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INLEDNING

Planprogrammets syfte

Ansökan har inkommit från markägaren 
Blommeröds Arabstuteri AB om att få 
upprätta detaljplan för 30 eller 38 tomter 
om ca 1000 kvm enligt två förslag (förslagen 
ses på fi g. 11 och 12). Planprogrammets 
syfte är att beskriva förutsättningar och 

ange mål och riktlinjer för nybebyggelse av 
1-1½ plans permanentbostäder inom del av 
fastigheten Bosjökloster 1:595. Syftet är även 
att utreda och föreslå åtgärder för att skapa 
ökad tillgänglighet till Västra Ringsjön. Med 
tillgänglighet avses gångstigar för rekreation 
och naturupplevelser. 

I programmet föreslås lokalisering och i 
viss mån utformning av bebyggelse, vägar, 
gång- och cykelvägar, gångstigar samt grön-
områden. Förutsättningar och konsekvenser 
utreds i programmet. Förslag till behovsbe-
dömning av MKB (miljökonsekvensbeskriv-
ning) lämnas. 

Planprogrammet utgör underlag för detalj-
plan. Syftet med ett planprogram är att kom-
munen tidigt ska få ett så brett och bra be-
slutsunderlag som möjligt. Berörda får med 
samrådet möjlighet till insyn samt påverkan 
genom att lämna synpunkter och idéer.

Bakgrund

I översiktsplanen 2002 anges för Ringsjöban-
det inriktningen att bl.a genom planering ge 
möjlighet till utökning av bostadsbeståndet 
samt ge förutsättningar för ett permanent 
boende. Kommunen har tagit fram ett samlat 
program för ”Ringsjöbandet”, som sträcker 
sig utmed både Västra Ringsjön och Sätofta-
sjön/Östra Ringsjön. Planläggningen av 
del av Bosjökloster 1:595 ”Blommeröd” 
stämmer väl överens med intentionerna i 
programmet för Ringsjöbandet. Föreslagen 
bebyggelse kommer att vara i nära kontakt 
med naturen samt ha närhet till sjön, vilket 
är attraktivt för många. 

Fig 2. Programområdet
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Den närmsta befi ntliga bebyggelsen till 
programområdet är Blommeröds Arab-
stuteri, ”grindhuset” vid entrén samt stal-
lar som används för hästhållning och för 
utbildning inom hästsport. I övrigt angränsar 
permanenta bostäder, gårdar samt fritidsbe-
byggelse till programområdet. Stanstorps-
vägen som sträcker sig i öst- västlig riktning 
är belägen direkt norr om programområdet 
och ca 500 m österut nås väg 23 som har 
nord-sydlig sträckning.

Visionen i Ringsjöbandet är vidare att det 
längs Ringsjöns stränder ska finnas gång-
stigar i nära kontakt med vattnet, platser 

för vila och umgänge samt flera badplatser 
tillgängliga för boende och för besökande. 
Nya grönområden och parker ska skapas i 
attraktiva lägen och den värdefulla naturen 
ska tas tillvara. 

Idag är Blommeröds Arabstuteri och mar-
ken där exploateringen föreslås inhägnad. 
Kommunens och markägarens vision är att 
i samband med planläggningen öka tillgäng-
ligheten för allmänheten till västra Ringsjön. 
Det kan ske genom att området öppnas upp 
och en grön korridor skapas från Stenskogs-
området norr om programområdet ned mot 

västra Ringsjön. 
Från strandlinjen råder strandskydd 300 m 
inåt land och 100 m ut i vattnet. Av de två 
förslagen till utbyggnad som inkommit till 
kommunen (se fi g 11 och 12) gör det med 
38 tomter intrång på strandskyddet. Ett nytt 
gångstråk planeras leda från planområdet 
ner till sjöns östra kant mot det nyinrättade 
naturreservatet ”Västra Bosjöklosterhalvön”  
i riktning söderut mot Gamla Bo och Bosjö-
kloster. Arabstuteriets mark och halvön Lillö, 
som är belägen strax sydväst om program-
området, är i praktiken inte tillgänglig för 
allmänheten p g a att det är inhägnat med 
nätstängsel. Jordbruksmarken som angränsar 
söder om planområdet och på Lillö används 
som betesmark för hästverksamheten inom 
arabstuteriet. Anledningen till instängslingen 
är enligt markägaren att skydda djuren mot 
skadegörelse. 

Naturen på Lillö är exceptionell med bl a 
vulkanrester och storvuxna ekar som är rester 
från äldre tiders ekhagar. Längst ut på Lillös 
spets ligger ett naturreservat på ca 2,5 ha med 
beträdelseförbud för allmänheten, enligt ett 
Länsstyrelsebeslut från 1937. Motivation till 
reservatet var att skydda en grupp triploida 
aspar som växer där. I övrigt gäller strand-
skydd och allemansrätt som ger tillgänglighet 
till stranden utmed Ringsjön, förutom på 
ställen där det är tomtmark. Delar av stranden 
är svårframkomligt på grund av topografi , 
växtlighet eller markförhållanden.

Fig 3. Entrén till området från Stanstorpsvägen med 
grindstugan till höger, bildar planområdets östra gräns.

Inledning
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Fig 4. Entrévägen vid grindstugan sett söderifrån. 
Den med träfasad rödmålade grindstugan med låg 
takvinkel, syns till vänster om vägen. Entréväg fö-
reslås också väster om planområdet via Lillövägen, 
se fi g. 12.
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För nybyggnationen av bostäder samt för 
att därifrån öppna upp gångstråk mot västra 
Ringsjöns östra strand krävs att det upprättas:
 -Detaljplan 
 -Genomförandestrategier 
Exempelvis behöver exploateringsavtal 
påbörjas som underlag för tidig kalkyl. Stigar 
och eventuellt badplats och båtplats behöver 
planeras utanför detaljplanen och avtal om 
dessa tecknas med markägare och under-
hållsansvariga 

Beslut om planläggning 
Blommeröd Arabstuteri ansökte våren 2010 
om att få upprätta detaljplan med avsikt att 
exploatera en areal på ca 3,6 ha inom del av 
fastigheten Bosjökloster l :595 för bostäder. 
Två alternativ, betecknade A och B redovi-
sades, innehållande 30 resp. 38 tomter om 
ca 1000 kvm. Programområdet är i ansökan 
förmodligen  felmätt  eftersom det omfattar 
ca 6,4 ha. 

I ansökan anges att avsikten är att bostäderna 
ska användas för permanentboende och att 
största möjliga hänsyn ska tas till natur och 
miljö. 

Exploatörens vision är att i samband med 
exploateringen öka tillgängligheten till västra 
Ringsjön genom att öppna en grön korridor i 
styckningsplanen från Stenskogsområdet ner 
mot västra Ringsjön (se förslag fi g.19). 

Kommunstyrelsen gav 2010-06-01 § 75 
planenheten i uppdrag att påbörja planarbete 
för detaljplan för området omfattande del 
av fastigheten Bosjökloster 1:595, ”Blom-
meröd”. Beslut togs om att planavtal och 
exploateringsavtal ska upprättas mellan kom-
munen och exploatören.

Detaljplanering och planprocessen
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ansvarar 
kommunen för att planlägga användningen 
av mark och vatten. I en detaljplan redogörs 
en detaljerad bild av markanvändningen och 
av hur miljön avses förändras eller bevaras. 
Detaljplanen skall grundas på ett program 
som anger utgångspunkter och mål för 
planen, om det inte är onödigt, (PBL 5:18). I 
samma paragraf  anges reglerna för behovs-
bedömning av MKB, dvs reglerna för när en 
separat miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas. PBL 5:20 anger hur samråd av 
programmet ska ske.

Förslaget till detaljplan, som följer efter 
programmet, kommer att ställas ut i två om-
gångar, samråd och utställning om vardera 
minst tre veckor. Efter varje samråd kan för-
ändringar göras och politiskt beslut ska tas 
om fortsatt arbete med detaljplanen. Utställ-
ningen är sista skedet då skriftliga synpunkter 
kan lämnas. Efter eventuella justeringar kan 
detaljplanen därefter antas av kommunfull-

mäktige. Detaljplanen är juridiskt bindande 
efter det att den vunnit laga kraft, dvs. det är 
den markanvändning som detaljplanen anger 
som ska följas vid bygglov och vid annan 
förändring.

Programområdets läge och omfattning 
Programområdet som är en del i Ringsjö-
bandet är beläget ca 5 km söder om Höörs 

Fig 5. Programområdets läge i det sjönära bebyggelseom-
rådet Ringsjöbandet och i förhållande till tätorten Höör.

Inledning
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Inledning

Fig 7. Lindallén söder om planområdet i östvästlig rikt-
ning är placerad på en förhöjning och avskärmar vyn 
mot Västra Ringsjön (se landskapsanalyskarta fi g 10). 
När träden är avlövade syns sjön i större utsträckning.

Fig 8. Vy nära vattnet. På de fl esta ställen är det tät 
vegetation som förhindrar utblickar mot sjön. 

Landskapsanalys
Se karta fi g 10. 

Landskapsanalysens syfte är att beskriva karaktä-
ren och att visa betydelsefulla landskapselement 
i programområdets närhet. Analysen visar var 
det idag fi nns utblickar samt var det fi nns möj-
lighet att skapa utblickar. 

Topografi  och vatten 
Programområdet är beläget i en svag sydslutt-
ning i nedre delen av en bergås, Orupsberget, 
med Västra Ringsjön söder där om. 

Nivåerna inom programområdet ligger mel-
lan ca +54,5 och 64 meter över havet.  Högsta 
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centrum och ca 500 meter väster ut från väg 
23 (se fi g 5). 

I väster och norr avgränsas området av 
befi ntliga tomter och i söder och öster av 
verksamheterna inom Blommeröds arabstu-
teri. I norr utgör Stanstorpsvägen gräns och 
i väster Lillövägen. 

Programområdets omfattning visas på karta, 
fi g 2 och på kartan nedan, fi g 6, som även 
visar angränsande fastigheters avgränsning. 

Hela programområdet är beläget inom del av fastigheten Bo-
sjökloster 1:595 som ägs av Arabstuteriet Blommeröd AB.
Areal: Programområdet är cirka 6,4 hektar 

Fig 6. Utdrag ur fastighetskartan med programområdet skrafferat och fastighetsgränserna 
markerade med blå färg.
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Blickarna dras söderut mot sjön då man 
rör sig utmed Stanstorpsvägen västerut. På 
den högre, norra sidan består landskapet av 
blandskog och gles småhusbebyggelse, en gård 
samt mindre öppna gräsytor. Närmast vägen 
i söder är det i stort sett samma skogskaraktär 
men söder om blir landskapet allt öppnare. 
Stanstorp är starkt präglat av sommarstuge-
trenden i mitten av 1900-talet. Stugorna har 
under senare decennier omvandlats till perma-
nentbostäder. 

Direkt sydväst om programområdet består 
landskapet av skog, både gran- och lövskog 
i ett band intill norra Lillöviken. Österut, 
närmast Stanstorpsvägen är det hagmark med 
större ekar och längre söderut nära sjön, är det 
öppna betesmarker/strandängar. 

En allé av lind, (se foto, fi g 7), leder i östväst-
lig riktning söder om programområdet på en 
upphöjd bank som fungerar som invallning 
vid översvämning. Vägen som kantas av allén 
är asfalterad och är infart  till hästverksam-
heten och till Lillö från väg 23. 

Även om programområdet ligger nära 
Ringsjön är utblickarna mot sjön få. Utmed 
Stanstorpsvägen skyms sjön på de allra fl esta 
ställena av häckar, murar, byggnader, skog 
och på grund av att avståndet är för långt, dvs 
vegetationen skymmer. Lindallén i östvästlig 
riktning och raden av granar är starka utsikts-
barriärer, speciellt under perioden då lindallén 
bär löv. En tät ridå av träd, främst björk och 
bok fi nns utmed Stanstorpsvägen från pro-
gramområdet fram till väg 23, (se foto fi g. 27). 
Utblickar mot sjön från programområdet och 
från Stanstorpsvägen kan skapas exempelvis 
genom att trädraden utmed vägen glesas ut, 
allén stammas upp, dvs trädkronorna höjs, 
granridåer tas bort och genom att sly röjs. 

Avståndet mellan det större stallet nära Nyby-
korset och programområdet är ca 300 m. Någ-
ra barriärer i form av täta träd- eller buskridåer 
fi nns inte däremellan. Denna mark, direkt ös-
ter om området som föreslås för bebyggelse, 
är hagmark med större ekar och används idag 
som betesmark för hästar. Hagmarken skapar 
en mycket speciell karaktär. Stallet ligger på en 
lägre nivå vilket gör att från programområdet 
syns endast taken (se foto fi g 30).

Fig 9. Ortofoto från 1940-talet.

nivån inom det avrinningsområde 
som berör programområdet är ca 
105 m ö h. En ravin med bäckfåra 
norr om Stanstorpsvägen leder ned 
mot och igenom programområdet 
där vattnet leds i diken mot två 
utlopp i Västra Ringsjön. 

Ringsjöns vattenyta är reglerad 
enligt vattendom. Sjöns medel-
vattenyta ligger på ca +54 meter 
över havet. Högsta vattenstånd vid 
100 års fl öden ligger på +54,9 m ö 
h (höjdsystem RH00). 

(Vattennivåerna är hämtade ur teknisk 
beskrivning tillhörande ansökan om ny 
Vattendom för Ringsjön vid Miljödomstolen, Växjö 
tingsrätt Kungörelse 2010-01-22. Höjderna är angivna 
enligt höjdsystemet RH00. I det nya höjdsystemet 
RH2000 kommer siffrorna att höjas 15 cm i Höör där 
RH00 använts, p g a den justering som skett med den 
avvägda nollpunkten i Amsterdam, NAP).

Vegetation, bebyggelse och utblickar
idag och historiskt
Programområdet består till största del av träd-
bevuxen mark. Längs Stanstorpsvägen varierar 
landskapet mellan öppet och slutet, vilket är en 
viktig karaktär att bevara. Enligt ortofoto från 
1940-talet, se fi g 9, har landskapet historiskt 
varit öppnare än det är idag, vilket beror på att 
åkermark har ersatts av betesmark och träd-
planteringar.

Landskapsanalys
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Forts av text, Landskapsanalys

Utmed Stanstorpsvägen är program-
området inhägnat med ett högre 
nätstängsel och marken närmast vägen 
är tätt trädbevuxen. 

Området blir mer tillgängligt och 
förmodligen kommer det att skapas 
fl er utblickar mot sjön när stängslet 
tas bort och skogen öppnas upp. Det 
beror dock på placeringen av hus-
kropparna och vegetationen inom det 
föreslagna bebyggelseområdet, vilket 
kommer att studeras närmare i detalj-
planen. Avsikten är att värdefull vegeta-
tion ska sparas i  så stor omfattning 
som möjligt och att husen ska anpassas 
därefter.

Fig. 10  LANDSKAPSANALYS
OBS! För att illustrera landskapet från det 
håll som det upplevs från programområdet 
och från Stanstorpsvägen, så har kartbilden 
vänts så att söder pekar uppåt. Landskaps-
analysen kan jämföras med ortofotot, fi g 11.
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     Behovsbedömning av MKB

Förslag till Behovsbedömning av 
MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
Konsekvenser och kriterier som ligger till 
grund för den samlade bedömningen av MKB 
(miljökonsekvensbeskrivning), dvs om förslaget 
till utbyggnad som presenteras i planprogram-
met kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan, redogörs i detta dokument under rubriken 
Konsekvenser.

anpassas så att den smälter väl in i landskaps-
bilden. Skyddsvärda träd och miljöer sparas. 
Exploateringen anpassas att ligga på nivåer där 
ingen risk för översvämning föreligger. 

Programområdet ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården. Den tillkommande bebyg-
gelsens skala och volym bedöms i förhållande 
till befi ntlig bebyggelsegestaltning i området, 
innebära liten påverkan på landskapsbilden och 
på kulturmiljön. 

Det är positivt att området avses öppnas upp 
och att tillgängligheten därmed ökar ut mot 
Västra Ringsjöns östra strand. 

Med hänvisning till för området utförd be-
hovsbedömning, se rubrik Konsekvenser, görs 
ställningstagandet att en särskild miljökonsekvensbe-
skrivning inte behöver upprättas. Däremot behöver 
naturvärdena utredas vidare samt hur bebyg-
gelse kan placeras så att höga naturvärden sparas 
i så stor utsträckning som möjligt. I övrigt krävs 
att olika utredningar tas fram (se Genomförande, 
rubr. Utredningar) innan bebyggelsens placering 
och omfattning slutligen bestäms i detaljplan. 
Omfattningen av möjlig byggnation bedöms 
dock bli mindre än vad som anges i inkomna 
förslag se fi g 12 och 13.

Samråd
Behovsbedömningen som är preliminär, har 
upprättats av kommunens planavdelning och 
avses samrådas med detta dokument.

NORR

Fig 11. Ortofoto visat i samma 
väderstreck som Landskaps-
analysen. 

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

Natur- och kulturvärden påverkas dock då skog tas bort, 
hus fl yttas och en grupp av nya bostadshus uppförs. 

Utformningen kommer att revideras inför nästa 
skede, detaljplanen, med större hänsyn till natur-
förhållanden, hydrologi etc. Bebyggelse bör kunna 
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Förslag

Förslag till struktur inom området har tagits 
fram av exploatören och Södergrens arkitekt-
kontor 2008, se fi g 12 och 13. Båda förslagen 
redovisar tomtmark för friliggande villor med 
38 resp 30 tomter om ca 1000 kvm. En väg 
leder genom området vilket innebär att två 
entréer till Stanstorpsvägen skapas, dels den 
befi ntliga entrén till Blommeröds Arabstuteri 
vid Grindstugan och dels via Lillövägen.

Förslaget med 38 tomter (A) gör i sydvästra 
delen intrång på strandskyddad mark vilket 
inte anses motiverat, se Förutsättningar, Strand-
skydd. Det kan konstateras att förslagen inte 
fungerar fullt ut eftersom tillräcklig hänsyn 
inte tagits till naturförhållandena, till dikes 
och va-ledningar som då inte var inventerade. 
Förutsättningarna måste undersökas när-
mare, se Förutsättningar och Genomförande. Det 
kommer att innebära färre tomter än vad som 
redovisas i förslagen. 

Ett nytt förslag behöver därför tas fram där 
större hänsyn tas till rådande förhållanden. 
Det kan exempelvis innebära att tomterna 
fl yttas närmre Stanstorpsvägen inom det 
föreslagna området. Området i program-
områdets mitt, där stallet som avses fl yttas 
är beläget, anses mer lämpat för bebyggelse 
eftersom det i dagsläget redan är säkrat för 
översvämning samt att ingen värdefull natur 
påverkas.

Förslag

Lil
löv

äg
en

Fig 13. Strukturförslag med 30 tomter med tomtstorlek ca 1000 kvm.
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Fig 12. Strukturförslag med 38 tomter med tomtstorlek ca 1000 kvm.
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Ny bebyggelse
I första hand är bebyggelsen tänkt för per-
manentboende och bebyggelse i 1- 1½ plan. 
Den nya bebyggelsen bör harmoniera med 
den befi ntliga intilliggande. Det innebär 
stora tomter med bebyggelse som ger ett 
luftigt intryck. Husen får gärna ha modernt 
utseende men helst ha träfasad. Stora träd 
behålls där det är möjligt och husens lägen 
anpassas till de naturliga inslagen. För att få 
en bebyggelse som harmonierar med land-
skapet och som ger ett lugnt intryck är det 
viktigt att besluta om gemensamma näm-
nare, exempelvis begränsa till en bestämd 
taklutning, vissa material och färger i husens 
fasader och på tak. 

Angränsande verksamheter och bostäder   
Bebyggelse och trafi kstrukturen ska även 

anpassas väl och harmoniera med natur-
miljön och den befi ntliga hästverksamheten. 
Bostadsområdet kommer med sin närhet till 
Blommeröds Arabstuteri att upplevas i ett 
sammanhang. De vackra hästarna inom den 
angränsande stängslade betesmarken samt 
hagmark med stora träd, ridvägar och stallar 
kommer att läsas samman med bebyggelsen.
Tillräckliga skyddsavstånd ska uppfyllas och 
den fysiska miljö ska utformas så att konfl ik-
ter undviks i trafi khänseende. 

Närmast angränsande bebyggelse är av 
varierande utformning. Strax väster om 
Lillövägen, på samma sida, dvs söder om 
Stanstorpsvägen, fi nns bostads- och garage-
byggnader med rödmålade träfasader. Norr 
om Stanstorpsvägen angränsar två villor med 
utseende från tiden runt förra sekelskiftet, 

dels ett karaktärsfullt större bostadshus i två 
våningar, suterräng, med faluröd träpanel 
(se fi g 15) och dels en större villa väster om 
denna, med karaktär av jaktstuga i rött tegel 
och korsvirke. 

Strax öster om Stallbacksvägen, norr om pro-
gramområdet, ligger närmast en 1 ½ plans 
villa i vit mexitegel en bit upp i backen där 
skogen med fl era bostadshus tar vid. Väster 
och öster om Stallbacksvägen kan, speciellt 
om vårarna, ett strömt vattendrag upplevas 
som följer en ravin. Vattendraget är inom 
planområdet förlagt i rörledningar i mark.  

Fig 14. Bostadshus direkt väster om programområdet 
vid Lillövägen.

Fig 15. Äldre, karaktärsfull suterrängvilla i falurött 
direkt norr om programområdet norr om Stanstorps-
vägen.

Fig 16. En öppen gräsyta med ett odlingsland samt 
bostadshus, en mexitegelvilla, längre upp i backen 
utmed Stallbacksvägen.

Förslag
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Grönstruktur och vatten
Grönstruktur
Förslaget kommer att innebära att träd tas 
bort. Eftersom utbyggnaden innebär att skog 
ersätts av tomtmark behöver en plan tas fram 
för vilka träd som kan sparas. Värdefulla träd 
ur naturvårdssynpunkt eller i övrigt karakte-
ristiska, föreslås sparas där det är möjligt.

Då området är beläget i skogsmiljö är natur-
tomter att föredra. Denna boendeform är 
attraktiv för många idag som inte har tid eller 
vill ägna tid åt trädgårdsarbete, men vill bo i 
en grön omgivning. Om önskemål fi nns från 
exploatörens sida och från de som köper 
bostäderna, kan marken kring bostäderna i 

detaljplanen anges som naturmark avsedd för 
gemensamhetsanläggning. Därefter bildas en 
samfällighetsförening som blir huvudman för 
skötseln, dvs en entreprenör kan anlitas. 

För att få en bebyggelse som harmonierar 
med landskapet och ger ett lugnt intryck är det 
viktigt att besluta om gemensamma nämnare 
även inom den gröna planeringen. Det kan 
exempelvis vara enhetliga häckar av förslags-
vis bok inom hela området där avskärmning 
behövs. Gröna tak med (sedum) fetbladsväxt-
lighet, är ett annat exempel som utöver ett es-
tetiskt tilltalande uttryck med årstidsväxlingar, 
har funktionen att ta upp regnvatten.

Fig 18. Dammen till höger i bild (igenväxt sommartid) och stigen/vägen 
genom programområdet. I stigen ligger kommunala huvudledningar för 
vatten och avlopp. I samma sträckning fi nns el framdraget. 

Naturupplevelser och vyer
Rekreationsmöjligheterna i det skogs- och 
sjönära landskapet är stora. Utblickarna från 
husen i skogsmiljön ger harmoniska upple-
velser, exempelvis fi nns det många fågelarter 
och rikligt av andra djur, som ekorrar, kaniner, 
harar och rådjur.

Förslaget till bebyggelse innebär att området 
öppnas upp, dvs att tät skog tas bort, vilket är 
positivt då ljusinsläppet ökar och vyer ska-
pas. Där det är möjligt, dvs där stranden inte 
skyms av framförvarande skogsparti kan sly 
röjas på vissa ställen för att skapa vyer mot 
sjön. 

Fig 17. Väg genom området med ek och askhage vid sidorna. Större, värde-
fulla träd föreslås skyddas i detaljplanen för att införlivas i bebyggelseområdet.

Förslag
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Förslag

Trafi kstruktur
Programområdet föreslås angöras från 
Stanstorpsvägen, väg 1315, som är den 
allmänna väg som gränsar till programområ-
det i norr. Programområdet föreslås anslutas 
via två entrévägar, vägen vid Grindstugan 
resp. Lillövägen. Ca 500 m österut leder 
väg 23 i nord-sydlig riktning. Hastigheten 
på Stanstorpsvägen är vid programområdet 
reglerad till 50 km/h och korsningen vid 
väg 23 är reglerad till 70 km/h. 50-skylten 
utmed Stanstorpsvägen bör eventuellt fl yttas 
längre österut (läge, se Landskapsanalyskar-
tan, fi g 10). Strax väster om Lillövägen stiger 
Stanstorpsvägen mot ett backkrön. 

Biltrafi k, trafi kbuller och trafi kmängder
Riksdagen har i proposition 1996/97:53 an-
tagit riktvärden vid nybyggnad av bostäder. 
Följande nivåer bör inte överskridas:  
Utomhus vid fasad – 55 dBA ekvivalentnivå. 
Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 
70 dBA maximalnivå. Inomhus 30 dBA ek-

 

Fig 19 Vägar i närområdet 

Dammen inom området avses behållas se 
fi g 18. Öppen och lokal dagvattenhante-
ring ska eftersträvas enligt Höörs kommuns 
dagvattenpolicy. Hur dagvattenhanteringen 
lämpligen utformas så att översvämning 
undviks, ska planeras efter det att dagvatten-
utredning tagits fram. 

vivalentnivå. Inomhus 45 dBA maximalnivå 
nattetid. 

I december 2009 gjordes en bullerinven-
tering av Höörs tätort vars beräkningar 
sträckte sig ned till Nybykorset i söder (Ram-
böll, Malmö 2009-12-17). Trafi ksiffrorna var 
mätta under olika år och räknades upp till 
2009-års nivå. Korsningen vid väg 23, Ny-
bykorset, där det vid Trafi kverkets räkning 
2006 färdades 9460 +- 17% fordon/årsme-

deldygn, räknades upp till 9648 fordon 2009. 
Beräkningar togs även fram för ett scenario 
2020, då Väg 23 vid Nybykorset uppskattas 
ha 11053 fordon. Enligt Trafi kverket kan 
man räkna med en trafi kökning med ca 1% 
/år fram till 2030, vilket skulle innebära ca 
12102 fordon/årsmedeldygn inberäknat ca 
10% tung trafi k. Bullernivån i Rambölls ut-
redning redovisar endast bullernivånår 2020 
österut från Nybykorset och inte västerut 
där programområdet är beläget. Jämförelse-
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vis bedöms gällande gränsvärden för buller, 
med avståndet 500 mellan programområdet 
och väg 23, understigas. 2004 gjordes tra-
fi kmätningar på Stanstorpsvägen, väg 1351 
då årsmedeldygnstrafi ken beräknades till 
720 fordon +- 21% inberäknat ca 10% tung 
trafi k. Uppräknat till 2009, enligt Rambölls 
metod (3% ökning från 2004-2009), och där-
efter 1% ökning/år fram till 2030 uppskattas 
årsmedeldygnstrafi ken till ca 914 fordon, 
varav 10% beräknas vara tung trafi k. Varje ny 
bostad beräknas generera mellan 6-8 trafi k-
rörelser/dygn. För att minska bullerpåver-
kan bör bostäderna inom programområdet 
placeras indragna från Stanstorpsvägen samt 
med sovrum och uteplatser placerade på den 
ljuddämpade sidan, dvs mot sydväst.

Biltrafi k inom området
De två entrévägarna som föreslås till pro-
gramområdet, en i öster vid Lillövägen 
och en i väster vid ”Grindstugan” är båda 
grusade vägar. Lillövägen i väster, som är en 
samfälld väg, Bosjökloster S:16, används idag 
av bostadsfastigheterna utmed vägen samt av 
gården Almdalen. Andelstalen måste räknas 
om i det fall föreslaget planområde ansluts. 
Entrévägen vid grindstugan används för 
fastigheter belägna öster och söder om plan-
området på Lillö. Denna väg är inte samfälld, 
men bör göras om till en gemensamhetsan-
läggning utmed den sträckning som leder 
in till det föreslagna planområdet. I syfte att 
förhindra backningsolyckor förläggs vägarna 

Förslag

inom programområdet så att vändplatser inte 
behövs. Grusade vägar eller annat genom-
släppligt material föreslås.

För lokalgatorna inom programområdet 
föreslås privat huvudmannaskap. Det innebär 
gemensamhetsanläggning och att en samfäl-
lighetsförening bildas samt att skötseln läggs 
ut på entreprenad.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafi kförbindelse fi nns varje dag i 
veckan med turtäthet 1 gång/timme under 
rusningstrafi k och 4 turer/lördag, söndag, 
utmed Stanstorpsvägen ringbuss nr 2 mellan 
Höörs centrum - Ängsbyn/Snogeröd. Håll-
platsen Stallbacksvägen ligger direkt norr om 
programområdet vilket innebär goda möj-
ligheter att resa kollektivt. Vid Nybykorsets 
östra sida fi nns även möjlighet att resa med 
Ringbuss nr 10 (Höörs centrum - Orup). 
Från Höörs station där det fi nns stopp för 
både Pågatåg och Öresundståg är förbindel-
serna goda till Skånes största städer och till 
Köpenhamn.

Gång- och cykeltrafik
Behov av trafi ksäkerhetshöjande åtgärder i angräns-
ande miljö 
En ny gång- och cykelväg behövs utmed 
Stanstorpsvägen. Korsningen med väg 23 
bör säkerhetshöjas och på sikt bör en plan-
skild korsning anläggas i Nybykorset. Från 
programområdet till väg 23 är Stanstorpsvä-

gen rak, medan den västerut är trång och har 
dålig sikt. 

Nybykorset är en kritisk överfart speciellt 
för gång- och cykeltrafi kanter p g a trafi k-
mängden och p g a tillfartsvägens utform-
ning från väg 23 till Stanstorpsvägen, som är 
utformad som avfartsramp för biltrafi k nor-
rifrån. Gång- och cykeltrafi kanter har som 
målpunkt främst den befi ntliga gång- och 
cykelvägen utmed Nybyvägens norra sida, 
vilken är svår att ta sig över till. Överfarten 
bör åtgärdas med trafi ksäkerhetshöjande åt-
gärder. Det kan nämnas att de båda vägarna, 
Stanstorpsvägen och Nybyvägen i Ringsjöns 
norra kant, ingår i Sverigeleden för cykling. 

Cykelväg utmed Stanstorpsvägen ligger högt 
på Tekniska nämndens prioriteringslista som 
redovisats för Trafi kverket gällande anläg-
gande av gång- och cykelvägar utmed det 
statliga vägnätet. Beslut om gång- cykelväg/ 
trafi ksäkerhetshöjande åtgärder/ tunnel i 
Nybykorset har dock ej tagits. Trafi kverket är 
huvudman för båda vägarna. 

Vilt på vägarna
Inom området fi nns mycket vilt, framför allt 
rådjur. För att minska/förhindra viltolyckor, 
vilket är vanligt förekommande i området, 
bör viltstråken märkas ut med skyltning samt 
sikten vid övergångar röjas. Detta behövs 
framför allt utmed Stanstorpsvägen och 
Stenskogsvägen, som är den väg som boende 
i området kan välja att ta till Höörs samhälle 
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Förslag

Fig 20. Befi ntliga och föreslagna vandringsstråk i natur

Karl Johans väg

Lindallén

Stanstorpsvägen

Föreslagen vandringsstig 
mot Bosjökloster och Gamla 
Bo via nya naturreservatet 
”Västra Bosjöklosterhalvön”

Stråk via Stall-
backsvägen

Ravin m bäck

istället för väg 23, beroende på målpunkt som 
för många är Höörs station eller centrum. 

Gång- och cykeltrafik inom området
Inom planområdet bedöms gång- och cykel-
trafi k kunna samsas inom samma vägbana 
som bilarna eftersom biltrafi ken blir mini-
mal. Särskilda gångstråk som även ska vara 
tillgängliga för allmänheten föreslås skapas 
inom programområdet, se fi g 20.

Vandringsstråk i natur
I närområdet fi nns idag fl era gångstråk som 
kan användas av de boende och av allmän-
heten. Naturliga stråk som funnits historiskt 
bör bevaras och vidareutvecklas. Stråken kan 
behöva markeras fysiskt i miljön så att vand-
rare leds på stigar på ett sådant sätt att inte 
känsliga biotoper, fågelmiljöer eller hästverk-
samheten störs.

Ett nytt gångstråk är tänkt att leda från 
programområdet ner till sjöns östra kant 
mot det nyinrättade naturreservatet ”Västra 
Bosjöklosterhalvön” i riktning söderut mot 
Gamla Bo och Bosjökloster, se fi g 20, (Beslut 
om naturreservatet, Länsstyrelsen Skåne län 
2010-08-13). Gångstråken mot sydost och 
söderut mot Lillö ligger inom privatägd mark. 
Anordningar för att passera vattendrag och 
staket utmed gångstråken belägna utanför 
programområdet kan behövas. Marken är 
tillgänglig enligt allemansrätten, men om 
markägaren är intresserad kan tillgängligheten 

ökas fysiskt genom anläggande av stigar, vilket bör 
regleras genom avtal.

Norr om Stanstorpsvägen fi nns det spännande 
vandringsleder i kuperade skogsområden som 
historiskt nyttjats för sandstensbrytning från med-

eltiden fram till 1950-talet. Öster om väg 23, 
knappt 1 km bort, ligger det gamla sanatorie-
området Orup på bergets topp. Orupsområ-
det är rikt på vandringsslingor i kulturmiljö. 
Både norrut och söderut fi nns storvuxna 
träd och rik fl ora intill slingrande vägar med 
trädgårdar, betes och hagmarker intill gårdar 
och hus.

Kommunal och kommersiell service
Handel och service
Inom och i anslutning till programområdet 
fi nns ingen service utöver kollektivtrafi ken. 
Närmsta dagligvaruhandel fi nns i Höörs 
tätort ca 5 km från programområdet. I Höör 
fi nns banker, posthantering samt ett fullgott 
utbud av varierad handel, restauranger och 
caféer samt bibliotek. Nära programområdet 
fi nns bokningsbara resturanger och konfe-
renslokaler på Backagården och Blommeröds 
gästhus.

Skolor
Barnen i upptagningsområdet skjutsas med 
skolbuss till Lindvallaskolan i centrala Höör.
Här fi nns förskola samt grundskola från 
årskurs 0-9. Närmst belägna skola fågelvägen 
är Sätoftaskolan, men korsningen vid väg 23, 
Nybykorset, utgör här en betydande barriär 
för oskyddade trafi kanter. Korsningen är inte 
planskild och någon annan säkerhetshöjande 
åtgärd är ej utförd för gång-cykeltrafi kanter 
(se ”Behov av trafi ksäkerhetshöjande åtgärder i 
angränsande miljö” sid 13). 
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Vård och rehabilitering i närområdet
Äldrevård och rekreationshem fi nns i 
Höörs tätort men även på fl era andra 
närbelägna platser. Utmed Östra Ringsjön, 
Sätoftasjön fi nns det många privata vård-
hem och även ett statligt rehabiliteringshem, 
LVM.  På Orupssjukhuset driver Region 
Skåne Rehabiliteringsmedicinsk vård.

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp
De nya bostäderna ansluts till de kommunala 
vatten- och avloppsledningarna som fi nns 
utbyggda till programområdet. Eftersom 
huvudledningarna för vatten- och avlopp går 
igenom programområdet, så måste bebyg-
gelsen anpassas till dessa ledningsstråk (Lr 3, 
registrerad 1991-06-13 på Eslövs lantmäteri-
distrikt) se fi g 21. I annat fall står exploatören 
för fl yttningskostnaderna. Ledningsområdet 
upptar 4 m åt vardera håll från mitt= totalt 8 
m. Möjligheter att fl ytta ledningarna är enligt 
Tekniska kontoret mycket begränsade på 
grund av att viss lutning måste uppnås. I sam-
ma ledningsstråk, inom Bosjökloster 1:595, 
fi nns även ledningsrätt för el, E.ON elnät. 

Dagvattenhantering
Dagvattnet som alstras inom planområdet, 
dvs regnvatten från tak och hårdgjorda ytor, 
ska tas omhand och fördröjas lokalt inom 
programområdet, helst i öppna system, 
enligt kommunens dagvattenpolicy. Rännda-
lar, bäckar och dammar är värdefulla inslag 
i boendemiljön och fl ora och fauna gynnas. 

Stora mängder avrinningsvatten från norr 
om liggande naturmark, väg och tomtmark, 
tas om hand i de befi ntliga dikessystemen 
som leder genom området. Det fi nns dikes-
ledningar i den västra delen av programom-
rådet som mynnar ut i den mindre dammen 
inom området, fi g 21, som bland annat tar 
omhand dagvattnet från Stanstorpsvägen. 
Ett annat underjordiskt dike, som kom-
mer från bäckravinen norr om Stanstorps-
vägen går genom programområdets östra 
del strax intill ”Grindstugan”. Vattnet från 
ravinen leder genom en sumpskog norr om 
Stanstorpsvägen, genom programområdet 
via diken och fram till en sumpskog nära 

Förslag

Fig 21. Karta redovisande de kommunala vatten- och avloppsledningarnas läge.
Röda linjer = avloppsledningar  Blå linjer= vattenledningar. Dikningsföretag, se fi g 22.

Västra Ringsjön. För att planera var dagvat-
tenstråken, översvämningsytor eller en damm 
lämpligast ska förläggas inom planområdet 
behövs det i detaljplaneskedet göras en 
dagvattenutredning, se avsnittet Genomförande, 
Utredningar. 

I samband med klimatförändringarna, då reg-
nen förväntas bli mer intensiva med snabb 
och riklig nederbörd, måste hänsyn tas vid 
nybyggnation till beräknade vattenhöjningar 
som kan komma att ske. Eftersom planområ-
det ligger nära Ringsjön och i vissa delar lågt, 
så måste en lägsta nivå för bebyggelse utredas 
i detaljplaneskedet.

15
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Fig 22. Till vänster; Kartutdrag ur 
Länsstyrelsen i SkånesVattenarkiv 
12-LN-684.

Kartan redovisar diken och 
båtnadsområden, blå linjer resp. 
blåprickat område.

Fig 23. Kartutdrag Miljöatlas Skåne. 

Dikningsföretag

Sjö med skyddsvärda fågelarter

Skyddsområde vattentäkt

Infi ltrationsbenägna jordar

Våtmarksinventering
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4

Fig 24. Dikningsföretag inom och i kringlandet till programområdet.

16
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El, tele och datakommunikation
El
Programområdet ligger inom E.ON:s 
verksamhetsområde, dvs E.ON står för 
ledningsnätet, transformatorstationer och 
eltillförseln i området. I samma ledningsstråk 
som de kommunala VA-ledningarna genom 
programområdet, har även E.ON elnät led-
ningsrätt (läge se fi g 21 och 26). I programom-
rådets norra delen, från stallet som avses fl yttas 
och rakt norrut fram till Stanstorpsvägen, fi nns 
det en 0,4 kV luftledning. På fastigheten fi nns 
det även en 20 kV jordkabel som inte är in-
mätt. För att veta dess exakta läge måste kabel-
visning göras av E.ON. Om E.ON bedömer 

Värme
Värmeförsörjning bör ske från lokalprodu-
cerad energi. Förslag på värmeförsörjning; 
Jordvärme, grundvattenvärme, värmepump.  
Solenergi är ett annat alternativ som är under 
frammarsch. Del av området ingår i skydds-
område för vattentäkt. Tillstånd för anlägg-
ning ska sökas hos kommunens Miljö- och 
Byggnadsnämnd, som bla bedömer om 
anläggningen i föreslaget läge innebär risk för 
grundvattnet. 

Belysning
Inom området och utmed Stanstorpsvägen, 
som är en statlig väg, fi nns idag inga belys-
ningsstolpar. Vid exploatering av området bör 
belysningstolpar sättas upp inom området. 

Fig 26. El-nät inom programområdet enligt kartutdrag från E:ON elnät.
Luftledningen som syns på fotot till vänster, redovisas på kartan norr om stallet.

att det behövs en transformatorstation och i så 
fall i vilket läge, kommer läget att bestämmas i 
detaljplaneskedet. 

Inom skyddsområde för ledningar och trans-
formatorstation får inte byggnad uppföras.
Om ledningar önskas fl yttas står exploatören 
för omläggningskostnaderna. 

Tele och datakommunikation
Skanova bevakar Telia Sonera, Tele2 och 
Telenors nät. Inom programområdet bör 
det fi nnas möjlighet till teleanslutning via 
befi ntliga ledningar. Mobiltelefoni, trådlös 
datakommunikation liksom mottagning av 
TV-signaler fungerar emellanåt dåligt i om-
kringliggande områden. 

Fig 25. Fotot visar var en luftledning inom program-
området ansluter till ett elskåp. Luftledningen fi nns i 
skogspartiet mellan Stanstorpsvägen och stallet som 
avses rivas.

Förslag
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Behov av belysningsstolpar fi nns också 
utmed den allmänna vägen Stanstorpsvägen 
där många promenerar kvällstid med sina 
hundar och där sikten är dålig, framför allt 
västerut från programområdet. 

Avfallshantering
Den avfallshantering som gäller för området 
är källsortering. I dagsläget sker upphämt-
ning av brännbara och komposterbara sopor. 
Företaget MERAB, som är ett regionalt av-
falls- och återvinningsföretag med placering i 
Eslöv, har hand om sophanteringen. Reste-
rande avfall, såsom glas, metall, tidningar etc. 
ansvarar de boende själva för att återvinna. 
Gemensam byggnad/lokal för källsortering 
bör fi nnas inom programområdet. Den 
återvinningsstation som ligger närmast, med 
fraktionerna glas, papp, plast, tidningar samt 
klädinsamling, fi nns vid Sätoftaskolan. Den 
större återvinningscentralen, för bl a träd-
gårdsavfall, möbler, vitvaror mm, fi nns på 
Verkstadsgatan i Höörs tätort. 

Förutsättningar

Översiktsplan
Översiktsplan 2002 redovisar inte området 
som bebyggelseområde och anger inte heller 
några andra allmänna intressen i området. 

Detaljplan och samlad bebyggelse
Programområdet omfattas inte av detaljplan 
och gränsar inte till område med detaljplane-
lagt område. 

Direkt nordväst och väster om programom-
rådet är det samlad bebyggelse.

Riksintressen 
Enligt 3 och 4 kap miljöbalken ska riksin-
tressena tillgodoses. Inom hela program-
området råder riksintresse för kulturmiljö. 
Bedömning av intrånget, se Förslag, Behovsbedöm-
ning av MKB sid 8.

Riksintresse för kulturmiljö
Hela programområdet ligger inom riksin-
tresse för kulturmiljö. Dalgångsbygd och 
slottslandskap kring Rönne å och Västra 
Ringsjön med förhistorisk bosättnings- 
och brukningskontinuitet som präglats av 
medeltidens kloster (Bosjökloster) och dess 

Förutsättningar

Fig 27. Programområdet (gulmarkerat) ligger inom riksintresse för kulturmiljö.
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Fig 28. Strandskydd. Inom området mellan heldragen rosa linje och streckad linje ute i vattnet 
gäller strandskydd, dvs 300 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet.

verksamhet samt senare profan storgodsbild-
ning (enligt  RAÄ:s beslut 1997-08-18, omr. 
MK37, 3 kap 6§ MB).

Riksintresseområden i programområdets närhet:
Riksintresse för naturvård
Programområdet gränsar till riksintresse för 
naturvård, N 38, på Lillö (se fi g 30). 

Riksintresse för yrkesfi ske
Inom Ringsjöarna gäller riksintresse för 
yrkesfi ske, inland.

Riksintresse för väg
Utmed väg 23 råder riksintresse för väg. 

Närliggande naturreservat (se fi g 30)
Längst ut på Lillös spets råder naturreservat  
omfattande en landareal på 2,6 ha (ingen vat-
tenareal) som bildades 1937 främst p.g.a. de 
triploida jätteasparna som fi nns där. Ett för-
slag till skötselplan för naturreservatet och 
för större delen av Lillö har tagits fram1976 
av Länsstyrelsen. Skötselplanen har dock ej 
antagits.

De 2,6 ha klassas som produktiv skog, NVR 
id: 2001504. Länsstyrelsen i Skåne är förval-
tare för naturreservatet. 

Sydost om programområdet, på Bosjöklos-
terhalvön, fi nns ett större, nyinrättat natur-
reservat, ”Västra Bosjöklosterhalvön”. 
(Länsstyrelsens beslut 2010-08-13) med en 

areal av ca 237,5 ha, varav sötvatten cirka 
106,6 ha. Området är beläget mellan Västra 
Ringsjön och Sätoftasjön. Syftet med natur-
reservatet är enligt länsstyreslsens beslut 
framför allt att säkerställa ett större, centralt 
i Skåne liggande markområde från exploa-
tering samt att bevara och utveckla ädellöv-
träds- och sumpskogsmiljöerna i området. 
Syftet är också att bevara och utveckla förut-
sättningarna för inom området och i om-
givningarna förekommande rödlistade arter, 
ex läderbagge och mindre hackspett (Höörs 
kommunfågel), bevara och utveckla fågellivet 
i västra Ringsjön., bevara och restaurera den 

kontinentala mossen samt på sikt utveckla 
friluftslivet i området. Förvaltare för området 
är Stiftelsen OD Krooks donation Malmöhus 
län. 

Naturreservatet ”Västra Bosjöklosterhalvön” 
avses kunna nås från programområdet via ett 
gångstråk, se fi g 20.

Strandskydd 
Från strandlinjen råder strandskydd 300 m 
inåt land och 100 m ut i vattnet. Bestämmel-
serna om strandskydd syftar till att behålla 
våra stränder tillgängliga och ge möjlighet till 

Förutsättningar
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Förutsättningar

Fig 29. Programområdet gränsar till område utpekat i Länsstyrelsens na-
turvårdsprogram gällande terrängform. 1883 genomfördes en sjösänk-
ning av Ringsjön med 1,5 meter vilket avspeglas i terrängen.

Förslag: Ett upphävande av strandskyddet 
för att bygga nya bostäder anses inte moti-
verat och särskilda skäl enligt miljöbalkens 7 
kap. 18 c – d §§ saknas.

Länsstyrelsens planer och program
Kulturmiljöprogran för Skåne
Programmrådet ingår i kulturmiljöprogram 
för Skåne, se riksintresset för kulturmiljövård, 
fi g 27.

Tätortsnära natur
Området ligger inom det område som Läns-
styrelsen tagit med i sitt planeringsunderlag 
för tätortsnära natur (Ringsjöområdet, 2).

Länsstyrelsens Naturvårdsprogram 
I Länsstyrelsens Naturvårdsprogram redo-
visas naturvärden för gamla M-län, fastställt 
dec 1996, senast rev. 2004). I programmet 
ingår område på Lillö, omr 43 a, klass 1, 
samt de närmsta områdena utmed stranden, 
43 b, värdeklass 3, strandängar och sump-
skog vid Västra Ringsjön (se fi g 30). Natur-
reservat är numera även ”Västra Bosjöklos-
terhalvön”( nyinrättat sommaren 2010) dvs 
strandängarna och skogsområdet väster om 
väg 23. Naturvärdena som gränsar till pla-
nområdet avser biologiska, små geologiska 
samt odlingslandskapsmässiga värden.

ett rikt friluftsliv för allmänheten och behålla 
förutsättningarna för ett rikt växt- och djurliv.

Av de två förslagen till utbyggnad som 
inkommit till kommunen i samband med an-
sökan om planläggning, innebär det med 38
tomter intrång på strandskyddsområdet, vil-
ket föreslås justeras så att strandskyddet inte 
berörs. Nya strandskyddsregler trädde i kraft 
2009 som innebär att det är kommunen som 
handlägger strandskyddsärenden gällande 
prövning av dispenser, tomtavgränsning och 
upphävande i detaljplan. 

I strandområdena öster om programområdet 
fi nns sedan lång tid tillbaka ett fl ertal bryg-
gor och sjöbodar. Bryggor och badplatser ska 
vara tillgängliga för alla. För sjöbodar/red-
skapsbodar/båthus gäller generellt sett att 
hemfridszonen, d v s den privata zonen runt 
en byggnad, inte sträcker sig till mer än själva 
byggnadens yta. Det är därför angeläget 
att bevaka fortsatt tillgänglighet till allmänt 
åtkomliga stränder och säkerställa detta i 
planläggning.

Strandskyddet är en förbudslagstiftning. 
Inom ett strandskyddsområde får, enligt 7 
kap 15 § miljöbalken, inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning 
ändras eller andra anläggningar eller anord-
ningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där 
det annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävarbeten eller andra 
förberedelsearbeten utfö-
ras för byggnader, anlägg-
ningar eller anordningar 
som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 
Endast om det fi nns 
särskilda skäl kan dispens 
från dessa bestämmelser 
ges. Även  upphävande 
av strandskyddet genom 
bestämmelser i en de-
taljplan förutsätter att 
det fi nns särskilda skäl. 
De särskilda skälen fi nns 
reglerat i 7 kap. 18 c – d 
§§ miljöbalken.
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Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne
Programområdet, omfattas av Länsstyrel-
sens kulturmiljöprogram för Skåne, som 
redovisar särskilt värdefulla kulturmiljöer, 
dvs. samma område (Ageröd- Bosjökloster 
– Stockamöllan) som är klassat som riksin-
tresse för kulturmiljö. ”Ringsjön med sitt 
centrala läge mitt i Skåne utgör ett geologiskt 
gränsområde för det skogrika urbergsom-
rådet i norr och slättbygden i söder. Land-
skapskaraktären är skiftande med odlade och 
betade marker och lövträdsdungar. Vid sjön 
utbreder sig låglänta strandängar. Utmed 
Ringsjöns stränder, Rönne å och Ageröds 
mosse har påträffats ett stort komplex med 
boplatser från äldre stenålder, vilka är av 
central betydelse för den arkeologiska forsk-
ningen. Förutsättningarna för jakt och fi ske 
var under förhistorisk tid goda i dessa trakter 
och Ringsjön upptog då en betydligt större 
yta än idag. 

Fig 30. Natur. Norr om området fi nns en nyckel-
biotop nära Väg 23 samt en på Lillö. Det fi nns två 
närbelägna sumpskogar, en norr om med bäck-
ravin samt en söder om programområdet i norra 
Lillöviken.

Förutsättningar

Länsstyrelsens Naturvårdsprogram gällande terräng
Programområdet gränsar till område som 
är markerat i Länsstyrelsens Naturvårds-
program gällande terrängformer (för gamla 
M-län, fastställt dec 1996, senast rev. 2004 
omr. 43, Bosjöklosterhalvön, värdeklass 3). 
Se fi g 29.

Landskap
Höörs kommun kan delas upp i två helt olik-
artade landskapstyper. Söder om Ringsjön 
fi nns ett delvis fl ackt, delvis kuperat jord-
brukslandskap. Norr om Ringsjön höjer sig 
marken och blir starkt kuperad och stenbun-
den samt skogsklätt. 

Jordarter
Jordarna består i huvudsak av sandiga och 
siltiga moräner norr om Ringsjöarna. Dess-
utom förekommer några områden med grus, 
sand samt torv. På den 10 gradiga skalan över 
Sveriges jordarter klassas de magrare jordar-
na norr om Ringsjöarna till övervägande del i 
klasserna 4 och 5 (med inslag av 3 och 6).

Bergarter
Berget norr om programområdet består av 
gnejs och granit, därför är det dåligt genom-
släppligt för markvatten. Programområdet är 
beläget på sandsten och söder om området 
på Lillö fi nns även ett parti med basaltberg-
grund. På halvön fi nns en vulkanrest med 
mindre fraktioner av basaltsten utmed vul-
kanrestens sidor.

Landsbygdsprogrammet är en landskapsanalys 
som belyser det lokala landskapets samspel 
mellan naturgivna, kulturellt, socialt och 
ekonomiskt bringande processer. Enligt 
landsbygdsprogrammet ligger området inom 
Skånes Centrala mellanbygden (omr. nr 19) vars 
landskapskaraktär beskrivs som backlandskap 
/ mosaikartat skogsbacklandskap. 
Programmet belyser exempelvis att inom om-
rådet är rekreation och turism en framtidsnä-
ring som växer. Områdets rika kulturhistoria 
och uppfattning av rofylldhet utgör dragnings-
kraft. Upplevelsenäringar som ridning och 

fritidsfi ske har utvecklingspotential i bygden. 

Områdets attraktionskraft och den hittills-
varande befolkningsökningen på lands-
bygden skapar behov av nybyggnation med 
attraktiva boendemiljöer. (Programområdet 
ingår i Höörs tätortsutveckling och ligger i 
gränslandet till landsbygden). En utveckling 
av bebyggelse för boende med hästar är 
önskvärd. I föreslagen nybebyggelse är det 
viktigt att hålla nere bekämpningsmedelsan-
vändning och närsaltläckage.

21
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Hästsektorn i allmänhet är idag jordbrukets 
femte största inkomstkälla. Den är av stor be-
tydelse för utvecklingen av landsbygden genom 
att den erbjuder möjlighet till inkomster samt 
för att hålla landskapet öppet. Verksamheten på 
Blommeröd är framför allt stuteriverksamhet 
men det förekommer även skolverksamhet på 
gymnasienivå i mindre skala.

Fig 32. Utsikt från entrévägen österut i samma riktning som bild 31, men närmre det större stallet som ligger 
nedsänkt i terrängen ca 300 m från programområdet. 

Fig 31. Utsikt österut från den föreslagna entré-
vägen vid Grindstugan (se fi g 12). Trädridån till 
vänster i bilden gränsar mot Stanstorpsvägen. 

Förutsättningar

Mosaiken av betesmarker, alléer, diken och 
vattendrag är skyddsvärd. Risk fi nns för att 
värdefulla biotoper framför allt knutna till 
betesmarkerna i detta område försvagas om 
antalet betesdjur minskar. Värden knutna 
till vattendrag och sjöar såväl som de många 
fi na betesmarker som fi nns i det småbrutna 
landskapet är beroende av fortsatt bete.

Betesdjur i landskapet har stor betydelse för 
att hindra igenväxning och är viktigt för att 
bibehålla ett attraktivt friluftslandskap.

Befi ntlig hästverksamhet
Vid utbyggnaden måste hänsyn tas till 
hästhållningen i området. Utformningen av 
bebyggelsen ska ske så att störningar minime-
ras mellan de boende och hästverksamheten, 
seKonsekvenser, Skyddsavstånd till hästverksamhet.  

Blommeröd, som emellanåt har galopptäv-
lingar, premieringar och andra arrangemang, 
ligger på nära avstånd till tätorten samt 
kollektivtrafi k. Blommeröd kan räknas som 
tätortsnära landsbygd som många kan nå 
på ett enkelt sätt. Det är viktigt att inom 
samhällsplaneringen ge plats för hästhållning 
och ridning inom rimliga avstånd till goda 
kommunikationer och till bebyggelse. 
 22
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Geoteknik och radon
I det kommande detaljplanearbetet ska en 
geoteknisk utredning göras. Utöver beskriv-
ning av markens stabilitet och beskaffenhet 
samt förslag till grundläggning ska utred-
ningen innehålla hydrologi- och radonun-
dersökning. Befi ntliga dikessystem måste 
undersökas.

Dikningsföretag och dagvatten
(Vatten - och avlopp, se förslagsdelen sid 15)
Inom programområdet fi nns underjordiska 
dikesledningar. Dikesledningarna är kopp-
lade till ledningarna som avser leda bort vat-
ten från Stanstorpsvägen och avrinningsom-
rådet norr om vägen. I den östra delen, strax 
väster om Grindstugan fi nns ett dike som 
rinner från bäckravinen norr om Stanstorps-
vägen, se fi g 22- 24.

Vattnet strömmar med hög hastighet under 
vårfl oden samt vid stora regn under andra 
årstider. Översvämningar förekommer på 
Stanstorpsvägen och vid entrévägen vid 
Grindstugan. Strax väster om grindstu-
gan, rinner en bäck från ravinen norr om 
Stanstorpsvägen och som leds under vägen 
in genom programområdets östra del i ett 
ledningssystem genom Blommeröds marker 
innan det når sin recipient, Västra Ringsjön.

Eftersom det vid vårfl oden och vintertid 
då marken är tjälad, blir översvämningar/ 
is på Stanstorpsvägen vilket utgör trafi kfara 

måste vattnet ledas bort innan det når vägen 
och programområdet. Det bör kontrolleras 
om dimensioneringen av ledningarna norr 
om och under Stanstorpsvägen är tillräckliga. 
Detta ligger utanför programområdet men 
påverkar ytvattentillrinningen. Grundvattnet 
inom området ligger högt. 
Dikesstråken som beskrivs ovan ingår i dik-
ningsföretaget ”Bosjöklosters västra torrlägg-
ningsföretaget av år 1942”. Dikesledningen 
som är belägen i områdets västra del leder 
mot inom området och vidare ut mot norra 
Lillöviken medan ledningen i bäckens förläng-
ning förmodligen ansluter till dikessystemen 
söder om programområdet enl.dikesförrätt-
ningskartan. Ledningarna inom programom-
rådet måste undersökas och mätas in.

Kommunens dagvattenpolicy som antogs av 
Kommunfullmäktige 2003-112-14 gäller. Det 
innebär exempelvis att dagvatten inom ett 
område i så stor utsträckning som möjligt ska 
tas omhand lokalt. Dagvattnets avrinning ska 
inte riskera att skada byggnader eller andra vär-
den. Öppen dagvattenhanteringen med ränn-
dalar, bäckar och dammar ger värdefulla inslag 
i boendemiljön och fl ora och fauna gynnas.

Vattennivåer i Ringsjön
1883 genomfördes en sjösänkning i Ringsjön. 
Ytan sänktes med 1,5 meter. Västra Ringsjön 
är nu som djupast 5,4 m och har ett medel-
djup på 3,1 m. Sjöytan för hela Ringsjön är ca 
40 km2. Inom den södra delen av program-
området fi nns en tydlig kant i terrängen där 

Fig 33. Utsikt från Stanstorpsvägen söderut.  
Lindallén syns längre bort i bilden.

Det fi nns fl era andra hästanläggningar inom 
Ringsjöbandet och en samordning av rid-
vägar och ridhus etc. bör ses över. Galopp-
banor fi nns inom Blommeröd närmre Bo-
sjökloster intill väg 23, nära det nybildade 
naturreservatet för Västra Bosjöklosterhalvön. 
Enligt markägren är galoppbanorna tillgäng-
liga även för andra i närområdet och utifrån 
som bedriver sporten.

Förutsättningar
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sjöns strand tidigare legat innan sjösänk-
ningen.

Ringsjöns vatten är reglerat vilket innebär att 
bestämda nivåer ska hållas genom reglering 
av sluss vid Sjöholmen. För bebyggelseplace-
ring nära Ringsjön är det viktigt att en lägsta 
nivå för grundläggning fastslås, så att ingen 
översvämningsrisk föreligger. Vilken nivå 
som ska gälla måste utredas och fastslås i en 
kommande detaljplan. 

I den tekniska beskrivningen till ny vatten-
domsansökan (Vattendom för Ringsjön vid Miljö-
domstolen, Växjö tingsrätt Kungörelse 2010-01-22) som 
innebär ett ökat uttag av Ringsjöns vatten, 
men inte förändring av gällande nivåer, anges 
att sjöns medelvattenyta ligger på ca +54 m 
ö h och nivån vid 100-års fl öden beräknas 
ligga på +54,9 m ö h (höjdsystem RH00).

Vattenskyddsområden 
Planprogramområdet ingår till en mindre del 
i nordost till det yttre vattenskyddsområdet 
för Orups vattentäkt varför särskilt regelverk 
gäller för denna del. Ca 1000 m väster om 
angränsar skyddsområdet för vattentäkten 
”Ormanäs”. Vattenskyddsområdenas utbred-
ning se miljöatlas Skåne fi g 23.

Ringsjöarna är av betydelse för dricksvatten-
försörjningen då de fungerar som reservvat-

tentäkt. Övergödningsproblemen i Ring-
sjön är ett allvarligt problem. Vattenkvalitén 
är emellertid på väg att förbättras. 

Arkeologi 
Fornminnen
Fornminnesregistret är ett nationellt re-
gister som Riksantikvarieämbetet ansvarar 
för som innehåller information om landets 
fornlämningar, fornfynd och övriga kultur-
historiska lämningar. 

Inom programområdet fi nns inga kända 
fornlämningar. Påträffas sådana i samband 
med markarbetena skall dessa, i enlighet 
med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omdel-
bart avbrytas och Länsstyrelsen underrätas.

Inom angränsande Lillö fi nns två punktmar-
kerade fornminnen (fi g 34, blå punktmarke-
ringar), dels ett minnesmärke i vägkorsningen 
intill de öppna markerna som idag är galopp-
banor och ett dels ett minnesmärke, en sten, 
längre ut på udden, som markerar att en 
jätteasp funnits på platsen. 

Det fi nns även områden som det fi nns kän-
nedom om att det funnits boplatser på. Vid 
den i nordväst belägna gården på Lillö fi nns 
ett område som markerats som gammal 
bytomt, likaså fi nns ett långsträckt område i 
söder som markerar en boplats (röda marke-
ringarna på Lillö). Nära Väg 23 fi nns yt-

Förutsättningar

Fig 34. Arkeologi. Utdrag ur fornminneskartan. 
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terligare två områden markerade som äldre 
boplatser.
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Förutsättningar

Vegetation och naturvärden
En översiktlig naturvärdesbedömning av 
området har gjorts på plats den 24 augusti 
2010 av kommunens ekolog. De två skis-
serna som gjorts av Södergren arkitektkontor 
har utgjort underlag.

Det konstateras att aktuellt område ligger 
utanför det område som inventerats i grön-
strukturprogrammet.

Område A (klass 2) utgör en förlängning av 
de värdefulla, näringsrika, fuktiga lövskogar-
na med rörligt markvatten, ek, ask, hagtorn 
mm i område N4 (grönstrukturprogrammet). 

Område B (klass 1) utgörs av ömsom häv-
dade och igenväxande ekhagar med inslag av 
mycket grova träd.

Område C är en ridå med grövre lövträd, 
som inte har bedömts i fält.

Resterande marker består i huvudsak av dels 
ekskog på relativt torr och mager mark i 
norr, dels ung lövskog i söder. 

Delar av området berörs av strandskydd, gäller söder 
om streckad linje i den västra delen.

Öppnandet av det inhägnade området innebär att 
rörelsemönstret för vilt kan förändras.

Naturvärdesbedömning
I kommunekologens bedömning anges att: 
”Större delen av det föreslagna området (A-
B) är olämpligt att bebygga ur naturvårdsyn-
punkt och särskilt då ekhagarna (område B). 
Eklandskapet kring Ringsjöarna har mycket 
höga naturvärden. Antalet ekar av sådan 
ålder och kvalitet att de är intressanta som 

Fig 35. Karta tillhörande naturvärdesbedömning

livsmiljö för rödlistade insekter, lavar mm är 
inte fl er än att samtliga kvarvarande, värde-
fulla ekmiljöer i området behöver bevaras 
för framtiden. I bedömningen poängteras att 
”Det eklandskap vi ser idag bara är en spillra 
av vad som en gång fanns”.

25
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Konsekvenser

Konsekvenser

Planprogrammets syfte är att beskriva för-
utsättningar och ange mål och riktlinjer för 
nybebyggelse av 1-1½ plans permanentbos-
täder inom del av Bosjökloster 1:595. Syftet 
är även att utreda och föreslå åtgärder för att 
skapa ökad tillgänglighet till Västra Ring-
sjön. Med tillgänglighet avses gångstigar för 
rekreation och naturupplevelser. 

Marken inom den del av programområ-
det som avses detaljplaneläggas får ändrad 
användning. Ny bebyggelsen grupperas dels 
på höjden, där befintligt stall nu ligger, se fi g 
28, men till största delen i skogsmiljö inom 
både högre och lägre partier, öster och väster 
och söder om stallet. Stallet rivs/flyttas vid 
exploatering. 

Området ligger delvis inom strandskydds-
området. Det som föreslås är 1 och 1½ 
plans hus. Inom Arabstuteriets ägor är be-
byggelsen låg och ny bebyggelse bör anpas-
sas till den. 

Kring Ringsjön fi nns ett antal våtmarker och 
inom programområdet, som delvis är utdikat, 
fi nns både fuktigare partier, öppna och slutna 
diken samt två mindre dammar. Fuktig mark 
är ofta ekologiskt känsliga biotoper och stor 
varsamhet ska tas vid förändringar. Detta 
innebär att områdets förhållanden noga bör 
utredas och husens grundläggning anpassas 
därefter, se rubrik Genomförande, utred-
ningar. Grundvattnet inom delar av området 
ligger högt vilket ska beaktas. Bedömningen 
är att väsentlig påverkan på grundvattnet 
eller grundvattenkvalitén kan undvikas i 
samband med en utbyggnad av planområdet 
med småhusbebyggelse.

Hälsa och säkerhet  
  
Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskri-
das inom området eller på grund av utbygg-
naden av bostäder.

Vägtrafikbuller 
Riksdagens antagna riktvärden (proposition 
1996/97:53) för ny bebyggelse bedöms inte 
överskridas inom programområdet som är 

beläget ca 500 meter från väg 23. 
Utmed Stanstorpsvägen, väg 1315, gäller 
Väglagens skyddsavstånd, 12 m, avseende 
placering av byggnad intill mindre väg. För 
att minimera trafi kbullerstörningar bör sov-
rum placeras på tyst sida av byggnaderna dvs 
längst ifrån vägen. 

Nybebyggelsen som ryms inom program-
området kommer att innebära ett tillskott 
av biltrafi k i mindre omfattning, vilket inte 
kommer att påverka  bullersituationen i 
sådan omfattning att bullerreducerande 
åtgärder behöver göras i den fysiska miljön 
utanför planen. Säkerheten vid utfarterna bör 
utredas.

Med det innehåll som redovisas i program-
met bedöms inte tillkommande bebyggelse 
medföra nämnvärda störningar i den egna 
miljön eller på omgivningen.

Skyddsavstånd till hästverksamhet
Miljöbalken föreskriver inga generella 
bestämmelser om skyddsavstånd mellan 
bostäder och djur. I Boverkets allmänna råd 
(1995:5) anges 500 meter som rekommen-
derat skyddsavstånd mellan djurhållning och 
bostadsbebyggelse vid nyetablering. Denna 
rekommendation gäller dock inte längre utan 
nya rekommendationer håller på att tas fram. 
Socialstyrelsen har uttalat att 200 meter bör 
vara ett riktvärde. Rekommendationerna har 
dock inte utvecklat någon praxis. En bedöm-

Fig 36. Bild tagen söder om planområdet. Strandlinjens 
gräns före sjösänkningen syns i landskapet. Stallet på 
höjden avses rivas och fl yttas för att ge plats åt bostäderna. 
Stallet i nyare korsvirke har även tidigare fl yttats.
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Förutsättningar

ning måste göras i varje enskilt fall. Forsk-
ning visar att hästallergen faller lokalt kring 
hästen och att man på mycket kort avstånd 
från stall och hagar knappt fi nner mätbara 
spår av allergener (Miljödomstolens referat 
till mål nr M 1399-09, juni 2010).

Länsstyrelsen i Skåne län har också tagit 
fram underlag för fysisk planering gällande 
”Hästar och bebyggelse” 2004:17 som inte 
längre är aktuell om man ska följa rättsfal-
len. Där anges ett rekommenderat avstånd 
mellan nybebyggelse och häststall, gödselan-
läggning för större anläggning med 30-100 
hästar till minst 200 m och minst 100-200 m 
till område där hästar vistas dvs till hagar. En 
bedömning måste med senare forsknings-
resultat göras från fall till fall.

Stallet öster om programområdet, som är 
beläget ca 300 meter från de planerade bo-
städerna, har stallplatser, boxar, för 50 hästar. 
Då de rådande vindriktning är sydvästliga, 
bedöms avståndet mellan bostäderna och 
hästverksamheten vara tillräckligt. Hagarna 
är emellertid närmre och kan behövas fl yttas 
samt vegetationsridå i nordsydlig riktning 
planteras.

Det framgår tydligt att det är ett område 
med hästar med tillhörande verksamheter 
som man bosätter sig i vilket kan ses som en 
tillgång. 

Sociala konsekvenser   
Närheten till Ringsjöarna innebär att det 
fi nns fl era anläggningar i närområdet inrik-
tade mot friluftsliv och rekreation. 

Ringsjöbandet rymmer fl era stora hästanlägg-
ningar, framför allt Blommeröd arabstuteri 
med fl era stora stallar och ridanläggningar. 
Där fi nns idag också en privat nystartad gym-
nasieskola för galoppsporten.
 
Norr om programområdet och i Ormanäs 
fi nns det fl era gårdar med hästverksam-
het. Det fi nns också en koncentration av 
hästverksamhet i Sätofta by. Blommeröds 
Arabstuteri ligger på nära avstånd till tätorten 
samt kollektivtrafi k och kan benämnas som 
tätortsnära landsbygd som många kan nå på 
ett enkelt sätt. 

Kommunal badplats fi nns i Sätofta och cam-
pingplats och nöjesplats fi nns vid Jägersbo.

I närheten av programområdet fi nns Orups 
idrottsplats och Sätoftaskolans bollplan samt 
lekplats. Idrottsutbudet är stort i Höörs 
centrum dit man kan ta sig dagtid med kol-
lektivtrafi k (Ringbuss nr 2). I samhället fi nns 
träningslokaler, simhall och ishall. Det är 
inte heller längre än att man kan cykla. Dock 
utgör överfarten vid väg 23 i Nybykorset en 
riskfaktor för oskyddade trafi kanter. 

Rekreation och rörligt friluftsliv
Friluftsverksamheten är betydelsefull i Ring-
sjöbandet. Många söker sig till området just av 
den anledningen. Tillgänglighet till ett omväx-
lande landskap ökar naturupplevelsen, vilket 
är viktigt för det rörliga friluftslivet. Att kunna 
promenera från programområdet vidare till 
Västra Ringsjöns östra strand och på vägen 
uppleva hästverksamheten inom Blommeröd 
är positivt. Att vandra är en aktivitet som man 
kan göra tillsammans med andra, med sin 
hund eller ensam och möten uppstår utmed 
stigarna. Vandra kan man även göra norrut 
exempelvis via Stallbacksvägen till spännande 
skogsområden med intressant kulturhistoria. 

Det fi nns befi ntliga badplatser, bryggor och 
båtplatser utmed sjön. Bryggor får användas 
av alla enligt allemansrätten såvida de inte lig-
ger inom avgränsad tomtmark. Det kan även 
tänkas att nya bryggor samt bänkar anläggs 
vid vattnet vilket är positivt för det rörliga 
friluftslivet. Avtal kan då behövas tecknas med 
markägaren.

Barnperspektivet
Barnen i upptagningsområdet skjutsas med 
skolbuss till skola i centrala Höör, Lindvalla 
skolan. Här fi nns förskola samt grundskola 
från årskurs 0-9. Närmst belägna skola är 
Sätoftaskolan, men väg 23 utgör en betydande 
barriär speciellt för barn, gående och cyklande 
samt övriga oskyddade trafi kanter, då det inte 

Konsekvenser
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fi nns planskild korsning i Nybykorset. För att 
skapa en god bebyggelsemiljö för barn bör 
trafi ksäkerhetshöjande åtgärder vidtas i form 
av gång- och cykelväg och planskild korsning 
i Nybykorset. En separat gång- och cykel-
bana bör även planeras utmed Stanstorps-
vägen. Som minsta åtgärd bör trafi ksäker-
hetshöjande åtgärder vidtas i plan. Vägen är 
idag utformad för biltrafi k med avfartsramp 
norrifrån vilket försvårar ytterligare för gång- 
cykeltrafi kanter att ta sig över korset.

Miljön intill skog, med närhet till djur samt 
rik, varierande växtlighet är spännande och 
lärande uppväxtmiljö för barn samt att det 
fi nns  goda möjligheter för kreativitet.

Effekter på miljön
Mark och vatten
Föreslagen markanvändning med småhusbe-
byggelse med tillhörande gator och grönytor 
bedöms få små konsekvenser avseende ef-
fekterna på miljön. Markens vattenbindande 
effekter ändras emellertid då skog tas bort.
Effekterna på vattnet inom området och 
översvämningsrisken ska undersökas i det 
fortsatta arbetet. Renat dagvatten ska upp-
fylla miljökvalitetsnormerna för ytvatten, 
grundvatten och skyddade områden. En dag-
vattenutredning skall utföras i det fortsatta 
planarbetet. 

Luft och klimat
Programområdet blir med sitt läge i terräng-
en i en sydsluttning nära sjön och angräns-
ande till öppen mark i öster, väl genomluftat 
vilket skapar god luftkvalité. Området ligger 
relativt skyddat från nordliga och västliga, 
kyliga vindar eftersom omgivningen i dessa 
väderstreck befi nner sig högre än program-
området och till stor del är skog samt även 
från sydvästliga vindar där det är skog.

Radon
Radon ska undersökas i detaljplaneskedet. 
Miljökvalitetsmålen för radon ska uppfyllas. 
Vid låg- och normalriskmark ska byggnader 
utföras radonskyddade. (Lågriskmark 0-10 
kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 
och högriskmark >50 kBq/m3.) Tillräckliga 
skyddsåtgärder mot markradon ska utföras i 
de fall halterna överskrider tillåtna gränsvär-
den. Radonhalt undersöks senast i samband 
med bygganmälan.

Naturen och viltet i området
Skogen i norr, som till stor del är fuktig, har 
en rik trädartsammansättning; ask-, asp-, al-, 
björk-, ek-, lönn-, fågelbär- och lindskog med 
undervegetation av sly karaktär av buskskikt 
av fl äder, rönn, benved och hassel. Det fi nns 
också ekskog på relativt torr och mager mark 
i norr, på den mark som berörs av utdik-
ningen, och ung lövskog i söder. Eftersom 
skogen i norr är tät och relativt mörk samt 
instängslad, så har den inget större värde för 
människor idag dock har skogen högt natur-

värde, se ”Vegetation och naturvärden”
under Förutsättningar. Det fi nns även öpp-
nare gräspartier och en hage med höga och 
grova askar och ekar som ingår i program-
området. Dessa högre träd avses i hög grad 
bevaras och bebyggelsen anpassas till träden.

I området Stanstorp, Lillö, Rörvik rör sig 
viltet fritt i de befi ntliga bostadsområdena 
där trädgårdarna bjuder varierad föda och 
där ingen jakt sker. Vilt som lever inom 
beståndet kan söka skydd i skogen som 
avses för exploatering. Spridningsstråken för 
vilt kan förändras då området öppnas upp 
i samband med att stängsel tas bort utmed 
bebyggelseområdet.

Strandområden söder om programområdet 
är svårframkomligt beroende på att det är 
igenväxt av vass och buskvegetation samt 
stenigt resp. dyigt, vilket i sig ger ett skydd 
för djuren och växtligheten inom området. 
På andra ställen behöver vegetationen öpp-
nas upp för att skapa utsikt mot Ringsjön 
samt för att skapa solbelysta vatten och bryn 
vilket gynnar fl ora och fauna.

För att inte störa förutsättningar för faunan, 
bla ett rikt fågelliv, och för den befi ntliga 
hästverksamheten avses i första hand befi nt-
liga stråk, anlagda vägar och stigar användas 
som vandringsstråk. Anvisningar till stigarna 
i form av pilar, eventuellt kompletterat med 
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informationstavlor, broar och staketöver-
gångar kan därför behövas. Det försiktiga 
sätt som föreslås i programmet för att ge 
allmänheten tillgänglighet till stranden enligt 
allemansrätten och strandskyddsreglerna, 
kompletterat med avtal med markägarna, 
bedöms inte innebära betydande miljöpåver-
kan. 

Flora och fauna
Den idag oexploaterade marken består av 
olika slags skog med hög biologisk diversi-
tet. Det är därför sannolikt att hotade arter 
påverkas av exploateringen. Den slutliga 
utfomningen ska dock anpassas efter natur-
värdena som inte är ingående inventerade.

Förslaget har en positiv ekologisk funktion 
genom det stråk mot västra Ringsjön som 
öppnas upp och då stängslet tas bort vid 
Stanstorpsvägen. Det innebär ett nytt rörel-
semönster och spridningsstråk för fl ora och 
fauna vilket kan medverka till en ökad biolo-
gisk mångfald i ett större perspektiv. Det kan 
dock även innebära fl er viltolyckor vilket bör 
förhindras ex med varningsskyltar samt röja 
för öppen sikt vid viltstråk. 

Viken norr om Lillö är betydelsefull för 
fågelfaunan. Många fågelarter häckar utmed 
Ringsjön och fågelstråk tar sikte på sjön när 
de rör sig över landskapet.

Kännedom om att vissa djur, fåglar och 
insekter fi nns i markerna och att möjlighet 
fi nns att få se dem, tilltalar många människor. 
Förekomsten av ett rikt biologiskt liv är därför 
viktigt även för friluftslivet. 

Naturresurser
Programgenomförandet medför inte att någon natur-
resurs som inte är förnyelsebar uttöms. 

Effekter på hälsan
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer
Gentemot trafi kbullerstörningar från vägarna 
bedöms inga speciella bullerskydd i form av 
vallar eller plank, utan med ett tillräckligt av-
stånd mellan bostadsbyggnad och Stanstorps-
vägen och med uteplatser och sovrum pla-
cerade på tyst sida, i sydväst, bör bullernivån 
hamna under gällande riktvärden. 

Ljus och skarpt sken
Lokalgatorna utformas med tanke på att mini-
mera störning i bostäderna från ljuskäglor.

Säkerhet
Inom programområdet fi nns inga verksamhe-
ter som medför risker för explosioner, utsläpp 
av farliga ämnen i händelse av olycka eller att 
människor utsätts för joniserande strålning. 
Planförslagets markanvändning bedöms inte 
heller ge upphov till några ökade risker med 
avseende på transporter med farligt gods. 

Transport och kommunikation
Ett genomförande av programförslaget innebär 
att trafi ken på Stanstorpsvägen och väg 23 ökar 
något. Effekten av trafi kökningen bedöms inte 
medföra några nämnvärt ökade trafi kbuller-
störningar på omgivningen utan bedöms kunna 
accepteras. Trafi ksituationen i korsningen med 
väg 23 är emellertid dålig, särskilt vid rusnings-
trafi k. Speciellt utsatta är oskyddade trafi kanter 
då korsningen är utformad för biltrafi k. Åtgärder 
bör utföras för att öka säkereheten för korsande 
gång- och cykel-
trafi kanter.

Kulturminnesvård
Inom programområdet fi nns inga kända forn-
lämningar. Däremot fi nns det fornlämningar i 
närområdet. 

Miljöbalken
Programförslaget bedöms inte strida mot be-
stämmelserna i tredje och fjärde kapitlen i miljö-
balken. Det ska beaktas i detaljplanen att mark- 
och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt så långt möjligt skall skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön (MB3 
kap 3 § ).

Programförslaget bedöms inte strida mot femte 
kapitlet MB rörande miljökvalitetsnormer. 

Konsekvenser
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Genomförande

Övergripande miljömål och bärkraftsprinciper
Långsiktiga miljömål
Ett genomförande av programförslaget kom-
mer inte att medföra några effekter på de 
fyra kretsloppsvillkoren eller de långsiktiga 
miljömålen.

Föreslagen markanvändning för bostäder 
kommer inte att öka användandet av ändliga 
lagerresurser eller stabila naturfrämmande 
ämnen. 

Förslaget bedöms vid ett genomförande inte ha ef-
fekter som kan orsaka skada på människors hälsa, 
direkt eller indirekt. 

Programförslaget medför vidare inte heller effekter 
som var för sig är begränsade men som sammantaget 
kan vara betydande.

Se Förslag till behovsbedömning av MKB (miljökon-
sekvensbeskrivning) sid 8.

Genomförande

Fortsatt arbete och utredningar

Utredningar
Avsikten med utredningarna, som ska göras 
inom detaljplanens framtagande, är att säker-
ställa lämplig placering, utreda problem och 
ge förslag till åtgärder. Utredningarna ska 
utgöra underlag för projektering och kalkyl. 

Geoteknik, radon, hydrologi,  och översvämningsrisk
I det kommande detaljplanearbetet ska en 
geoteknisk utredning göras. Utöver beskriv-
ning av markens stabilitet och beskaffenhet 
samt förslag till grundläggning, ska utred-
ningen innehålla radon och hydrologi. 
Området ligger till en mindre del inom 
Orups yttre vattenskyddsområde varför 
påverkan på grundvattnet ska ingå i utred-
ningen. 

Området ligger nära Ringsjön och avrinnings-
stråk. Översvämningsrisken ska bedömas utifrån 
klimatförändringen och beräkningar av 100-
års fl öden. En lägsta nivå för byggnation ska 
redogöras i utredning för att kunna slås fast i 
kommande detaljplan. 

Dagvatten- och VA-utredning
Dagvattenutredning ska redogöra för hur 
dagvattnet ska tas om hand. Ovan nämnda 
utredningar ska ligga till grund för utred-
ningen/förslaget. Befi ntliga dikesledningar 
ska redovisas både ovan och under mark 

samt hur de påverkas, eventuell fl ytt och omlägg-
ning samt behov av renovering. 
VA-utredning ska redogöra för var nya VA-ledningar 
kan dras, dimensioner och nivåer.  

Eventuellt behövs en arkeologisk undersökning vilket 
Länsstyrelsen bedömer. 

Gångstråk, bryggor och båtplatser
Utredning behöver göras för hur gångstråk kan 
förläggas för att från planområdet kunna vandra 
ned mot Västra Ringsjöns östra strand samt till det 
nyinrättade naturreservatet ”Västra Bosjökloster-
halvön”. Avsikten att säkerställa tillgänglighet till 
Västra Ringsjön för boende och allmänheten förut-
sätter att mark blir tillgänglig utanför detaljplanen, 
gällande gångstigar.  

Det fi nns befi ntliga badplatser, bryggor och 
båtplatser utmed sjön. Det bör utredas om dessa 
kan användas eller om eventuell ny badplats och 
båtplats behöver anordnas. 

Trafi ksäkerhetshöjande åtgärder behövs i Nybykorset 
vid överfart av väg 23, speciellt för oskyddade trafi -
kanter men även för biltrafi k.

Avtal och fastighetsrättsliga frågor
Planavtal tecknas med exploatör. 
Exploateringsavtal påbörjas i tidigt skede i syfte att 
vara underlag för kalkyl och ska vara tecknat innan 
detaljplanen antas. 

Särskilt avtal mellan exploatören och kommunen 
måste tecknas för gångstråk utanför planområdet i 

30



31

Genomförande

samband med tecknande av exploateringsavta-
let. Likaså bör avtal tecknas gällande ev. bryg-
gor och båtplatser utanför detaljplanen. 

Avtal  och kostnader i samband med ledningsdrag-
ning/fl yttning av ledningar
Ledningsrätter för huvudledning för va och el 
ligger inom området. Det fi nns även diknings-
företag inom området. Eftersom huvudled-
ningarna för vatten- och avlopp går genom 
området måste bebyggelsen anpassas efter 
dessa. Exploatören står för ny- och omlägg-
ningskostnader. 

Fastlighetsrättsliga frågor som ska följas upp i detalj-
plan
Programområdet ligger inom fastigheten   
Bosjökloster 1:595. Lillövägen i väster är en 
samfälld väg som avses användas som en av 
de två entrévägarna till området. I väster avses 
vägen vid grindstugan, inom Bosjökloster 
1:595 användas som entréväg. 

Hur många tomter som ska styckas inom 
programområdet eller vilken mark som ska 
avsättas som ga (gemensamhetsanläggning), 
föreslås ännu inte utan får framkomma/pla-
neras i detaljplanen med utredningarna som 
behöver göras som underlag.

Etappindelning
Den nya bebyggelsen som beräknas rymmas 
inom programområdet bedöms kunna byggas 

samtidigt eller i två etapper i syfte att minimera 
störningar för grannar samt för trafi ken utmed 
Stanstorpsvägen och i Nybykorset.

Tidplan program och detaljplan 
Avsikten är att planprogrammet ska ställas ut 
vintern 2010-2011. Planförfarandet kommer att 
bedrivas enligt normalt planförfarande. Samråd 
och utställning kan tidigast hållas vintern- våren 
2011, vilket skulle innebära att antagande och 
lagakraftvinnande tidigast kan ske sommaren-
hösten 2011.

Genomförandetid
Detaljplanen föreslås få en genomförandetid 
på minst fem år. Under denna tid får planen 
ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fast-
ighetsägares vilja endast om det fi nns mycket 
starka skäl och nya förhållanden som är av stor 
allmän vikt. Att planen har en genomförandetid 
innebär dock inte att den måste genomföras 
under den tiden.

Programmets framtagande
Framtagande av programförslaget har gjorts av 
tjänstemän från Höörs kommun i uppdrag av 
kommunstyrelsen.

Bo Johansson 
Stadsarkitekt 
Arkitekt SAR/MSA    

Anneli Andersson
Planarkitekt 
Landskapsarkitekt LAR/MSA
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