar mot sydsydväst och fastigheternas 
nivåer ska ansluta till allmän platsmark på ett naturligt sätt. Planen möjliggör ny gatuslinga mellan 
Timjanvägen i väster och Kvarnbäcksvägen i öster. En kortare gatuslinga skapar tillfart till fastigheter 
i sydost.

Planförfarande
Detaljplanen tas fram med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen PBL 
(2014:900) 5 kap. 

Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområden ska användas till de ändamål 
området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Detaljplanering sker i första hand för att pröva markens lämplighet för bebyggelse och för att under-
lätta efterföljande bygglovsprövning. Detaljplanen är bindande vid prövning av bygglov och marklov. 
I bygglovet prövas om den ansökta åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Kvarnbäck är beläget i stationsnära läge, mindre än 1 km från Höörs station, med tåg och bussför-
bindelser och därför bör området utnyttjas effektivt då bostäderna ger möjlighet till en miljövänlig 
och hälsosam livsstil där det inte är nödvändigt att ha bil. En blandad bostadsbebyggelse som den 
detaljplanen tillåter, med villor, parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus med bostäder i olika 
storlekar och upplåtelseformer, kommer att bidra till integrationen i samhället. 

Föreliggande detaljplan, som prövas som en ny detaljplan, överlappar i sin helhet en gällande detalj-
plan som vann laga kraft 2007. 

Plandata
Planområdet är en del av fastigheten Höör 57:17. 

Området är del av andra (2b) och den sista tredje etappen av kommunala utbyggnadområdet Kvarn-

Centrala Höör

Planområdet

Figur 2. Översiktskartan redovisar planområdet i förhållande till centrala Höör.
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bäck. I etapp 2a direkt väster om pågår byggnation av villor och även flerbostadshus samt radhus 
tillåts i norra kv. Koriandern och södra kvarteren kv. Myntan.

Bakgrund
Förslaget följer gällande Översiktsplan för Höörs kommun som antogs av Kommunfullmäktige i juni 
2018. 

Detta planarbete startade med ett planuppdrag från Kommunstyrelsen 2017-11-13 § 295. 2018-05-15 
§ 102 beslutade Kommunstyrelsen att framtagande av detaljplanen ska ske med utökat planförfarande.

Inom planområdet gäller detaljplanen från 2007 (H135) som vann laga kraft 2007-01-25 med en 
genomförandetid som gick ut 2012-01-24 och som omfattar etapper 1-3. I planen från 2007 ut-
formades gator med återvändplatser, vilket ändras med denna detaljplan till en mer modern gatu-
struktur med slingor. Etapp 1 inom Kvarnbäck, beläget väster om detta bostadsområde, byggdes ut 
först med fribyggarvillor samt flerbostadshus och hyreshus i söder. 2016 gjordes detaljplanen om för 
nästa etapp 2a med en gatuslinga istället för ”stickgator”. Den senaste detaljplaneändringen inom 
Kvarnbäck 2a, norra kvarteret Koriandern, gjordes 2017, för att möjliggöra flerbostadshus som det 
då fanns exploatör som var intresserad av att bygga i 2-plan. Aktuellt planförslag omfattar alltså 
etapp 2b och 3 och innebär ny utformning med nya planbestämmelser.

Läge
Planområdet är beläget inom Kvarnbäcksområdets östra del cirka en km norr om Höörs centrum och 
Höörs station.

Areal
Cirka 3,6 ha.

Avgränsning
Planområdet avgränsas i väster av Timjanvägen och av fastigheten Koriandern 1. I norr angränsar 
planen till Kvarnbäcksvägen med gång- och cykelväg närmast de planerade bostadsfastigheterna 
och i söder och väster ansluter planen till park- och naturområden.

Ägoförhållanden
Marken ägs av Höörs kommun

Nuvarande användning
Marken används idag som gräsmark och har arrenderats ut som jordbruksmark till för några år 
sedan då exploateringen påbörjades. Kvarnbäcksvägen som är tillfartsväg till planområdet byggdes 
ut i samband med den gällande planen för cirka 10 år sedan. Samtidigt förbereddes marken för ut-
byggnaden med infrastruktur för vatten och avlopp, tele, data, el och gatubelysning och en bullervall 
anlades mot väg 13.

Figur 3, Bild över planområdet österifrån, vy från Kvarnbäcksvägen.
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Förslag
Förlag till markanvändning
Detaljplanens bostadskvarter medger flexibla planbestämmelser som kan leda till en variation av oli-
ka utformningar och upplåtelseformer, flerbostadshus, parhus, radhus och enfamiljsvillor och även 
centrumanvändning i ett kvarter. Det innebär också att inom varje kvarter kan fastigheter avstyckas 
på olika sätt beroende på den bebyggelse som blir aktuell. Anledningen till en flexibel utformning är 
att inom det kommunala bostadsområdet har det sedan den förra detaljplanen antogs för ca 10 år 
sedan varit varierande bostadsutbyggnadstakt och under vissa perioder har utbyggnaden stått stilla. 
Kommunen vill därför ha ett bredare utbud av fastigheter för bostäder i olika former att erbjuda ex-
ploatörer och byggherrar. Då området innehåller fastigheter för enbostadshus, vilket det finns störst 
efterfrågan på, behöver dock bestämmelser införas dels för att skapa tillräckliga avstånd till eventu-
ella högre flerbostadshus men även för att få en anpassad, sammanhållen bebyggelse som fungerar 
i backsluttningen. Kommunen strävar efter blandade bostadsformer. Det finns idag inga tecknade 
markavtal för att bygga flerbostadshus eller gruppbebyggelse i området. Om det inte finns efterfrå-
gan på att bygga flerbostadshus eller bostadsrätter så är avsikten att kvaratersmarken ska kunna 
användas för enfamiljshus som det visat sig under senare år varit högst efterfrågan på. 

Intill områdets entré och högsta läge i terrängen medges flerbostadshus i 4 våningar där förutom 
bostäder även tillåts centrumverksamhet. Centrumverksamhet, C, innebär exempelvis butiker, 
restauranger, kontor, gym, hantverk och annan service. Lättare former av vård och hälsovård som 
vårdcentral, fot- eller hudvård är andra exempel som ryms inom användningen. Ett område med 
användningen bostäder kombinerat med skola fanns i detaljplanen från 2007, men användningen 
skola, S, har tagits bort då det avsatta markområdet var för litet för dagens krav. I övriga kvarter till-
låts endast bostäder.

Infart till Kvarnbäcksvägen sker från väg 13 ungefär mittemot Jularpsvägen som leder mot Skånes-
djurpark, där en cirkulationsplats planeras byggas ut. Vägplan finns för cirkulationsplatsen som 
avses anläggas med början 2019. Kvarnbäcksvägen är en genomfartsgata som bostadsområdena 
har sin tillfart ifrån. Genomfartsgatan kommer att ansluta till det område som tidigarte kallats fjärde 
etappen av Kvarnbäck, direkt väster om etapp1, och till en ny stadsdel kallad Maglehill mot Maglasä-
tevägen. 

Bostadsbebyggelsen förläggs utmed en gatuslinga mellan Timjanvägen i väster och Kvarnbäcksvä-
gen i öster. Denna gatuslinga benämns Koriandervägen. En kortare gatuslinga  ansluter till fastig-
heterna i sydvästsluttningen där bostäder antingen med 1- eller två plan kan byggas med eller utan 
suterrängvåning. Detta mindre kvarter som omsluts av gata, avsätts i första hand att bebyggas med 
radhus eller flerbostadshus med parkering i söder men det kan även bebyggas med parhus eller 
enbostadshus. 

Fyravåningshus högst i landskapet, riktmärke för stadsdelens entré
De lite högre flerbostadshusen, om de byggs i 4 vån, kommer i sitt läge intill entrén från väg 13 att 
utgöra ett riktmärke för stadsdelen och bli en del av Kvarnbäcks indentitet. Mark kan inom flera 
områden upplåtas både för flerbostadshus i form av lamellhus, som Illustrationskartan figur 4 visar, 
men kan även bebyggas med radhus eller parhus i 1-2 vån. Detaljplanen ger möjlighet att vid fler-
bostadshusen disponera marken så att parkeringar kan förläggas öppet eller i carportar. Om radhus 
byggs kan parkering ske intill varje bostadshus eller under bostäderna i suterräng där det är lämp-
ligt. I vissa kvarter går det även att bebygga mark som i första hand avsatts för flerbostadshus att 
bebyggas med radhus, parhus eller med enfamiljsvillor. Det är plankartans bestämmelser som styr 
vad som får byggas. 

Kvarteret längst i väster med tillfart från Timjanvägen direkt söder om Koriandervägen i norr, av-
sätts endast för villor i en till två våningar. Slänten i sydväst är också avsedd för villabebyggelse där 
bostäderna får sydvästvända sluttningstomter mot naturen. Där det utifrån markens höjdsättning 
är möjligt att bygga suterrängvåning så tillåts det enligt detaljplanen. Marken kan alltså disponeras 
på många andra sätt än vad illustrationskartan figur 4 visar, så länge plankartans regleringar följs. 
Totalt planeras området rymma ca 75 nya bostäder men det kan bli både fler eller färre beroende på 
efterfrågan av olika bostadsformer.
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ILLUSTRATIONSKARTA
Obs! Bilden visar ett exempel på utformning av bebyggelsen. Området kan utformas på många olika sätt!

Figur 4, Illustrationskarta. Obs! Bilden visar en möjlig utformning av flera!

Föreslagen bebyggelse
Beskrivning nedan utgår från utformningen som illustreras samt ger exempel på tomtstorlek och be-
byggelseformer. 

OMRÅDE A, B och C: Inom detta område kan villor i 1-2 plan byggas och med fördel förläggs bygg-
naderna på plattor i olika nivåer eller med sockel för att ta upp nivåskillnader i slänt. På två fastighe-
ter i mittpartiet, mittemot där det tillåts byggas högre hus, tillåts som lägst 1,5-planshus. Exemplet 
visar att 11 villafastigheter kan avstyckas med storlekar mellan ca 935 och 1255 kvm.

OMRÅDE D: Inom detta område kan max 6 radhus byggas, ca 110 kvm i 2 plan. Här kan även byggas 
flerbostadshus i 2 plan med max ca 16 lgh. Eller kan området bebyggas med 2 villor i 1,5-2 plan på 
fastigheter cirka 620 kvm vardera. Även parhus kan byggas i 1,5-2 plan.

OMRÅDE E: Inom detta område kan flerbostadshus i 2 plan byggas (max 28 lgh, ca 34 kvm+ 15 kvm 
balkong). Eller cirka 10 radhus i 1,5-2 plan. Även parhus och villor kan byggas i 1,5-2 plan.

   

planerad         

cirkulations-  

plats



+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

7

Detaljplan för del av Höör 57:17 m fl. fastigheter (etapp 2b och 3, Kvarnbäck)
•Antagandehandling 2019-01-15

OMRÅDE F: Inom detta område kan flerbostadshus i 1,5-4 plan byggas. Exemplet visar max 4 vå-
ningar, 2 st 4- eller 5-spännare = 32 eller 40 lgh) Obs! Två st 4-våningshus föreslås samordnas på 
en fastighet á cirka 4445 kvm.
Här kan även byggas exempelvis parhus eller radhus i 1,5-2 plan.
Inom detta område ryms även centrumanvändning som service, vissa former av hälsovård, sjukgym-
nastik mm, kontor, föreningslokaler, gym, restaurang, caféer etc (se vad som tillåts inom användning-
en C, centrumanvändning, på Boverkets hemsida. (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-kvartersmark/c-centrum/)(2018-05-24).

OMRÅDE G: Inom detta område kan flerbostadshus i 2 plan byggas med max ca 6 lgh (ca 40 kvm+ 
23 kvm balkong). Eller så kan ca 5-6 radhus byggas(á ca 95 kvm + 40 balkong).
Eller så kan 2 st villatomter avstyckas (á ca 794 kvm) med huvudbyggnad i 1,5-2 plan. Även parhus 
kan byggas i 1,5-2 plan.

OMRÅDE H: Inom detta område kan flerbostadshus i 2 plan byggas med max ca 24 lgh (ca 38 kvm+ 
20 kvm balkong). Eller så kan 12-14 radhus byggas (ca 95 kvm + 40 balkong). Eller så kan 4 st vil-
latomter avstyckas (á ca 900 kvm) med huvudbyggnad i 1,5-2 plan. Även parhus kan byggas.

Motiv till planbestämmelser
Utnyttjandegrad
e 1 För parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus är största exploatering 30 % av fastighetsarean,  
PBL 4 kap 11 § 1 st. 1p

e 2 För parhus, kedjehus, radhus och flerbostadshus är största exploatering 40 % av fastighetsa-
rean, PBL 4 kap 11 § 1 st. 1p

e3 250  Största byggnadsarea är 250 m ² per fastighe t, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande
Körbar förbindelse får inte anordnas  PBL 4 kap 11 § 1st 
I vissa lägen är utfartstrafik farligt på grund av sikten. Dessa avsnitt markeras med utfartsförbud i 
detaljplanen.

Inom etapp 1 på Kvarnbäck, beläget på ungefär samma avstånd till centrum som föreliggande plan-
område, har det påtalats av de boende att det är brist på parkeringsplatser utmed gatorna, speciellt 
då exploateringen blir högre med flerbostadshus. Regeln är att boendeparkering ska anordnas på 
egen fastighet. Därför finns bestämmelsen att en parkering ska anordnas per lägenhet som minimi-
krav. n 1 Parkering för boende ska anordnas med 1 parkering per lägenhet PBL 4 kap 13 § 1

Ett byggnadsfritt, prickat område, där marken inte får förses med byggnad  PBL 4 kap 11 § 1 st. 1p
begränsar bebyggelsen mot gatan. 

Korsmarkerad mark anges för områden där marken endast får förses med komplementbyggnader  
PBL 4 kap 11 § 1 st. 1p. 

Begränsningar av markens byggande, placering, utformning, utförande
Avsikten med prickmark är att skapa utrymme intill gatan och mellan gata och carport för att en bil 
ska kunna parkera bakom utan att sticka ut i gatan. Garagen ska placeras minst 6 meter från gatan 
med samma avsikt att en bil ska kunna parkeras bakom och gestaltningsmässigt för att bryta av 
fasader mot bostadshus. Där det tillåts högre byggnader i 4-våningar har avståndet ökats för att 
längre avstånd behövs mellan högre hus och lägre intill. Att reglera byggrätterna mot gatan avses 
dels för att skapa ett definierat gaturum och dels för att skapa privat förgårdsmark som med sitt 
avstånd mellan bostäderna och det allmänna gaturummet förhindrar direktinsyn i bostaden. För-
gårdsmarken är också till för att sluttning ska kunna tas upp och dagvatten omhändertas. Att hålla 
bebyggelsen samlad utmed gatan ger ett större utrymme för trädgårdar och ljus på motsatt sida, 
”trädgårdssidan”. Att husen förläggs utmed gatan skapar utrymme för slänter på trädgårdssidan 
vilket är nödvändigt då området är beläget i sluttning. 
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p 1 Huvud byggnad ska placeras i förgårdsgräns mot gatan, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p 2 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns mot bostadsfastighet PBL 4 kap    
16 § 1

p 3 Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns men ska placeras minst 6 meter från 
fastighetsgräns mot gata, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p 4 Fristående komplementbyggnad ska placeras m inst 1 meter från gräns mot bostadsfastighet, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p 5 Rad -, kedje -, och parhus får placeras i fastighetsgräns , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p 6 Huvudbyggnad på friliggande bostadsfastighet ska placeras i minst 4 meter från gräns mot bo-
stadsfastighet , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är angivet värde i meter. Där högsta nockhöjd är 9,0 eller 14 
meter tillåts som lägst 1,5-plans huvuvbyggnad PBL 4 kap 16 § 1

Taklutning ska vara mellan de angivna gradtalen  PBL 4 kap 16 § 1 

f 1 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4 meter och taklutning ska vara mellan 17-45° PBL 4 
kap 16 § 1

f 2 Enkelsidiga lägenheter ska ha balkong   PBL 4 kap 16 § 1. 

f 3 Komplementbyggnader som carportar får inte byggas längre än 15 meter därefter ska det vara ett 
släpp på minst 2 meter  PBL 4 kap 16 § 1

f 4 Stödmurar högre än 0,5 meter får inte anordnas inom 3 meter från fastighetsgräns mot allmän 
platsmark PBL 4 kap 16 § 1. Anledningen är att slänter ska anläggas på fastigheterna och inte på 
allmän platsmark samt därmed ansluta på ett naturligt sätt till den allmänna platsmarken. Höjdsätt-
ning ska redovisas och godkännas i bygglov.

m1 ”Ljuddämpad uteplats ska anordnas”. Denna bestämmelse finns inom de byggrätter där ekviva-
lenta bullervärden överstiger ekvivalent ljudnivå 50dBA. Bullervärdena ligger under 70 dBA maximal 
ljudnivå inom byggrätterna för bostäder och centrumanvändning.
Se beskrivning sid 19 och 20.

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft  PBL 4 kap 21 § 
Grundregeln är att en detaljplan inte får ändras före genomförandetidens utgång om inte berörda 
fastighetsägare godkänner det. Undantaget är om ändringen är nödvändig på grund av nya förhål-
landen av stor allmän vikt eller för att föra in bestämmelser om fastighetsindelning och bestämmel-
ser om rättighetsområden.

Strandskyddet är upphävt  PBL 4 kap 17 §
Upphävande av strandskydd är en administrativ bestämmelse som anger var strandskyddet enligt 
miljöbalken ska upphävas för ett område. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs att det 
finns särskilda skäl. I detaljplan får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det finns 
särskilda skäl för det och om intresset som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
se vidare under rubriken ”Strandskyddsprövning”. I äldre gällande plan från 2007 är strandskyd-
det upphävt inom det område där det nu föreslås upphävas. Men då denna nya detaljplan tas fram 
inträder strandskyddet åter, därför prövas strandskyddet upphävas med detaljplanen för att göra en 
bättre lösning än den som tillåts enligt gällande detaljplan.

Föreslagen grönstruktur
Lekytor
Från mitten av området är det cirka 250 meter till en kommunal lekplats strax väster om etapp 2a. 

0.0

00-00
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Inom planområdet kan lekytor anordnas inom kvartersmarken vid flerbostadshus, bostadsrätter eller 
annan gemensam struktur. Samma gäller för enfamiljshusens planering av sina fastigheter.
 
Planområdet innehåller allmän platsmark, park med gång- och cykelvägar i väster och söder. I dalen 
strax väster om, pågår utbyggnad av dagvattensystem med fördröjningsmagasin, slingrande bäck 
och  småvatten. Dessa blir en tillgång för de boende att promenera kring samt uppleva vattenmiljöer 
med dess växt- och djurliv nära inpå bostäderna.

Planområdet ligger i nära anslutning till flera naturområden och tillgängligheten till dem blir god 
med när de planerade gång- och cykelvägarna är utbyggda. Dessa grönområden blir mer tillgängliga 
men samtidigt blir naturen inte störd då gång- och cykelvägar leder utanför naturområdena. 

Föreslagen trafikstruktur
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelväg  har planerats med ett 5 meter brett släpp och med 3 meter asfaltbana ungefär 
mitt i planområdet från Kvarnbäcksvägen i norr och anslutande till bostadskvarteren. Gång- och 
cykelvägen leder vidare ned i dalen och därifrån i olika riktningar. Cyklande och gående kommer få 
bra möjligheter med de nya gång- och cykelvägarna som kopplas till de befintliga, att naturskönt 
och bilfritt nå olika målpunkter. I söder leder en befintlig gång- och cykelväg genom en alsumpskog 
och vidare västerut förbi ”Ankdammen” och platsen ”Skånes mittpunkt”. Därifrån leder cykelvägen 
vidare söderut mot centrum med service, handel, skolor, stationen och arbetsplatser, se foto figur 1 
på förstasidan. Kring det centrala parkområdet i dalen kommer det att finnas gång- och cykelvägar.

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

Biltrafik
Denna nya detaljplan redovisar en gatustruktur med slingor som ger en bättre trafikgenomström-
ning jämfört med den äldre detaljplanens (från 2007) säckgator vilket varit ett av huvudsyftena med 
denna detaljplan. Beräkningar över kommande trafikrörelser har utgått från detaljplanen och plane-
rad bebyggelse som anges i Översiktsplan för Höörs kommun som antogs av Kommunfullmäktige i 
juni 2018. 

Översiktsplanen anger att cirka 75 nya bostäder förväntas kunna byggas inom planområdet som 
med sin utformning på plankartan och med planbestämmelser medger olika slags utformning och 
upplåtelseformer. Antalet 75 bostäder kan komma att uppnås om flerbostadshus byggs i några av 
kvarteren. Om exempelvis enbart villor och radhus byggs så blir antal trafikrörelser lägre. Antalet 
trafikrörelser i beräkningen görs högt med 8 fordonsrörelser per bostad och dygn. Troligt är att 
många reser kollektivt till sina arbeten eftersom planområdet ligger nära Höörs station, ca 10 min 
cykelväg, vilket bör minska antalet resor per dag, men det är en faktor som är svårbedömd och som 
därför inte tas med. Beräkningarna utgår alltså från 75x8 fordonsrörelser per årsmedeldygn (ÅDT) 
inom planområdets nya vägar med tillfart till Kvarnbäcksvägen och som därifrån har utfart mot väg 
13 vid den planerade cirkulationsplatsen som avses byggas ut 2019. 

Beräkning har även gjorts för trafikmängder som tillförs Kvarnbäcksvägen från bostadsområdet Ma-
glehill som är under planering väster om Kvarnbäcksområdet. Beräkningarna utgår från när område-
na är fullt utbyggda och det beräknas alltså inte tillkomma ytterligare trafik därefter vid denna tillfart 
mot väg 13. Trafikmängderna beräknas vara 1872 fordonsrörelser (ÅDT) från Kvarnbäcksvägen mot 
väg 13 vid den planerade cirkulationsplatsen. 

Trafikalstring väg 13 
Staten är väghållare för väg 13 norr om planområdet. Beräkningar för trafikmängder är framtagna 
för en prognos till 2040 med flödesfördelning. För trafikuppräkning har trafikuppräkningstal för tra-
fikverkets analysverktyg ”EVA” använts i beräkningarna. (https://www.trafikverket.se/contentassets/
19d85cfc691b4df3bff6c851d4097623/trafikupprakningstal_vaganalyser_eva_och_manuella_berak-
ningar_180401.pdf)
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Trafikverket har gjort mätningar av trafikmängd på väg 13 i punkt norr om planområdet mittemot 
byggrätterna för de möjliga 4-våningshusen. Trafikverket redovisar att 2010-2014 var årsdygnstra-
fiken (ÅDT) 3920 (±11%) fordon varav 360 (±15%) utgjordes av lastbilar. Från 2014 och framåt re-
dovisas en total årsdygnstrafik på 3860 (±10%) fordon varav 340 (±12%) lastbilar. Uttaget gjordes 
från trafikverket.se NVDB 2018-04-13. Prognosen visar därmed att både den totala trafiken och den 
tunga trafiken minskade något under perioden på sträckan, men enligt trafikverket är det för kort 
period att göra prognos efter och trafikverket menar att minskningen kan vara tillfällig. Trafikver-
kets uppräkningsanalysverktyg ”EVA” ska användas i beräkningen för prognos 2014 fram till 2040 
vilket innebär en kvot på 1,44 för personbilar och 1,53 för lastbilar. I NVDB, trafikverkets nationella 
vägdatabas, anges alltså för 2014 och framåt en total årsdygnstrafik på 3860±(10%) fordon varav 
340±(12%) utgörs av tung trafik. Det skulle innebära 5068 personbilar (3860-340= 3520 x 1,44= 
5068 (±10%)) och 520 lastbilar (340x 1,53= 520 ÅDT (±12%)) år 2040 på väg 13 utanför planom-
rådet.

Trafikalstring Kvarnbäcksvägen 
Den uppskattade beräkningen som kommunen gjort med området fullt utbyggt beräknas vardags-
årsdygnstrafik (VÅDT) vara 1872 fordonsrörelser. Beräkningen för trafikmängd har gjorts utifrån de 
uppgifter om planerad utbyggnad i Höör väster och som anges i ny ÖP antagen 2018. Antal fordons-
rörelser inom denna detaljplan (75x8=600) är alltså en uppskattning då planen kan bebyggas på 
olika sätt har antalet trafikrörelser räknats högt med 8 trafikrörelser per årsmedeldygn. Dessutom 
har de befintliga bostäderna och planerade inom Kvarnbäck etapp 1också utfart mot väg 13. 

För stadsdelen Maglehill väster Kvarnbäck som är ännu inte detaljplanelagt bedöms 20% av trafikrö-
relserna ha utfart till väg 13 vid den planerade cirkulationsplatsen (samma utfart som denna detalj-
plan). Maglehills nu cirka 480 överiktligt planerade bostäder x 8 fordonsrörelser/dag x 0,20= 768 + 
Kvarnbäcks ca 138 (denna plan 75 st + bef. och planlagda 63 st) x 8 =1104 ger enligt beräkningen 
sammanlagt ÅDT1872 (ca 1900) med utfart vid Kvarnbäcksvägen mot väg 13. Därtill kommer den 
trafik som passerar sträckan i båda riktningarna från Höörs tätort och från Eslövs hållet. 

Ny detaljplan medger högre exploateringsgrad än den plan som vann laga kraft i jan. 2007 och en  
ny bullerberäkning har tagits fram, se bullerbedömning sid 18.

Parkering
Allmän platsmark för gata kan användas som gästparkering där inte annat anvisas och i enlighet 
med gällande trafikföreskrifter. 

Utformning av gator
Lokalgatorna inom allmän platsmark har utformats med en gatubredd på 8,5 meter varav 6,5 meter 
planeras som köryta och 2 meter som gångbana på en sida. Utfartsförbud har lagts ut vid korsning 
mot vägområde som trafiksäkerhetshöjande åtgärd. 

Teknisk försörjning

Energiförsörjning, tele och bredband
Elförsörjning sker från kabel i gång- och cykelvägen norr om planområdet. Planområdet ligger inom 
Kraftringen Nät AB:s verksamhetsområde som står för eltillförseln i området. Skanova och Telenor 
har kablar för tele- och datakommunikation i anslutning till planområdet. 

Värme
Enskilt värmesystem behövs för fastigheterna inom planområdet. Taken kommer i sitt läge att vara 
väl solbelysta framförallt på södersidan vilket ger minskad energiåtgång och gör området lämpligt 
för användande av solenergi som uppvärmning. Solpaneler och solfångare är bygglovsbefriad åtgärd 
om de placeras i takfallets lutning, anmälan krävs. Andra lämpliga alternativ är exempelvis jordvär-
me.
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Vatten och spillvatten
Planområdet  ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.

Dagvattenhantering
Höörs kommun har tagit fram en dagvattenpolicy som ska följas, se kommunens hemsida www.hoor.
se. Som upplysning till de som bygger:

Dagvattenpolicyn anger att:
• Höörs kommun ska vara ett föredöme i dagvattenhantering i ny och befintlig bebyggelse. 
• Dagvatten ska renas med hänseende på att miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag ska 

uppnås och inte överskridas. 
• Dagvatten ska ses som en resurs och användas för att skapa estetiskt tilltalande miljöer där bio-

logisk mångfald främjas. 
• Marken ska vid nyexploatering höjdsättas så att översvämningar med skador på byggnader och 

viktiga tekniska installationer i största möjliga mån undviks. 
• Dagvatten ska fördröjas så att den naturliga vattenbalansen i största möjliga mån bibehålls vid 

nyexploatering. 
• Dag- och dräneringsvatten ska belasta ledningsnätet för spillvatten i minsta möjliga mån 
(http://www.mittskanevatten.se/wp-content/uploads/Dagvattenpolicy-Höörs-kommun.pdf )(2018-05-24)

I gällande detaljplan som vann laga kraft 2007 har ytor inom PARK och NATUR avsatts för omhän-
dertagande av dagvatten. Dagvattenledning kommer finnas i gatan som fastigheterna kan anslutas 
till. Fördröjningsmagasin dimensionerat att ta emot extrema nederbörder har projekterats och kom-
mer anläggas inom den allmänna platsmarken i dalen i enlighet med gällande detaljplan från 2007 
dit ledningarna i gatumarken kommer anslutas. 

Som upplysning till de som bygger: Att tänka på är att omhändertagande av dagvatten kan utöver 
ledningar i mark ske genom att man använder sig av genomsläppliga ytor i så stor grad som möjligt. 
Att stenlägga stora delar av tomten medför att regnvatten rinner på ytan och inte infiltreras i marken. 
Dagvatten får inte släppas till grannfastighet. Innan dagvatten, regn och smältvatten, lämnar fast-
igheten ska det tas omhand, det vill säga ett avskiljande dike ska finnas där det finns risk att vatten 
leds till grannfastighet. Anläggande av gröna tak är ett bra komplement eftersom det har fördrö-
jande verkan på stora regn. 

Avfallshantering
Kommunen har kommunicerat med avfallsbolaget MERAB som tillhandahållit riktlinjer ” Råd och 
anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall, Rapport 2009”. Skriften 
anger mått för framkomlighet vid miljöhus och vändutrymmen som är möjliga att uppfylla inom 
planområdet och som ska följas upp vid bygglov. MERAB:s riktlinjer för hämtning av hushållsavfall är 
att ”avståndet mellan avfallsutrymmet/uppställningsplatsen för behållare och insamlingsfordonets 
angöringsplats får inte överstiga 50 m.” ”Vid hämtning av kärl som rullas fram av abonnenten till 
bilen accepteras endast kortare avstånd (högst ca 5 m). Hämtningsvägens lutning får inte överstiga 
1:12, det vill säga max 1 m höjdskillnad på 12 m avstånd.” Förslagsvis kan miljöhus för källsortering 
byggas vid flerbostadshus. Närmsta återvinningscentral finns i centrala Höör vid Industrigatan.

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.  

Brandvattenförsörjning
Anslutning till brandvattenförsörjning kommer finnas i gatan.
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Konsekvenser
Miljöbedömning/MKB

Bedömning av miljöpåverkan
Avvägning miljöbalken
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) ska 
en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms det 
inte finns risk för att genomförandet av planen ska medföra betydande miljöpåverkan och en miljö-
konsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

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

Markhushållning / Ianspråktagande av jordbruksmark
Föreslagen exploatering bedöms påvera miljön genom exploatering av brukningsvärd jordbruksmark 
klass 4. 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. 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. 

Enligt 3 kap. 4§ MB får brukningsvärd jordbruksmark 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. Exploateringen som följer gällande översiktsplan är sedan tidigare detaljplanelagd. Planen 
innebär inget ökat ianspråkstagande av jordbruksmark eller inkräktande på natur jämfört med gäl-
lande plan.  Se särskild rubrik gällande Strandskyddsprövning sid 14.

Mark, luft och vatten

Föroreningar
Eftersom detaljplaneområdet är före detta jordbruksmark bedöms inga markföroreningar finnas.

Radon
Utförd geoteknisk undersökning (Geoexperten RS AB 2004-11-25) som gjordes i samband med gäl-
lande detaljplan som vann laga kraft 2007, visar att grunden i huvudsak är bra för planerad bebyg-
gelse. Markradonutredning (utförd av Geoexperten RS AB 2004-12-07) visar att området klassas 
som normalriskmark. Vid varje enskilt bygglov kan radonmätningar komma att krävas.

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap 3 §. För närva-
rande finns det miljökvalitetsnormer för olika föroreningar i utomhusluften (kvävedioxid, svaveldi-
oxid, 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). 

Miljökvalitetsnormer för luft
Detaljplanen som föreslår bostadsbebyggelse kommer innebära ett väl genomluftat område med 
begränsad trafik och bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
I gällande detaljplan från 2007 har ett område för dagvattenhantering med fördröjngsmagasin och 
meandrande bäck avsatts i dalen söder och väster om bebyggelsen vilket säkerställer att tillräckliga 
ytor finns för dagvattenhantering innan vattnet når sin recipient Höörsån. Nivåer för marken är också 
sådana att avvattning sker naturligt mot detta område. Då marken kommer bebyggas med bostäder 
bedöms inte miljökvalitetsnormer för vatten överskridas.
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Natur- och kulturmiljö

Natur
En alsumpskog finns söder om området och Höörsån som sedan leder vidare till ”Ankdammen” vid 
”Skånes geografiska mitt” vid Dammgatan. Vattenmiljöerna som finns intill stadsdelen Kvarnbäck är 
en tillgång för både människor och djur. Inom bostadsområdets angränsnande naturområden finns 
alltså en rik biologisk mångfald och när marken som tidigare varit åker (monokultur) anläggs med 
trädgårdar, så kommer även de att bidra till en ökad biologisk mångfald.

En särskild naturbedömning har tagits fram, Naturcentrum AB, 2018-03-09, som bilaga till detaljpla-
nen.

Figur 6. Bild efter stora regn hösten 2018 från naturområde med alsumpskog sydväst om planområdet. Vy från 
gång- och cykelväg mot centrum.

Figur 5. Fördröjningsmagasin i dalen sydväst om planområdet dit meandrande vattendrag 
kommer ledas och fungera som fördröjningsmagasin för denna detaljplans kvartersmark.
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdets jordart 
huvudsakligen är morän. Planområdet är enligt SGU ett grundvattenmagasin (stora delar av Höörs 
centrum är utpekat som område med grundvattenmagasin).

Grundvattenförekomst

Figur 7. Planområdet visas skrafferat. Grundvattenmagasin finns i övre jordlagret inom del av planområdet enligt 
SGU:s, Sveriges geologiska undersökningars karta som redovisar grundvattenmagasin. (2018-01-01  https://
apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html)

Biotopskydd
Detaljplaneområdet berörs inte av något biotopskydd. 

Kultur
Arkeologi
Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen.
ska 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 underrättas.

Strandskyddsprövning
Laghänvisningar utifrån den lag som gällde fram till 2017-12-12 och som alltså gällde när planarbe-
tet påbörjades och som planarbetet ska följa enligt övergångsbestämmelserna.

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Ny detaljplan är tänkt att ersätta detaljplan som vann laga kraft 2007. Strandskyddet längs Höörsån 
är upphävt av länsstyrelsen för kvartersmark i gällande plan i samband med att planen vann laga 
kraft. Strandskyddet gäller åter när den gällande detaljplanen ersätts med en ny plan (miljöbalken 7 
kap 18 § g). Det innebär att ny detaljplan måste prövas i förhållande till strandskyddsreglerna. Kom-
munen kan upphäva strandskyddet genom den nya detaljplanen om det finns särskilda skäl och om 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger tyngre än strandskyddsin-
tresset (plan- och bygglagen 4 kap 17 §).

Särskilt skäl för upphävande av strandskydd
Särskilda skäl som är giltiga vid upphävande av strandskydd är listade i MB 18 c §. Här framgår att 
man får beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets  
 syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från  
 området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan  
 tillgodoses utanför området,

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utan 
 för området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodo 
 ses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Aktuellt planuppdrag gäller exploatering för stationsnära tätortsutveckling vilket Höörs kommun be-
dömer vara ett angeläget allmänt intresse enligt punkt 5 ovan. Starka argument för denna tätortsut-
veckling finns både i gällande översiktsplan och i pågående översiktsplanering (antagande planerat 
till maj eller juni 2018).

För detta särskilda skäl gäller även att intresset inte ska kunna tillgodoses utanför området. Aktuell 
rättspraxis innebär höga krav på utredning av alternativa exploateringsområden utanför planområ-
det. Praxis säger att om det är möjligt att lokalisera åtgärden utanför området så ska det alternativet 
väljas. I det aktuella fallet är lokaliseringsfrågan avgjord sedan länge, genom den gällande detalj-
planen och genom omfattande infrastrukturinvesteringar för att möjliggöra utbyggnaden. Relevanta 
alternativ handlar därför om ifall exploateringen ska ske enligt den gällande detaljplanen från 2007 
eller om det är möjligt att anpassa gatustruktur och bebyggelseutformning till aktuell kunskap om 
hållbar utveckling.

Alternativjämförelse ur strandskyddsperspektiv
Exploatering enligt gällande detaljplan, bilden till höger
Gällande detaljplan, bilden till höger gulmarkerat område, innebär att ca 6900 m2 mark blir kvarter-
smark för bebyggelse inom 100 m från Höörsån, se skrafferat områden i figur till höger. I den väst-
liga delen mot parkmarken ingår en tänkt grupphusexploatering för totalt 6000 m2 byggnadsarea i 
2 våningar. Illustrationen visar 15 bostäder och ca hälften av dem ligger inom 100 m från Höörsån. 
Den östra delen på båda sidor om stickgatan är planerad för 6 villatomter på vardera sida i ett plan. 
I övrigt är marken inom 100 m planlagd som parkmark. Exploatering enligt detta alternativ är redan 
prövat i förhållande till strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen har upphävt strandskyddet så 
att planen ska kunna genomföras och ingen ytterligare prövning behövs.

Exploatering enligt planförslaget, bilden till vänster
Planförslaget innebär att ca 5300 m2 mark blir kvartersmark för bebyggelse inom 100 m från Höör-
sån, alltså ca 1500 m2 mindre än i gällande plan. De västra delarna är tänkta för villatomter närmast 
parkmarken i väster + ca 6 bostäder som radhus eller marklägenheter eller 2 villor i det mittersta 
kvarteret. Den östra delen är tänkt för flerbostadshus i 2 plan med max ca 28 lgh alternativt ca 10 
radhus i 1,5-2 plan. Även parhus kan byggas i 1,5-2 plan. Därtill kommer en gatuslinga. Precis norr 
om infarten från huvudgatan finns ytterligare en bit kvartersmark inom 100 m från Höörsån, och 
denna del är avsedd att ingå i en större tomt för i första hand flerbostadshus i max fyra våningar. I 
detta område tillåts enligt gällande plan fastigheter för enfamiljshus. I övrigt är marken föreslagen 
som parkmark med gång- och cykelvägar. Planförslaget innebär ett bättre utnyttjande av det sta-
tionsnära området eftersom det möjliggör en tätare och högre bebyggelse. En annan stor fördel är 
att det ger möjlighet till en sammanhållen gatslinga med kommunalt huvudmannaskap, i stället för 
en gatstump med vändzon.

Konsekvenser – strandskydd
Rekreation – allmänhetens tillgång till strandområden
De aktuella strandnära områdena är idag tillgängliga för allmänheten så tillvida att de inte är privati-
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serade. Området allra närmast Höörsån är dock svårtillgängligt på grund av att det är blött. Befintlig 
cykelväg är det enda tydliga stråket för rekreation i berört område. Inget av exploateringsalternati-
ven påverkar tillgången till det mest strandnära området eller cykelvägen. Båda exploateringsförsla-
gen påverkar allmänhetens tillgång till strandnära åkermark. Exploatering enligt planförslaget läm-
nar ca 2000 m2 mer mark tillgänglig för allmänheten jämfört med exploatering enligt gällande plan.

Livsvillkor för växt- och djurliv
Enligt genomförd naturvärdesinventering finns tre naturmiljöer med potential att utgöra naturvärde:
1. Alsumpskogen kan påverkas marginellt av exploatering enligt gällande plan, men berörs inte  
 alls av exploatering enligt planförslaget.
2. Träddungen påverkas inte av exploateringen i något av förslagen.
3. Den obrukade åkermarken (vägslänt) påverkas av exploateringen enligt nu aktuellt planför 
 slag. 

Beskrivning av den obrukade åkermarken (naturvärdesinventeringen):
Marken är torr och kan ha en viss potential som pollen- och nektarresurs om det finns en rik blom-
ning. Både avgränsning och naturvärde är dock något svårt att bedöma. Värdet kan begränsas av att 
marken inte har någon lång kontinuitet som naturmark. Slåtter sker troligen årligen.
Bedömning av konsekvenser vid exploatering av den obrukade åkermarken (naturvärdesinventering-
en): De negativa konsekvenserna bedöms trots allt som små då naturvärdet sannolikt är begränsat 
eftersom det utgörs av åkermark som varit uppodlat för några år sedan. Liknande miljöer är tämligen 
enkla att återskapa.

Avvägning mellan intressen
Kommunen får bara upphäva strandskyddet genom detaljplan om intresset av att ta området i anspråk 
på det sätt som avses i planen väger tyngre än strandskyddsintresset (plan- och bygglagen 4 kap 17 §). 
Strandskyddet kom till på 1950-talet och syftade från början till att trygga allmänhetens tillgång till plat-
ser för bad och rekreation. Sedan 1994 är även strändernas stora betydelse för den biologiska mångfal-
den en del av syftet. Att strandnära områden fortsätter att vara tillgängliga för allmänheten och för växt- 
och djurliv ska alltid väga tungt vid en strandskyddsprövning.
Samtidigt finns det ett stort allmänt intresse av att tätorter kan växa på ett sätt som tillåter att stations-

Skrafferat område visar mark som ligger inom 100 m från Höörsån. Bilden till vänster visar föreliggande 
planförslags kvartersmark med orange markering och till höger visas gällande detaljplans kvartersmark där 
strandskyddet redan är undantaget. I gällande detaljplan från 2007 ianspråktas cirka 1500 m2 mer mark inom 
100-metersområdet från Höörsån som är belägen i en skog söder om planområdet och med en gång- och cykel-
väg däremellan.

 Figur 8. Föreliggande planförslag. Figur 9. Gällande planförslag (gul färgmarkering).
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nära lägen utnyttjas effektivt. Dessa intressen är tydligt uttryckta Översiktsplan för Höörs kommun 2018. 

I detta planärende har vi konstaterat att de områden som är tänkta för exploatering har begränsade 
naturvärden och inte är av något större intresse för rekreation. Det finns därför inte i sak någon tyd-
lig konflikt mellan strandskyddets syften och exploateringen.

Vid en jämförelse mellan exploatering enligt gällande plan och exploatering enligt planförslaget kon-
staterar Höörs kommun att skillnaden är liten i förhållande till strandskyddets syften. När det gäller 
allmänhetens tillgång till området är det nu aktuella planförslaget lite bättre, eftersom mer mark blir 
naturmark i stället för tomtmark. När det gäller naturvärden är det inte tydligt vilket alternativ som 
är att föredra. Gällande plan har fördelen att den obrukade åkermarken längs cykelvägen i öster kan 
ha en viss potential som pollen- och nektarresurs. Samtidigt innebär exploatering enligt gällande 
plan viss risk för påverkan på alsumpskog. Ur hållbart stadsbyggnadsperspektiv är skillnaderna 
mellan exploateringsalternativen större. Både möjligheten till ett tätare utnyttjande av stationsnära 
områden och möjligheten till ett sammanhängande gatuvägnät gör att det nu aktuella planförslaget 
är att föredra. 

Hälsa och säkerhet

Översvämningsrisk
Länsstyrelsen har tagit fram en skyfallskartering och Höörs kommun har även tagit fram en egen 
med något högre noggrannhet. Båda visar att planområdets kvartersmark inte berörs av flödes-
stråk.  Länsstyrelsen har även tagit fram en svämplansanalys med 1,5 meters vattenfyllnad där 
det är rinnvägar och lågpunkter och de har även tagit fram en redovisning av var det skulle över-
svämma om det lades på 2,5 meters översvämning för att visa områden som översvämmas mera 
sällan. I analysbeskrivningen anges att man ska vara skeptisk till resultaten då broar och kulver-
terade vattendrag ej tagits med som faktorer. Det gäller även Skyfallskarteringenm se figur 10. 
I den nyligen antagna Översiktsplanen bedöms risken för så kraftig höjning av vattennivån som 
svämplansanalysen visar som liten eftersom avrinningsområdet inte är särskilt stort. Planområ-
dets kvartersmark har alltså inte bedömts som ett riskområde för översvämning och enligt detalj-
planens bestämmelser ska bostadshusen förläggas utmed förgårdsmarklinje 5 meter från gatan. 
Vid höjdsättning av planområdet och gång- och cykelvägar tas också hänsyn till den potentiella 
översvämningsrisken. Markens lämplighet har inte bedömts påverka strandskyddets syfte vad 
gäller biologiskt mångfald då åkermark omvandlas till naturmark i den del där det eventuellt 
finns översvämningsrisk inom planområdet. 

Miljöbedömning
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 betydan-
de miljöpåverkan. Bedömningskriterier finns i MKB-förordningens bilaga 4. Erkänd skyddsstatus hos 
det berörda området är ett av kriterierna som ska vägas in och att området berörs av strandskydd 
pekar alltså i riktningen att det ska göras en MKB. Samtidigt säger bedömningskriterierna att pla-
nens karaktäristiska egenskaper ska vägas in, där bland annat exploateringens storlek är en aspekt. 
I det här fallet är det en liten den av det strandnära området som berörs och bara en begränsad del 
av exploateringen är strandnära. Sammantaget bedömer Höörs kommun att genomförandet av pla-
nen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. 
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Skydd 

Risker – väg, farligt gods mm
Sedan tidigare gäller en detaljplan från 2007 närmast väg 13 som dike och bullervall har anlagts efter. 
Ny riskutredning har tagits fram till denna nya detaljplan, Tyréns  2019-01-10. Tyréns föreslår följande 
åtgärder för planområdet: ”Byggnader placeras inte närmare vägen än 45 meter, mätt från vägkanten, 
vilket är det avstånd då acceptabel risknivå uppnås utan att åtgärder behöver vidtas. Att observera är 
att bullervall sänker risken ytterligare, men då risknivån är att bedöma som acceptabel utan vall har inte 
denna varit en förutsättning, och behöver därför inte regleras i detaljplanen för att risknivån avseende 
farligt gods ska vara acceptabel.”

Trafikbuller
Skyddande bullervall mot väg 13 
Längs väg 13 finns en bullervall som är anlagd 2009 i enlighet med detaljplanen från 2007 och som 
skyddar planområdet från trafikbuller. Det behövs dock en ny bedömning av ljudmiljön som tar hän-
syn till aktuella trafikprognoser och hastighetsgränser samt föreslagen exploatering.
 
Trafikbullerförordningen 
Sedan 1 juni 2015 gäller förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader som ska 
tillämpas vid planläggning för bostäder. Förordningen reglerar riktvärden med en huvudregel (3 §) 
och en avstegsregel (4 §). I detta planärende tillämpas huvudregeln:
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anord-
nas i anslutning till byggnaden.

Bullerutbredningskartor och punktberäkningar 
Tyréns AB har på uppdrag av Höörs kommun utfört en trafikbullerutredning, 2018-05-22, rev. 2018- 
08-24. Utbredningen har beräknats i tre olika höjder relativt mark – 2 meter, 9 meter och 14 meter 
– för att spegla tillåten byggnadshöjd i respektive kvarter.

Beräkningsresultatet av ekvivalenta och maximala ljudnivåer redovisas i utbredningskartor i färg 
(kartbilder över beräknad bullerutbredning med scenario 2040, figur 11) .

Beräkningarna visar förväntade trafikbullernivåer som
•  överskrider riktvärdet för fasad (60 dBA) på 9 m höjd i en avgränsad del av planområdet när 
 mast väg 13.
• Överskrider riktvärdet för uteplats (50 dBA) i stora delar av kvarteren närmast väg 13.

Detaljplanens anpassning till ljudmiljön
De delar av planområdet som har en beräknad ekvivalent ljudnivå över 60 dBA har i detaljplanen 
reglerats med bestämmelsen m1 ”Ljuddämpad uteplats ska anordnas”. På det viset säkerställs att 
bostadsbyggnaders fasad inte ska utsättas för bullernivåer över riktvärdet.

Figur 10. Utdrag ur Länsstyrelsens Skyfalls-
kartering som visar potentiella rinnvägar i 
landskapet vid stora regn är ett bra plane-
ringsunderlag. Dock har inte kulverteringar 
och broar tagits med. Därför är bilden inte 
helt tillförlitlig. När mark schaktats och 
nivåer ändrats, som i utbyggnadsområdet 
Kvarnbäck etapp 2a, visas också felaktiga 
rinnvägar och sänkor.
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Utbredning vid 14 m ovan mark. 
Maximal nivå.

Utbredning vid 2 m ovan mark. 
Maximal nivå.

MAXIMAL LJUDNIVÅ i dBA

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

Utbredning vid 14 m ovan mark. 
Ekvivalent nivå.

EKVIVALENT LJUDNIVÅ i dBA

75<
70<                    75<
65<                    70<
60<                    65<
55<                    60<

50<                    55<
45<           50<
                           45<

Utbredning vid 2 m ovan mark. 
Ekvivalent nivå

Figur 11 Utdrag ur Tyréns Trafikbullerutredning rev. 2018-12-07

Utbredning vid 9 m ovan mark. 
Ekvivalent nivå.

Utbredning vid 9 m ovan mark. 
Maximal nivå.
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De delar av planområdet som har en beräknad ekvivalent ljudnivå över 50 dBA har i detaljplanen 
reglerats med bestämmelsen m1. På det viset säkerställs att bostäderna får uteplatser som klarar 
riktvärdet.

Vibrationer
Det föreligger ingen misstanke om att det skulle vara risk för höga vibrationer som skulle medföra 
åtgärder i aktuell detaljplan. Utredning, ”PM gällande vibrationer från vägtrafik”, Tyréns 2018-
12-07, har tagits fram då förutsättningarna har ändrats med högre bostadshus och ny beräknad 
trafikmängd sedan detaljplanen från 2007 togs fram. Bedömningen enligt pM:et är ” Utifrån erhållet 
underlag om markförhållande, avstånd, hastighet etc för Kvarnbäcksområdet baserat på att det är 
till huvuddelen sand och moränmark, bedöms risken liten för att komfortvibrationsnivåer i planerade 
byggnader överskrider riktvärde 0,4mm/s. Flerbostadshus med lättbyggnadsstomme eller i suter-
räng, med stor anläggningsyta mot mark, ska inte uppföras utan att vibrationsmätning utförts.”

Radon
Utförd geoteknisk undersökning (Geoexperten RS AB 2004-11-25) visar att grunden i huvudsak är 
bra för planerad bebyggelse. Markradonutredning (utförd av Geoexperten RS AB 2004-12-07) visar 
att området klassas som normalriskmark. Vid varje enskilt bygglov kan radonmätningar komma att 
krävas.

Sociala konsekvenser

Mötesplatser
Området har förutom plats för boende också stora områden för rekreation. Inom området finns of-
fentliga miljöer i form av lekplatser och gång- och cykelvägar samt skötta grönområden och natur-
områden med goda förutsättningar för att spontana möten ska kunna ske. 

Trygghet
Bostadsområdets gång- och cykelvägar är i de flesta lägen synliga från bostäder och vägar vilket 
skapar trygghet att röra sig utomhus under de flesta tider. Området kommer att vara upplyst utmed 
gång- och cykelvägar och gator och bostäderna kommer att bidra till att sprida ljus i sin närhet. Ur 
både barnperspektivet och genusperspektivet är dessa aspekter positiva.

Barnperspektivet
Ur barnperspektiv ger läget med angränsande naturmiljöer bra förutsättningar för fri lek och na-
turupplevelser. Sydväst om planområdet finns en allmän bollplan och en lekplats och i dalen finns 
attraktiva naturmiljöer av olika slag som gång- och cykelvägar leder igenom. Inom kvartersmarken 
finns det också möjlighet att anlägga lekplatser. Det går att ta sig till fots på ca 15 minuter eller med 
cykel till Höörs centrala delar med skolor och till stationen via gång- och cykelvägar. 

Miljöanpassat transportsystem
Området ligger ca 1000 meter från Höörs station och hela området har goda möjligheter till hållbara 
transporter. Förutom att gå och cykla till centrum och stationen kommer det när området när områ-
det är utbyggt ger vägsystemet möjlighet att dra en busslinje i utkanten av området utmed Kvarn- 
bäcksvägen och vidare genom Maglehillsområdet vilket kan komma att ske när det finns tillräckligt 
underlag för resande. Höörs station nås enkelt till fots på 15 minuter eller med cykel via gång- och 
cykelvägar. Därifrån finns goda förbindelser att resa vidare kollektivt med buss, Pågatåg och Öre-
sundståg.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastighetsbildning
Fastighetsbildning sker genom avstyckning från fastigheten Höör 57:17 enligt de yttre kvartersgrän-
sern. Inom kvartersmarken ska avstyckning utföras överensstämmande med illustrationslinjerna 
när det gäller de utpräglade villafastigheterna. Eftersom detaljplanen har upprättats för att kunna 
uppfylla olika typer av bostäder kan marken inom kvarteren C-H, se figur 4 sid 6, avstyckas för fler-
bostadshus, parhus, radhus eller annan gruppbebyggelseform, och kan därför också avstyckas på 
olika sätt. Fastighetsgränserna bör överensstämma med egenskapsgräns för olika bestämmelser för 
bebyggelsen som reglerar exempelvis nockhöjder. 

Den allmänna platsmarken ligger kvar inom fastigheten Höör 57:17.

Ledningsrätter och servitut
Inom ansluting till området finns kablar nedgrävda för el och fiber. I samband med planläggningen 
har inmätningar av el-ledningar gjorts vilket visade att de ligger i gång- och cykelvägen norr om pla-
nområdet och fäljer inte de utlagda ledningsrätterna. I samband med fastighetsbildningen behöver 
ledningsrätterna därför göras om  så att de följer var ledningarna verkligen ligger med område på 
båda sidor om. Direkt norr om planområdet leder också VA-ledningar.
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Utbyggnadsalternativ
Nollalternativ Exploateringen skjuts på framtiden.
Nollalternativet innebär att gällande detaljplan 
ligger kvar utan att genomföras. Det ger möjlighet 
att behålla en viss handlingsfrihet för framtiden 
och eventuella nya förutsättningar, men innebär 
samtidigt att bostadsområdet Kvarnbäck fortsätter 
att stå ofärdigt.

Alternativt utbyggnadsförslag om strandskyd-
det inte tas bort  Om detaljplanen inte genomförs 
och kommunen beslutar att exploatera efter den 
gällande planen från 2007 så skulle området få 
en sämre trafikföring och omodern utbyggnad av 
gatusystemet. Det skulle även innebära ett sämre 
utnyttjande av marken ur samhällsekonomiskt per-
spektiv då inget av kvarteren skulle rymma högre 
flerbostadshus. Längre gator och mer infrastruktur 
i form av ledningar skulle behöva byggas och det 
hade blivit svårt att få tillåtna lutningar på gatorna 
ur tillgänglighetsperspektiv. 

Alternativt utbyggnadsförslag om strandskyddet 
inte tas bort men återstående mark planändras.
En yta i söder är i den äldre gällande planen från 
2007 avsatt för flerbostadshus, exempelvis parhus 
i 2 våningar, och behöver byggas i ett samman-
hang. Om inte vägslinga, kommunal lokalgata, kan 
genomföras inom det område där strandskydd 
återinträder när ny detaljplan tas fram, innebär det 
att tillfartsgata till bostäderna i slänten måste lö-
sas med privat gata. Det är svårt och kostsamt för 
privat exploatör att tillskapa gata och VA-lösning i 
det kuperade läget och mycket mark får användas 
till slänt inom gemensamt grönområde. Inom kvar-
tersmarken i södra delen kan allmänna ledningar 
behöva dras för dagvatten. Sammantaget gör det 
marken mindre attraktiv att bebygga och fastighe-
ten blir svårsåld. I detta alternativ ryms inte heller 
högre flerbostadshus intill Kvarnbäcksområdets 
östliga entré som är fallet om slinga byggs. Up-
pemot 90-100% av trafiken förväntas komma 
söderifrån utmed väg 13 till Kvarnbäck. Det blir 
inte en naturlig trafikföring för de som får infart 
via Timjanvägen i väster, att först köra västerut 
och sedan vända tillbaks österut, och det ger mer 
trafik och avgaser inom området. Förslaget inne-
bär sämre utnyttjande av marken då betydligt färre 
bostäder kan byggas.

Alternativt utbyggnadsförslag enligt föreliggande 
detaljplan Förslaget visar att strandskyddet tas 
bort i likhet med gällande detaljplan. Kommu-
nala vägslingor byggs ut som ger en modern och 
tillgänglig trafiklösning. Planen som tagits fram-
innebär att bostäderna inom flera av kvarteren 
som är illustrerade med flerbostadshus och radhus 
även kan bebyggas på annat sätt med exempelvis 
parhus eller villor i vissa fall.

Figur 19. Utdrag ur Illustrationskarta tillhörande de-
taljplan från 2007.

Figur 20. Alternativt utbyggnadsförslag om strandskyd-
det inte tas bort men återstående mark planändras.

Figur 21. Alternativt utbyggnadsförslag enligt förelig-
gande detaljplan
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Mellankommunala frågor
Föreslagen etablering bedöms inte påverka handelsmönstret mer än lokalt. Området är centralt pla-
cerat i kommunens huvudort och resemönstren i samband med livsmedelsinköp begränsas normalt 
till kortare sträckor.

Förutsättningar
Tidigare ställningstaganden

Detaljplan
Planområdet omfattas av det gällande detaljplanerna H135 och H146, vilka reglerar markanvänd-
ningen till bostäder, skola, lokalgator och natur. H135, ”Detaljplan för Åkersberg 2:1 m. fl. fastigheter 
(Kvarnbäck)”, vann laga kraft 2007-01-25. Tillägget som gjordes 2010, H146, avsåg att upphäva 
eldningsförbud i lokal eldstad, vann laga kraft 2010-06-29. Genomförandetiden för gällande detalj-
plan slutade att gälla 2012-01-24.

Förslaget följer i stort gällande detaljplan men ett område som avsatts för skolområde eller bostäder 
som bedömts vara för litet samt inte fungera i den kuperade terrängen för användningen kommer 
med förslaget att användas för bostäder. Det kommer därmed inte finnas något detaljplanelagt om-
råde för skola inom Kvarnbäck. Planuppdrag för ny skola och förskola, idrott samt särskiltboende för, 
pågår inom intilliggande område ”Maglehill” väster om Kvarnbäck.

Området är i gällande detaljplan avsatt för bostäder i en och 2 våningar med högsta totalhöjd 9 
meter inom tre områden där även skola tillåts i ett av dem. Kommunstyrelsens lämnade planuppdrag 
2016-05-09 § 90 med avsikt att studera möjligheten att bebygga etapp 3 med 10 st parhus intill en-
trévägen längst i öster. Det beslöts att området i sluttningen i söder skulle studeras för utförande av 
gata med kommunalt huvudmannaskap istället för ett område för gruppbebyggelse med enskild gata 
som gällande plan angav. Gatustrukturen ändrades från stickgator till sammanhållna slingor för att 
ge bättre trafikspridning och tillgänglighet med de nya detaljplaner som togs fram 2015 för etapp 2a 
för fribyggartomter samt radhus, och i detaljplanen som togs fram 2017 för flerbostadshus inom kv. 
Koriandern. Föreliggande detaljplan innebär att resterande mark inom Kvarnbäck, etapp 2b och 3, 
utförs med en detaljplan där strukturen med gatuslingor fortsätter.

Översiktsplan
Området är utlagt för bostäder i Översiktsplan för Höörs kommun som antogs av Kommunfullmäktige 
i juni 2018. 

Riksintressen Kommunikationer 3kap. 8 § MB
Väg 13 som är ett utpekat riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB utgör tillfart till 
området. Bedömningen är att detaljplanen inte påverkar riksintresset. Dike och skyddsvall är sedan 
länge anlagda utmed väg 13 i direkt anslutning till vägen och bebyggelsen förläggs på ett sådant 
avstånd från väg 13 att risk för farligt gods inte föreligger. I övrigt berörs inte detaljplanen av något 
riksintresse.

Befintlig bebyggelse
Det finns ingen befintlig bebyggelse inom planområdet.

Intilliggande bebyggelse 
I väster angränsar planområdet till villabebyggelse och mark för flerbostadshus Kvarnbäck  etapp 
2a. I sydost finns en transformatorstation i ett skogsparti intill befintlig gång- ochcykelväg. I övrigt 
skiljs befintlig bebyggelse, Villa Backa och bostäder utmed Åkersbergsvägen i söder, av med natur-
områden. 

Mark och vegetation
Nuvarande markanvändning är delvis jordbruksmark. Området i etapp 1 och 2a inom  Kvarnbäck är 
till stor del redan i anspråkstaget för exploatering av två områden samt skötta grönområden. Jord-
bruksmarken är av klass 4. Kvarnbäcksområdet är Höörs kommunala utbyggnadsområde. Planom-
rådet som är beläget på jordbruksmark är sedan 2007 detaljplanelagt för bostäder ”Detaljplan för 
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Åkersberg 2:1 m.fl. fastigheter (Kvarnbäck)”. Anslutande infrastruktur, vägar, bullervall, gång- och 
cykelvägar, planteringar, belysning och ledningsnät är sedan 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, se vidare beskrivning av den obrukade jordbruksmarken under rubriken ”konsekvenser 
strandskydd” samt bilaga naturvärdesbedömning.

Rekreation
Området har förutom plats för boende också stora områden för rekreation.
Inom området finns offentliga miljöer i form av lekplatser och gång- och cykelvägar samt skötta 
grönområden och naturområden med goda förutsättningar för att spontana möten ska kunna ske. 

Grönstruktur
Planområdet ligger i nära anslutning till flera grönområden som ingår i Höörs grönstrukturprogram 
som upprättades 2007. Dessa grönområden blir mer tillgängliga men samtidigt blir naturen inte 
störd då gång- och cykelvägar leder utanför naturområdena. 

Figur 22. Utdrag ur grönstrukturprogrammet 2007, område ”Nr 21 Tjurasjö-Backa-Släbo mölla”.

I grönstrukturprogrammet anges de omkringliggande naturområdena utmed Höörs ån som område 
nr 21. Stora delar av området präglas och hålls alltså samman av vatten; Höörsån, Backadammen, 
Klocksjön, Tjurasjö samt våtmarker i form av alsumpskogar och öppna kärr. Vid Backa finns också en 
tidigare uppodlad torrbacke med förhållandevis intressant flora. Lövskogen kring Höörsån har stora 
värden liksom ekdungar och ekhagar kring Backa, Åkersberg och Tjurasjö.

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

Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med kommunens dagvattenpolicy.

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

Det ska finnas tillgång till en brandpost med minsta flöde på 600l/min i anslutning till området.



25

Detaljplan för del av Höör 57:17 m fl. fastigheter (etapp 2b och 3, Kvarnbäck)
•Antagandehandling 2019-01-15

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. 

Allmän platsmark ingår i detaljplanen med ca 4000 m2 gata,  ca 1600 m2 gång- och cykelväg och 
cirka 3550 m2 parkmark. 

Ansvar för fastighetsbildning 
Höörs kommun ansöker hos Lantmäterimyndigheten och bekostar den fastighetsbildningen som sker 
innan kommunen säljer tomtmarken.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastigheter kan bildas med flera olika konstellationer då detaljplanen kan byggas ut på olika sätt. Se 
Fastighetsbildningsförslag på sid 20 och illustration sid 6. 

Ledningsrätt och servitut
Det är varje enskild fastighetsägares skyldighet att ha vetskap om läget och regler för enskilda 
ledningar inom sin fastighet. 

Ledningshavare ska ansöka om och bekosta ändrad ledningsrätt. I avtal med kommunen kommer 
däremot att anges att kommunen bekostar den administrativa flytten av ledningsrätt då det är i kom-
munens intresse att fastigheter, ”tomtmark”, inte belastas med onödig ledningsrätt då ledningarna 
och deras skyddsområde faktiskt är belägna utanför fastigheten. 

Ekonomiska frågor

Planekonomi
Plankostnader ingår 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 fastigheten.

Exploateringsavtal
Exploateringsavtal tecknas inte då det är Höörs kommun som äger planområdet. 

Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Detaljplanen medför att mark har avsatts för allmänt ändamål vilket medför att det uppkommer nya 
underhållskostnader för kommunens gatu- och parkenhet för att drifta planområdets nya gator, 
gång- och cykelvägar samt parkområden. Kommunens gatu- och parkenhet har tagit fram en modell 
för automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden för allmänt ändamål. Modellen är 
enkel och bygger på en schabloniserad m2-ersättning. Modellens m2-priser baseras på de faktiska 
kostnader som gatu- och parkenheten har för att drifta gatu- resp parkmark idag. 

Beräknad driftkostnad för den aktuella detaljplanens allmänna platsmark medför att den totala scha-
blonkostnaden för området är 110900 kr.

Ovan nämnda schablonkostnad är utifrån 2016 års m2-priser, det innebär att områdets kostnader 
kan komma att förändras med tiden.

Övriga kostnader
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt 



26

Detaljplan för del av Höör 57:17 m fl. fastigheter (etapp 2b och 3, Kvarnbäck)
•Antagandehandling 2019-01-15

eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.

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

Lantmäterikostnader i samband med eventuell fastighetsbildning och fastighetsreglering efter det att 
kvartersmarken har övergått i privat ägo bekostas av exploatören/markägaren.

Eventuell kompletterande geoteknisk undersökning avseende markens bärighet och markradonföre-
komst, vilket kan krävas i samband med bygglov, bekostas av exploatören som även bekostar even-
tuell arkeologisk undersökning.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

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

Medverkande tjänstemän
Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, Karin Kallioniemi 
samhällsplanerare/kommunarkitekt och Anneli Andersson planarkitekt medverkat från Höörs kom-
mun. 

Rolf Carlsson     Anneli Andersson
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt


