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§ 164 Initiativärende av Kommunstyrelsens 
ordförande - planuppdrag del av Sätofta 
6:21 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Planuppdrag lämnas för att möjliggöra avstyckning av bostadstomter på mark för park 
och lek inom fastigheten Sätofta 6:21. 

2. Samhällsbyggnadssektors planutredning ska fungera som underlag för samråd med 
länsstyrelsen om miljöpåverkan och som utgångspunkt för planarbetet. 

3. Planarbetet ska ske med standardförfarande. 

4. Planarbetets ges en budget om 200.000kr och exploateringsbudgeten kompletteras 
med för ändamålet nytt projekt. 

5. Planarbetet finansieras genom en omfördelning av kommunstyrelsens 
investeringsreserv för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Höör kommun äger ett antal markområden som idag utnyttjas bristfälligt. För att 
möjliggöra förtätning av kommunen föreslår jag därför att ett ca 6500m² stort markområde 
på kommunens fastighet Höör Sätofta 6:21 omvandlas till villatomter. Nuvarande 
detaljplan utgörs av en styckningsplan från 1942 och föreskriver ”park och lek” på marken 
men området är till större delen igenväxt med träd och buskage. Bebyggelsen runt 
området är idag varierande, med äldre sommarstugor till helt nybyggda hus. 

Genom en ny detaljplan skulle det vara möjligt att tillskapa upp till sex nya tomter med en 
tomtstorlek på strax över 1000m² vardera. Detta skulle passa väl in i området och 
antagligen öka attraktiviteten på hela området. Tomterna skulle också ligga relativt 
sjönära men ändå utanför strandskyddsområde. Åtgärden stämmer också överens med 
kommunens översiktsplan. I samtal med samfällighetsföreningens ordförande så har jag 
också fått bekräftat att förändringen vore önskvärd även för dem. 

Exploateringen bedöms också innebära högre intäkter än kostnader för kommunen vilket 
medför en positiv effekt för kommunens exploateringsverksamhet som idag har ett stort 
upparbetat underskott. 

Beslutsunderlag 
1. 2019-09 Initiativärende gällande Planuppdrag för del av Höör Sätofta 6.21.pdf 
2. Planutredning Planuppdrag Sätofta 6_21 (Jägersbo) 190905.pdf 
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-09-24 (2019-09-24 KSAU §189).doc 
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Sammanfattning
Översiktsplanen anger att fastigheten är avsedd för befintlig stadsbygd och utvecklas utifrån 
befintlig struktur. Samhällsbyggnadssektor ser inga hinder att planlägga fastigheten för små-
hustomter, undantaget område för allmänna ledningar som bör ligga under allmän platsmark.    
En naturvärdesinventering behöver genomföras för att tidigt identifiera behov av dispenser 
och liknande.

Bakgrund
Kommunen äger fastigheten Sätofta 6:21 i Jägersbo. Fastigheten utgör allmän platsmark 
(park- och lekplan) till småhusområdet vid Tallstigen, Granstigen och Björkstigen mm. Fastig-
heten omfattar gata, park och busshållplats. Huvudman för dessa ytor är en vägförening, utom 
för själva Sätoftavägen med tillhörande cykelväg och anlagd busshållplats som kommunen är 
huvudman för.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att parkdelen av fastigheten omvandlas till tomter för 
4-6 småhus, med syftet att möjliggöra förtätning. Markområdet omfattar 6500 m2. Inledande 
samtal har förts mellan kommunstyrelsens ordförande och vägföreningens ordförande, där 
den senare uttryckt sig positivt.

Kommunstyrelsen

Initiativ om planuppdrag för del av fastigheten Sätofta 6:21 (Jägersbo)

Figur 1. Ortofoto över området. Vit oval avser Park och lekplan.
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Planförutsättningar
Översiktsplan

Översiktsplanens markanvändningskarta (figur 2) anger att området är avsett för befintlig 
stadsbygd. Generell vägledning för befintlig stadsbygd innebär att:

• staden utvecklas utifrån befintlig struktur

• utbyggnaden av större områden måste medge en indelning i etapper

• ny bebyggelse ska anpassas till befintlig topografi och ta till vara naturliga förutsättningar 
på platsen

• kulturmiljön ska beaktas i samband med planeringen för ny bebyggelse samt att 

• koppling till cykelvägnät och kollektivtrafik ska beaktas i samband med ny bebyggelse.

Det finns också specifik vägledning för det aktuella området (Plan för Ringsjöbandet, del av 
översiktsplan för Höörs kommun) som innebär att:

• Tomtstorlekarna bör vara minst 1200 m2 vid avstyckning

• Befintlig bebyggelse vid Jägersbo är lämplig för fortsatt utveckling mot permanentbostä-
der och därför kan ca 220 m2 bebyggas i ett och ett halvt plan.

Markområdet berörs inte av några utpekade hänsynsområden från översiktsplanen.

Figur 2. Utdrag ur översiktsplanens markanvändningskarta. Röda fält avser befintlig stadsbygd. Rött 
skrafferade fält avser ny/ändrad stadsbygd (utbyggnadsområden).
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Gällande detaljplan

Fastigheten omfattas av Styckningsplan å ett område av Sätofta 2:6, laga kraft 1942 (figur 3). 
Berörda markområden är avsatta för allmän plats - Park och Lekplan. Längs med kortsidorna 
av Park och Lekplan löper smala stråk av gatumark i planen för att möjliggöra gångpassage.

Övriga bestämmelser

Marken berörs inte av strandskydd eller andra bestämmelser.

Arkeologi

Inga kända fornlämningar finns i området

Kommunala program

Marken har inte några särskilda värden som är identifierade genom naturvårdsprogram, grön-
strukturprogram eller kulturmiljöprogram.

Mark- och vattenförhållanden

Området är flackt och sluttar svagt söderut mot Ringsjön. Marknivån är 58-60 m över havet, 
och ligger alltså över skyddsnivån för nytt golv i närheten av Ringsjön (56,5 m). Skyfallskar-
teringar visar att vissa rinnvägar för ytvatten uppstår vid skyfall i södra delen av området för 
park- och lek. Enligt SGUs jordartskarta består området av isälvssediment.

Av ortofoton från 1940 framgår att området var brukat som jordbruksmark innan avstyck-

Figur 3. Utdrag ur Styckningsplan å ett område av Sätofta 2:6, laga kraft 1942, som gäller för hela fastig-
heten.
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ningen för småhustomter. Parkområdet är idag till största delen vildväxande med äldre björ-
kar, inslag av bland annat hagtorn och unga ekplantor (figurer 4 och 5). En större sälg är 
karaktärsskapande. Fältskiktet består av bland annat hallon. Det finns en gräsbevuxen glänta 
i området där väg föreningen anordnar valborgsbrasa. Vid platsbesök 190820 var gläntan ej 
klippt. Däremot löper en klippt gräsgång rakt genom området och förbinder Granstigen med 
Björkstigen. I övrigt finns inga synliga tecken på att området utnyttjas för rekreation.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Grundvattenförekomsten ”Hörby” (Sedimentär bergförekomst) finns precis söder om markom-
rådet. Den har ”god” kemisk och kvantitativ status. Vattenförvaltningens riskbedömning har 
visat att grundvattnet bedöms vara i risk att inte uppnå god kemisk status till år 2027 med av-
seende på PFAS. I påverkansanalysen som genomfördes 2018 pekades brandövningsplatsen i 
Hörby ut som en betydande påverkanskälla för PFAS.

Ytavrinningen från området sker direkt mot ytvattenförekomsten Östra Ringsjön. Den har 
”otillfredställande” ekologisk status. Den ekologiska statusen hotas främst av övergödning på 
grund av belastning av näringsämnen. Kemisk status är ”ej god”  och hotas av miljögifter.

Exploateringen av berörda markområden bedöms inte påverka vattenstatusen eller möjlig-
heterna att nå miljökvalitetsnormerna

Gator och trafik

Tomterna kan trafikförsörjas via Granstigen (figur 6) respektive Björkstigen som båda har 
enskilt huvud mannaskap. Gatumarkens bredd är för dessa gator knappt 5 m, varav drygt 3 m 
är asfalterad gata. Gatorna är alltså avsevärt smalare än vad som är brukligt i områden där 
kommunen säljer småhustomter.

Figurer 4 och 5. Klippt gräsgång genom parkområdet, söderut från Tallstigen (vänster) och äldre hag-
tornsbuske nära gräsgången (höger).
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Cykelväg och busshållplats finns vid Sätoftavägen. Busshållplatsen trafikeras både av linje 445 
(ringbuss Orup) och linje 470 (Höör-Hörby) och har därför ca 38 avgångar mot Höörs station 
på vardagar.

VA-ledningar

Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp, inklusive dagvatten. Allmänna 
VA-ledningar löper snett igenom parkområdet. Anslutningsmöjlighet finns.

Risker och störningar

Parkområdet ligger ca 105 m från Sätoftavägen och påverkas inte av trafikbuller som överskri-
der riktvärden.

Bedömning av lämplig markanvändning
Samhällsbyggnadssektor bedömer att det inte finns några hinder för att planlägga parkområ-
det som tomtmark för bostäder och stycka i småhustomter. Allmänna VA-ledningen bör dock 
inte ligga under småhustomter, utan under allmän platsmark. Kommunen bör dock inte ta 
på sig något ansvar för allmän platsmark, utan de nya tomtägarna förutsätts ingå i befintlig 
vägförening.

Hållbarhetsbedömning enligt perspektiv från ÖP

Befolkningstillväxt: Förslaget möjliggör bostadsbyggande i en attraktiv del av kommunen och 
har därmed förutsättningar att bidra till befolkningstillväxt.

Integrerad kommun samt Samspel och möten: Förslaget bidrar inte till mer blandade funk-
tioner och bostadstyper eller utveckling av samhällsservice. Förslaget minskar tillgången till 
offentliga rum.

Enkelt vardagsliv som främjar folkhälsa: Förslaget bidrar till att redan boende i närområdet 
får sämre tillgång till allmän parkmark, men samtidigt innebär förslaget att fler människor får 
möjlighet att bo nära Ringsjön. 

Figur 6. Granstigen, vy från Sjötorpsvägen och österut.
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Identitet: Området har idag en spretig bebyggelsekaraktär under omvandling och det är lämp-
ligt att söka en gestaltning för nya bostadstomter som både stärker den lantliga karaktären 
och fungerar för permanentboende. 

Miljöanpassat transportsystem: Förslaget innebär att befintliga cykelvägar och busslinjer kan 
utnyttjas av fler. Avståndet till järnvägsstationen innebär dock att hushållen förväntas äga 
egen bil.

Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag: Förslaget innebär att ett område som idag kan fördröja 
vatten vid skyfall och jämna ut temperaturer kommer att bli delvis hårdgjort. Reglerande eko-
systemtjänster minskar därmed. 

Hushållning med mark- och vattenresurser samt Skydd av natur-, kultur- och rekreationsvär-
den: Förtätning av befintlig bebyggd miljö innebär en god husållning med mark. Parkområdet 
har inte några tidigare identifierade natur-, kultur- eller rekreationsvärden, men har givetvis 
ändå naturvärden. Befintlig vegetation kommer sannolikt att försvinna. Området stor potential 
att bidra med kulturella ekosystemtjänster även om det inte förefaller nyttjas särskilt mycket 
idag. En naturvärdesinventering behöver genomföras och de närboende behöver tillfrågas om 
hur de idag använder området. Det bör noteras att det inte finns någon annan allmän plats i 
närheten för de boende.

Förfarande mm
Undersökning av miljöpåverkan

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 5 § miljöbalken 
(MB) skall en undersökning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadssektor bedömer med stöd av det som framkommit i denna planutredning att 
genomförandet av planen inte bedöms få någon betydande miljöpåverkan.

Exploateringen strider inte mot några allmänna intressen utpekade i översiktsplan eller andra 
kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är heller inte så omfattande att den gene-
rerar stora trafikmängder. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens 
bilaga 4 bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Samråd ska 
ske med länsstyrelsen innan slutligt ställningstagande sker i frågan.

Planförfarande

Eftersom exploateringen följer översiktsplanen, inte bedöms leda till betydande miljöpåverkan 
och inte är av betydande intresse för allmänheten är det möjligt att tillämpa standardförfa-
rande.

Karin Kallioniemi

Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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