
PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för

Sätofta 9:160 m fl fastigheter,
(Ändring av planbestämmelser), Höörs tätort,
Höörs kommun, Skåne län
Upprättad: 2018-05-22, 2018-08-28, 2018-10-30

Planbeskrivning
Gällande plankarta med bestämmelser 
Gällande planbeskrivning fi nns med efter sid 8
Granskningsutlåtande

Figur 1. Bild på området

ANTAGANDEHANDLING
Standard planförfarande

Dnr: KSF 2017/441
Proj. nr: 6017

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Strategiska enheten



2

Detaljplan för Sätofta 9:160 m fl  fastigheter • Antagandehandling 2018-10-30

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

Samråd     juni-juli 2018
Granskning    sept - okt 2018
Antagande (KS)    nov 2018
Laga kraft    dec 2018

Läshänvisning
För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med de beskriv-
ningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets samt 
redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar. 
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Inledning
Detaljplanehandlingarna omfattar endast de nya 
egenskaperna och vad de innebär. Det kommer inte 
redogöras några förutsättningar för planområdet 
eller genomföra några ändringar på planområ-
desgräns eller användningsgränser då detaljpla-
nearbetet endast omfattar förändringar inom en 
gällande detaljplan, som redan innehar en planbe-
skrivning som redogör för planområdet.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att ändra egenskapsbestäm-
melserna på kvartersmarken ”B” för att möjliggöra 
radhus- alt. parhusbebyggelse inom planområdet. 

Gällande detaljplan redogör bland annat att det ska 
vara friliggande villabebyggelse medan fastighets-
ägaren önskar att ha en tätare bostadsbebyggelse i 
form av radhus alternativt parhus. Med den gäl-
lande detaljplanens utformning är det inte möjligt 
att lokalisera sådan sorts bebyggelse inom områ-
det. Detaljplanen avser därför att pröva möjlighe-
ten för radhus genom att ”ändra” delar av gällande 
detaljplans egenskapsbestämmelser. Detaljplanens 
utformning gällande avgränsningar mellan kvarter-
smark och allmän platsmark behålls och kommer 
inte att ändras i föreliggande planarbete.

Miljöbedömning/MKB

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och 
bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB) 
skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om 
dess genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Planområdet berör det utpekade fornlämnings-
området, men detta är i den gällande detaljplanen 
redan redogjort för och att vid påträff ande av 

någon sorts kulturlämning måste arbetet avbrytas 
och kontakt med länsstyrelsen måste tas. Utöver 

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

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

Planområdet

Centrala Höör
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Förslag
Den gällande detaljplanen som antogs 2007 är den gällande detaljplanen för området och kommer 
fortsättningsvis vara den gällande plankartan och planbeskrivningen tillsammans med de aktuella 
planhandlingarna. Föreliggande förslag på förändringar av egenskapsbestämmelser för bostads-
bebyggelsen kommer att ersätta bestämmelserna på detaljplanen från 2007 och ersättas med nya 
egenskapsbestämmelser. 

Alla fastigheter som ligger inom den gällande detaljplanen är reglerade med besträmmelsen ”B” och 
omfattas alla av de nya egenskapsbestämmelserna. För att detaljplanen inte ska bli svårtolkad eller 
upplevas som missvisande innehåller planhandlingarna endast de förändringar som görs på egen-
skapsbestämmelserna och vad de innebär. Inga andra områden inom detaljplanen kommer beröras i 
planhandlingen då de redan redogörs i den gällande planhandlingen från 2007.

Föreslagen bebyggelse

Planuppdragets förfrågan önskar en tätare bostadsbebyggelse än friliggande villabebyggelse, så 
som radhus och/eller parhus. Det innebär att regleringen ”endast friliggande hus” kommer att tas 
bort från plankartan. Det kommer fortsättningsvis vara möjligt med villabebyggelse med genom att 
bestämmelsen ”fril” tas bort öppnas det även upp för par- och radhusbebyggelse. Det fi nns inga 
intentioner om att ändra takvinkel eller byggnadshöjd vilket innebär att dessa bestämmelser består. 

Planbesämmelsen p1 (”huvudbyggnad skall placeras mot förgårdsmark och minst 4 meter från tomt-
gräns”) tas också bort eftersom den utgör ett hinder för radhusbebyggelse. Det är inte möjligt med 
radhus om bestämmelsen om 4 meter till fastighetsgräns fi nns kvar, om fastigheter upprättas för 
varje radhusenhet.

Enligt Boverkets byggregler (BBR) framgår det att den joniserande strålningen från radongas inte får 
överstiga 200 Bq/m3. Det innebär att det behöver utföras åtgärder för att förhindra inläckage av ra-
don där markradonet är högt. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en sådan 
åtgärd. Det innebär att plankartan inte behöver reglera att byggnader ska utföras radonsäkert efter-
som det ska kontrolleras i bygglovsskedet. Planbestämmelsen om radonsäkert utförande tas bort.

Buller är också något som regleras i BBR och därför inte ska regleras på plankartan. Dessutom har 
det efter att planen vann laga kraft 2007 tillkommit reglering i plan- och bygglagen samt i Förord-
ning (2015:216) om trafi kbuller vid bostadsbyggnader som klargör vilka ljudnivåer som är accepta-
bla för att uppnå en en god boendemiljö. 

Prickmarksbestämmelsen ges ett tillägg med att det är möjligt att uppföra bullerskydd. Prickmarken 
tillåter inte plank, men genom detta tillägg är det möjligt att uppföra plank eller liknande på mark 
som är prickmarkerad.

I övrigt är det inga förändringar på plankartan.

På sid 5 redovisas skillnaderna mellan gällande detaljplanens egenskapsbestämmelser och den före-
slagna handlingen förändringar.

Motiv till avsteg från översiktsplan

I gällande detaljplan står det: ”Området är tidigare inte planlagt men redovisas i översiktsplanen 
som ett utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse”. Det innebär att planläggning för bostäder inte 
är något avsteg från översiktsplanen.

Motiv till planbestämmelser
Det är inga tillkommande egenskaper som ska motiveras, de egenskaper som fi nns på plankartan är 
egenskaperna som gäller för planen från 2007 och ska därför inte motiveras återigen.
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Egenskapsbestämmelse Gällande detaljplan från 2007 Föreslagen detaljplan

vall Bullervall skall anordnas, överkant 
Sätoftavägen 1-1,5 meter

Ingen förändring

körväg Körväg till jordbruksfastigheter Ingen förändring
e00 Största byggnadsarea i procent av 

fastighetsarea
Ingen förändring

prickmark Marken får icke bebyggas Läggs till ”men bullerskydd får 
uppföras”

g Marken skall vara tillgänglig för ge-
mensamhetsanläggning

Ingen förändring

u Marken skall vara tillgänglig för all-
männa underjordiska ledningar

Ingen förändring

stenmur Stenmur skall bevaras Ingen förändring
utfartsförbud Körbar utfart får inte anordnas Ingen förändring
dagvatten Dagvattnet skall tas om hand lokalt Ingen förändring
p1 Huvudbyggnad skall placeras mot 

förgårdsmark och minst 4 meter från 
tomtgräns

Tas bort och ersätts inte

p2 Friliggande garage, carport och 
förråd får placeras i tomtgräns men 
minst 1,5 meter från byggnad på an-
dra sidan gränsen. Garage, carport 
och förråd får sammanbyggas i tomt-
gräns om utformningen samordnas

Ingen förändring

byggnadshöjd Högsta byggnadshöjd i meter Ingen förändring
takvinkel Största taklutning i grader Ingen förändring
våningsantal Högsta antal våningar Ingen förändring
fril Endast friliggande hus Tas bort och ersätts inte
v Takkupa får anordnas Ingen förändring
radonsäkert utförande Byggnader skall utföras i radonsäkert 

utförande
Tas bort och ersätts inte (regle-
ras genom BBR)

bullernivåer Följande bullernivåer från vägtra-
fi k får ej överskridas. Inomhus 30 
dBAeq och 45 dBAmax nattetid (22-06) 
Uteplats vid bostad: 55 dBAeq och 70 
dBAmax inkl fasadrefl ektion

Tas bort och ersätts inte (reg-
leras genom BBR, plan- och 
bygglagen och trafi kbullerför-
ordningen)

genomförandetid Genomförandetid 2007-01-25 - 
2012-01-24

Genomförandetiden för änd-
ringarna på plankartan (un-
dantagna planbestämmelser) 
gällande egenskapsbestämmel-
ser är 5 år från den dag beslu-
tet att anta kompletteringen/
ändringen vunnit laga kraft. 
Genomförandetiden för under-
liggande plan har gått ut. Den 
nya genomförandetiden gäller 
därför endast själva ändringen 
av egenskaper.
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Konsekvenser
Hela planområdet omfattas av en gällande detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse och allmän 
platsmark (park, plantering och gata), men i och med den aktuella detaljplanen kommer den del av 
gällande detaljplan som berör kvartersmarken för bostadsändamål att ändras. Inte i avgränsning 
utan endast gällande egenskapsreglering för bostadsbebyggelsen. Föreliggande detaljplan har för 
avsikt att möjliggöra en tätare bostadsbebyggelse vilket innebär att egenskaperna ”fril” och ”p1” 
tas bort från plankartan. Dessutom tas egenskaper bort som redan regleras genom BBR (Boverkets 
byggregler) och behöver således inte regleras återigen via en plankarta.

Genom att egenskapen ”fril” tas bort innebär det att det är möjligt med en tätare bostadsbebyggelse 
i form av par- och/eller radhusbebyggelse. Det betyder att de bebyggda fastigheterna som också 
ingår i planområdet får en möjlig ökning av fordonsrörelser i jämförelse med friliggande villabebyg-
gelse. Den gällande detaljplanen illustrerar 11 nya fastigheter vilket innebär cirka 65-90 fordonsrö-
relser. Förändringen som tillåter en tätare bostadsbebyggelse möjliggör cirka 22 nya bostadsenheter 
vilket innebär cirka 132-176 fordonsrörelser, en dubblering.

Regleringen gällande prickmarken får ett tillägg med att det är tillåtet att uppföra bullerskydd. En-
dast prickmarkeringen med regelringen ”Marken får inte bebyggas” innebär att det inte är tillåtet att 
uppföra plank inom området med prickmark. Med tillägget ”men bullerskydd får uppföras” gör det 
möjligt att uppföra exempelvis ett bullerplank för den som så önskar.

Bedömning av miljöpåverkan

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

Planområdet berör det utpekade fornlämningsområdet, men detta är i den gällande detaljplanen 
redan redogjort för och att vid påträff ande av någon sorts kulturlämning måste arbetet avbrytas och 
kontakt med länsstyrelsen måste tas. Utöver fornlämningsområdet fi nns det inte några allmänna 
intressen utpekade i översiktsplan eller andra kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är 
heller inte så omfattande att den genererar stora trafi kmängder. Mot den bakgrunden och med be-
aktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande 
miljöpåverkan och det behövs alltså inte någon miljöbedömning.

Bostadsbebyggelse bedöms inte medföra någon påverkan på grundvattnets kvalitet och eftersom 
området redan är planlagt för bostadsbebyggelse och planhandlingarna endast innebär att egen-
skapsbestämmelser tas bort bedöms inga miljökvalitetsnormer påverkas eftersom området redan 
idag tillåter bostadsbebyggelse.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Förändringen med att bestämmelsen ”fril” tas bort innebär att alla fastigheter inom planområdet har 
möjlighet att bygga tätare om sådan efterfrågan fi nns. Finns det inte någon efterfrågan är det fortfa-
rande tillåtet med villabebyggelse. Genom att ta bort bestämmelsen ”fril” så öppnas möjligheten upp 
för olika sorters husbyggnation. Plankartan reglerar fortfarande våningsantalet vilket innebär att det 
inte är möjligt att bygga högre än 1 våning (vilket medger bebyggelse som är 1-1½ plan).

Det är fyra fastigheter som redan är bebyggda (Sätofta 9:30, 9:33, 9:34 och 9:39), detaljplanen är 
densamma för dessa fastigheter, bara att de också kan bebygga sin fastigheter med en tätare bo-
stadsbebyggelse om så önskas. Genom att bestämmelsen p1 försvinner innebär det att regleringen 
om placering i förgårdsmark och minst fyra meter från fastighetsgräns utgår, detta gäller alla be-
rörda fastigheter inom planområdet.

Fastighetsägaren till fastigheterna Sätofta 9:160-9:169 har möjlighet att slå samman fastighe-
ter (genom en lantmäteriförrättning som Lantmäteriet gör), men denna möjlighet fi nns även utan 
förändringen. En större fastighet kan exempelvis innehålla en bostadsrättsförening med fyra radhus 
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som delar ansvaret för fastigheten. Det kan i en sådan situation vara bra att upprätta någon sorts 
gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening. En ansökan om någon av ovanstående bild-
ningar görs hos Lantmäteriet. I den gällande detaljplanen fi nns en bestämmelse ”g” som är avsedd 
för en gemensamhetsanläggning för lekplats. När och om denna förening bildas kan även andra än-
damål ingå i ansvaret i gemensamhetsanläggningen. ”g” är redan reglerat i den gällande planen och 
kommer inte påverkas av ändringarna som föreliggande planarbetet innebär.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att inga förändringar görs för den gällande detaljplanen, vilket medför att 
den nuvarande regleringen är den som gäller och att det därmed inte är möjligt med en tätare bo-
stadsbebyggelse utan endast friliggande bostadsbebyggelse är möjlig.

Genomförande
Ansvarsfördelning

Inom mark som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark ansvarar berörd markägare/ex-
ploatör för byggnads- och anläggningsarbeten.

Vid nybyggnation inom planområdet ansvarar 
berörd exploatör/markägare att vid behov ut-
föra geoteknisk undersökning av marken avse-
ende markens bärighet. Skulle det vid nybygg-
nations markarbeten påträff as under mark dold 
fornlämning ska arbetena avbrytas och länssty-
relsens kulturmiljöenhet omedelbart kontaktas, 
i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen.

Fastigheterna Sätofta 1:160 - 1:169 och del 
av Sätofta 9:39 berörs av ett fornlämningsom-
råde (Höör 50:1) enligt Riksantikvarieämbetets 
hemsida (Figur 3). Fornlämning Höör 50:1 är en 
stenåldersboplats. I den gällande detaljplanen 
framgår det att ”Vid kontakter med länsstyrelsen i samband med planarbetet har det framkommit 
att område inte berör några kända fornminnen. Skulle under mark dolda fornlämningar påträff as vid 
markarbetena skall arbetena avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas, kulturminneslagen 2 kap 10§. 
Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager, djurben, män-
niskoben m.m.”

Fastighetsbildning inom planområdet beställs av fastighetsägare som ansöker om sådan.

Som information behöver grundkonstruktionen på bebyggelsen utföras med en radonskyddande 
konstruktion eftersom planområdet ligger inom ett normalriskområde för radon. Därför åligger det 
markägaren/exploatören att en radonsäker grund behövs. 

Huvudmannaskap

Den gällande detaljplanen reglerar ansvaret till att vara kommunalt huvudmannaskap inom planom-
rådet.

Ekonomiska frågor

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

Figur 3. Fornlämningsområde enligt Riksantikvarieämbetet.
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Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens VA-
taxa.

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

Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende markens 
bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av exploatören som 
även bekostar en eventuell arkeologisk undersökning.

Administrativa frågor

Genomförandetiden för ändringarna på plankartan (undantagna planbestämmelser) gällande egen-
skapsbestämmelser är 5 år från den dag beslutet att anta kompletteringen/ändringen vunnit laga 
kraft. Genomförandetiden för underliggande plan har gått ut. Den nya genomförandetiden gäller 
därför endast själva ändringen. är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 

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

Rolf Carlsson     Yvonne Hagström
Samhällsbyggnadschef    Planarkitekt
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PLANENHETEN
 

 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 2006-06-05 
 
 

PLANBESKRIVNING 
 
Sätofta 9:23  m fl fastigheter 
Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län 
 
 
PLANFÖRSLAG 
 
Handlingar 
Till planförslaget hör plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, genomfö-
randebeskrivning, illustrationsplan samt fastighetsförteckning. 
 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att tillskapa ytterligare tomter för villabebyggelse öster om 
Sätoftavägen och Karlslundsområdet. 
  
Läge 
Planområdet ligger i den södra delen av Höörs tätort, i höjd med 
exploateringsområdet Karlslund.  Detaljplanen avgränsas i norr av befintlig 
bebyggelse och skogsområde, i öster av en fäladsgata kantad av stenmurar,  i söder 
av befintlig bebyggelse och i väster av Sätoftavägen.    
 
Tidigare ställningstagande 
Området är tidigare inte planlagt men redovisas i översiktsplanen som ett 
utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse. 
 
Kommunstyrelsen godkände 2003-06-04 att detaljplan får upprättas för området, 
att lekplats/grönområde ska finnas samt att kommunen ska vara huvudman för 
allmän platsmark/gata. Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och 
exploatören.  
 
Vid planering ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 
3 §. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, svaveldioxid, bly, 
ozon samt partiklar i utomhusluften. Byggandet av den nya bebyggelsen och 
trafikmängden bedöms ej medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  
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Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Inga nationella, 
regionala eller kommunala miljömål åsidosätts.  
 
Behovsbedömning betydande miljöpåverkan 
Området består av öppen mark som tidigare varit odlad och är inte känsligt ur 
natursynpunkt. Kända fornlämningar finns inte inom området och inga antikvariska 
åtgärder behövs. Bullerberäkningar visar att bebyggelsen längs Sätoftavägen, både 
befintlig och ny, blir störd av trafiken. Utredning har gjorts för att redovisa vilka 
åtgärder som behövs för att klara riktvärdena.  
 
Befintliga förhållanden 
 
Bebyggelse 
På bebyggda fastigheter finns villor av varierad ålder. Planlagt bebyggelseområde 
väster om Sätoftavägen är under uppförande.  
 
Natur och kultur 
De obebyggda områdena utgörs av öppen mark som tidigare odlats. På bebyggda 
fastigheter finns villor av varierad ålder. I öster gränsar området till en fäladsgata 
som avgränsas av stenmurar. I länsstyrelsens fornminnesinventering finns det ett 
markerat fornminnesområde på fastigheten. Vid kontakter med länsstyrelsen i 
samband med planarbetet har det framkommit att område inte berör några kända 
fornminnen. Skulle under mark dolda fornlämningar påträffas vid markarbetena 
skall arbetena avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas, kulturminneslagen 2 kap 10§. 
Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade 
jordlager, djurben, människoben m.m. 
 
Trafik 
Befintliga hus inom planområdet som ligger längs Sätoftavägen har både utfart 
direkt till Sätoftavägen och till grusväg parallell med Sätoftavägen. En bebyggd 
fastighet inne i området har tillfart från en mindre väg som ansluter till 
Sätoftavägen. Norr om planområdet finns två fastigheter som har direkt utfart till 
Sätoftavägen och i söder ligger två fastigheter som har gemensam utfart via 
samfälld fastighet till Sätoftavägen. Dessa utfarter har dåligt sikt och är trafikfarliga.  
 
Markförhållanden 
I bygglovsskedet ska geoteknisk undersökning och kontroll av markradon göras.  
 
Markägare 
All mark inom planområdets bebyggelseområde är privat. Kommunen är ägare till 
marken mellan Sätoftavägen och de bebyggda fastigheterna.   
 
 
Förslag  
Förändringarna innebär att den öppna marken planläggs för ny bostadsbebyggelse 
samt att den befintliga bostadsbebyggelsen och en obebyggd tomt kommer att ingå  
i detaljplanen. Delar av fastigheterna Sätofta 9:23, 9:30 och 9:33 överförs till allmän 
platsmark. 
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Bebyggelseområdet 
Inom exploateringsområdet tillskapas cirka 10 nya tomter för friliggande villor. 
Tomtstorlekarna är mellan ca 700 - 1000 m2. Detaljplanen tillåter bebyggelse i ett 
och ett halvt plan där huvudbyggnaden ska placeras minst 4,0 meter från 
tomtgränsen. Garage, carport och förråd får placeras i tomtgräns eller 
sammanbyggas i tomtgränsen med motsvarande byggnader på grannfastigheten 
Avstånd till närmaste friliggande byggnad på grannfastigheten ska vara minst 2,0 
meter. En mindre gemensam lekplats och 4 parkeringsplatser har förlagts till 
kvartersmark.  
Trafik 
 
 
Villorna grupperas längs en vindlande lokalgata som ger en egen karaktär till 
gruppen. Gatan avslutas med en vändplan med plats att vända en sopbil. 
Lokalgatan är 8,5 meter bred vilket ger plats för en köryta på 5,0 meter med 
gångbanor på ömse sidor på 2,0 meters respektive 1,5 meter. Biluppställning ska ske 
på egen fastighet. Parkeringsplatser för besökande finns på föreslagen 
gemensamhetsanläggning. Vändplanen ligger i kontakt med den samfällda 
vägfastigheten i öster, vilket ger möjlighet att ansluta bostadshusen i söder till denna 
lokalgata. På så vis behöver den trafikfarliga utfarten från den samfällda vägen i 
söder inte utnyttjas för boendetrafik, vilket ökar trafiksäkerheten. Möjlighet finns 
för sopbilen att utnyttja denna väg för infart till fastigheterna i söder, istället för att 
stanna på Sätoftavägen för att hämta soporna. Lokalgatan ansluter i norr till den 
samfällda vägen för att möjliggöra transporter inom jordbruket till Sätofta 3.5 m.fl. 
fastigheter. Denna del av lokalgatan bör utformas med armerat gräs eller liknande 
för att markera att det inte är en vanlig gata samt för att få en grönare karaktär..  
 
Befintliga utfarter från fastigheterna längs Sätoftavägen samordnas till den 
nuvarande väganslutningen/lokalgatan. Detta sker genom att befintlig grusväg längs 
fastigheterna förbättras. På så vis minskar antalet utfarter till Sätoftavägen och 
siktförhållandena kan förbättras. För att förbättra sikten görs hörnavskärningar på 
befintliga fastigheter vid lokalgatans anslutning grusvägen/Sätoftavägen.  Området 
längs Sätoftavägen avsätts som NATUR, dels för att i detaljplanen säkerställa att 
utfarterna stängs, dels för att få plats med bullervall. För hämtning av t.ex. sopor 
från vissa fastigheter, kan det bli nödvändigt att backa ca. 30-40 meter, såvida  
sophämtningen inte kan samordnas till plats vid tillfartsvägen.  
 
Bullerberäkning visar att bebyggelse längs Sätoftavägen blir störd av trafiken. Ny- 
och befintlig bebyggelse ska därför avskärmas mot trafikbullret från Sätoftavägen 
med bullervall. Vid redovisad hastighet, 50 km/tim, behövs en cirka 1 meter hög 
vall för att uppnå rekommenderade riktvärden. På grund av det begränsade 
utrymmet för bullervall och parallellväg samt lokalgatans anslutning till 
Sätoftavägen i innerkurva,  är det endast möjligt att uppnå godtagbar standard på 
siktsträckan längs Sätoftavägen. Bullerutredning biläggs.  
 
Teknisk försörjning 
Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga vatten- och avloppsledningar längs 
Sätoftavägen. 
 
Dagvattnet ska tas om hand enligt ”Dagvattenpolicy för Höörs kommun.” Det 
innebär bl.a. att hanteringen av dagvattnet ska ske både på tomtmark, lokalgator, 
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fördröjningsmagasin och naturmark. Gångbanorna planeras med underliggande 
infiltrationsdike för dagvatten. 
 
Medverkande tjänstemän 
Vid framtagandet av planförslaget har medverkat Lennart Sunemark, arkitekt 
SAR/MSA, Bo Johansson, stadsarkitekt och Inger Wickström, planingenjör. 
 
 
 
Lennart Sunemark    Bo Johansson                                Inger Wickstöm 
Arkitekt SAR/MSA    Arkitekt SAR/MSA           Planingenjör  
 
 
 
 
 
 
Mindre revidering efter utställning 
Planbeskrivningen har kompletterats med den bullerberäkning som texten i 
beskrivningen hänvisade till samt en motivering till den behovsbedömning som 
gjorts beträffande betydande miljöpåverkan. 

Plankartan har ändrats så att befintliga allmänna ledningar kommer på allmän 
platsmark utmed Sätoftavägen. 

 
 
 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i  
Höörs kommun 2006-12-20, § 129 
 
 
Anders Netterheim                     
Ordförande                      
 
Laga kraft 2007-01-25 
Genomförandetid 2007-01-25  -2012-01-24 
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ANTAGANDEHANDLING 2006-06-05 
 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
Sätofta 9:23  m fl fastigheter 
Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län 
 
Tidsplan 
För detaljplanen gäller att samråd har genomförts under tiden 2006-04-06 – 2006-
05-22 och att planen kommer att ställas ut för granskning under aug-sept 2006.  
Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen i november 2006.   
  
Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen är 5 år. 
 
Ansvarsfördelning, avtal 
Exploateringsavtal ska upprättas och godkännas av både kommunen 
och exploatören innan detaljplanen antas. Huvudsyftet ska vara att 
exploatören åtar sig att utföra och bekosta en i princip komplett 
exploatering. Åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs 
Sätoftavägen ansvarar kommunen för. Avtal kommer att upprättas 
med berörda fastighetsägare för dessa åtgärder.   
 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 
Fastighetsbildning 
Ny fastighetsbildning ska göras med utgångspunkt från denna plan. Detta 
innebär att området indelas i lämpliga fastigheter beroende på önskemål och 
efterfrågan. Allmän platsmark, gatumark, natur och skydd överförs till kommunens 
fastighet från fastigheten Sätofta 9:23, hörnavskärning från fastigheten Sätofta 9:33 
samt hörnavskärning och gatumark från Sätofta 9:30. 
En gemensamhetsanläggning ska bildas för illustrerad lekplats.  
 
Planekonomi 
Kommunens kostnader för att förbättra trafiksäkerheten längs Sätoftavägen, genom 
att samordna utfarterna, bör hänföras till kostnaderna för utbyggnaden av ny 
Sätoftaväg.  
    
 
 
 
Lennart Sunemark    Bo Johansson                                Inger Wickstöm 
Arkitekt SAR/MSA    Arkitekt SAR/MSA           Planingenjör   
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Antagen av Kommunfullmäktige i  
Höörs kommun 2006-12-20, § 129 
 
 
Anders Netterheim                     
Ordförande                      
 
Laga kraft 2007-01-25 
Genomförandetid 2007-01-25  -2012-01-24 
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