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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/474

§ 156 Ändrad inriktning på Planuppdrag för
Tigern 32 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Planuppdrag för fastigheten Tigern 32 syftar till att möjliggöra bostäder men inte förskola
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden inte vill ha marken för förskola.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2016 om planuppdra g för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 32 (pendlarparkeringen) och att förhandling skulle inledas
med Stiftelsen Lunds stiftsgård om markåtkomst för att åstadkomma en tillräckligt stor
tomt. Av beslutet framgår också att det finns ett politiskt intresse för att möjliggöra även
bostäder på fastigheten.
Kommunstyrelsen beslutade vidare den 3 april om positivt planbesked för bostäder på
fastigheten Tigern 24, enligt ansökan från Stiftelsen Lunds stiftsgård.
En av slutsatserna vid beredningen av planuppdrag för förskola var att en
lokaliseringsanalys behövde genomföras för att sammanställa för- och nackdelar med
alternativa placeringar av nya lokaler för förskola och skola. Målet var att ge underlag för
beslut om vilken roll en förskola vid Åkersberg kan spela. Analysen skulle väga samman
stadsbyggnadsperspektiv, pedagogiska perspektiv samt ekonomiska perspektiv i bygg och driftfas.
Beslutsmotivering
Lunds stift har efter diskussioner meddelat att de med hänsyn till stor påverkan på deras
verksamhet, i synnerhet med sin nya spaanläggning med utebassäng och
integritetsbehov i åtanke inte är intresserad att diskutera en försäljning av mark mer än till
”krönet av ekbacken”. Det innebär att de inte vill sälja mer än ca 2100 m2 av fastigheten
Tigern 29, vilket är avsevärt mindre än vad som behövs för en förskola i 6 avdelningar
enligt skissen. Kommunens fastighet Tigern 32 (pendlarparkeringen) 2400 m2. Totalt
finns alltså möjlighet att skapa en förskoletomt på 4500 m2. Det räcker till en förskola i tre
avdelningar - inte mer. Eftersom Barn- och utbildningssektorns inriktning är att bygga
förskolor för minst 6 avdelningar räcker tomten inte till för en förskola.

Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse ändra planuppdrag 180604 (ej förskola).pdf
2. Lokaliseringsstudie ny förskola.pdf
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-06-19 (2018-06-19 KSAU §185).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Datum		

Diarienummer

Sida

2018-06-04

KSF 2016/474

1

			

Strategiska enheten

Kommunstyrelsen

Ändrad inriktning för planuppdrag på fastigheten Tigern 32
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Planuppdrag för fastigheten Tigern 32 syftar till att möjliggöra bostäder men inte förskola.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2016 om planuppdrag för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 32 (pendlarparkeringen) och att förhandling skulle inledas med
Stiftelsen Lunds stiftsgård om markåtkomst för att åstadkomma en tillräckligt stor tomt. Av
beslutet framgår också att det finns ett politiskt intresse för att möjliggöra även bostäder på
fastigheten.
Kommunstyrelen beslutade vidare den 3 april om positivt planbesked för bostäder på fastigheten Tigern 24, enligt ansökan från Stiftelsen Lunds stiftsgård.
En av slutsatserna vid beredningen av planuppdrag för förskola var att en lokaliseringsanalys
behövde genomföras för att sammanställa för- och nackdelar med alternativa placeringar av
nya lokaler för förskola och skola. Målet var att ge underlag för beslut om vilken roll en förskola vid Åkersberg kan spela. Analysen skulle väga samman stadsbyggnadsperspektiv, pedagogiska perspektiv samt eknomiska perspektiv i bygg- och driftfas.

PLAN (planavd. & KLK) - Baskarta
Förslag till beslutsmotivering

oktober 20, 2016

o

Möjlig exploatering av fastigheterna Tigern 24, 29 och 32
Samhällsbyggnadssektor har skissat översiktligt på en möjlig exploatering för förskola i 6
avdelningar på pendlarparkeringen med tillköp av mark från fastigheten Tigern 29 samt en
mindre exploatering för bostäder på fastigheten Tigern 24. Mellan bostäderna och förskolan
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Figur 1. Fastigheten Tigern 32 med angränsande fastigheter.
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skulle det finnas utrymme för ett rekreationsstråk. Slutsatserna är att (figur 2):
•

Geotekniska förutsättningar gör att bara den östligaste delen av fastigheten Tigern 32 är
lämplig att bebygga. En förskolebyggnad i två våningar skissades i denna del av fastigheten.

•

Resten av befintlig pendlarparkering samt del av fastigheten Tigern 29 skulle gå åt till
angöring och förskoleparkering.

•

Förskolans utemiljö skulle behöva anläggas helt och hållet i det som nu är ekbacken.

•

Vissa träd skulle behöva fällas för att skapa förskoletomten.

•

Det är fysiskt möjligt att få plats med ca 10 bostäder i radhusliknande form på fastigheten
Tigern 24 i den del som ligger mer än 100 m från Höörsån. Det skulle dock kräva omfattande och dyra schaktningsarbeten för att hantera de geotekniska förutsättningarna.

•

Schaktningsarbeten och ingrepp i ekbacke med höga naturvärden skulle medföra avsevärda miljökonsekvenser som skulle kräva särskild miljöbedömning.
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Figur 2. Översiktlig skiss över förskola på fastigheten Tigern 32 och del av Tigern 29.
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Slutsatser efter okaliseringsanalys och markförhandlingar
Lunds stift har efter diskussioner meddelat att de med hänsyn till stor påverkan på deras verksamhet, i synnerhet med sin nya spaanläggning med utebassäng och integritetsbehov i åtanke
inte är intresserad att diskutera en försäljning av mark mer än till ”krönet av ekbacken”. Det
innebär att de inte vill sälja mer än ca 2100 m2 av fastigheten Tigern 29, vilket är avsevärt
mindre än vad som behövs för en förskola i 6 avdelningar enligt skissen. Kommunens fastighet
Tigern 32 (pendlarparkeringen) 2400 m2. Totalt finns alltså möjlighet att skapa en förskoletomt på 4500 m2. Det räcker till en förskola i tre avdelningar - inte mer. Eftersom Barn- och
utbildningssektorns inriktning är att bygga förskolor för minst 6 avdelningar räcker tomten
inte till för en förskola.
Alternativ exploatering för fastigheten Tigern 32
Fastigheten Tigern 32 bedöms vara attraktiv för bostadsbyggande, och om byggnaden placeras längst österut på fastigheten bör de svåraste geotekniska problemen kunna undvikas. Ett
flerbostadshus kräver inte lika stor tomt som en förskola i 6 avdelningar, och det bör därför
vara möjligt att genomföra en sådan exploatering utan att komma i direkt konflikt med natur
värdena i ekbacken.
Planering och exploatering bör samordnas med genomförandet av ett rekreativt stråk från Tjurasjö, genom fastigheterna Tigern 24 och 29 och över Höörsån. Stråket och strandnära delar
av fastigheterna bör då planläggas som allmän platsmark med kommunen som huvudman. Det
förutsätter fortsatt dialog med stiftet om markåtkomst. Det är inte känt om stiftet avser att gå
vidare med sina tankar på exploatering av fastigheten Tigern 24.
Exploatering av pendlarparkeringen på Tigern 32 bör inte ske förrän det finns en långsikig
plan för att lösa behovet av pendlarparkering och boendeparkering till Västra stationsområdet som helhet. Planarbetet kommer därför att vila i avvaktan på att planeringen för Västra
stationsområdet går framåt.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Kommunstyrelsen

Lokaliseringsanalys
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 5 december 2016 att lämna planuppdrag för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 24 med flera och att inleda förhandlingar med Stiftelsen Lunds
stiftsgård om att köpa till mark för att få en tillräckligt stor tomt. Samtidigt konstaterades att:
”En lokaliseringsanalys bör genomföras för att sammanställa för- och nackdelar med alternativa placeringar av ny lokaler för förskola och skola, med målet att ge underlag för beslut om
vilken roll en förskola vid Åkersberg kan spela. Analysen ska väga samman stadsbyggnads
perspektiv, pedagogiska perspektiv samt eknomiska perspektiv i bygg- och driftfas.”
Denna skrivelse sammanfattar de lokaliseringsalternativ som har varit aktuella och som beskrivs i översiktsplanen (förslag för antagande juni 2018). Alternativen (undantaget Maglehill)
har också besökts av företrädare för kommunstyrelsen och BUN den 23 april 2018:
1. Kv Tigern
2. Maglehill
3. Björkgatan/Hästhagen
4. Fogdaröd
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Figur 1. Studerade alternativ
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1. Kv Tigern
Huvudargumentet för att etablera en förskola i kv Tigern är att en stationsnära förskola ger
förutsättningar till en smidig vardag för tågpendlande föräldrar, oavsett de bor på Höör väster
eller i någon annan del av kommunen.
Lunds stift har efter diskussioner meddelat att de med hänsyn till stor påverkan på deras verksamhet, i synnerhet med sin nya spaanläggning med utebassäng och integritetsbehov i åtanke
inte är intresserad att diskutera en försäljning av mark mer än till ”krönet av ekbacken”. Det
innebär att de inte vill sälja mer än ca 2100 m2 av fastigheten Tigern 29. Även kommunens
fastighet Tigern 32 (pendlarparkeringen) är möjlig att bebygga. Denna är 2400 m2 (figur 2).

2. Maglehill
14 augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag för förskola mm på Maglehill,
bara några hundra meter längre ut längs Maglasätevägen (KSF 2017/326). Fastigheten ligger
1000 m från Höörs station och även denna placering måste därför betraktas som stationsnära.
Skiss- och planarbete pågår nu för en förskola i 8 avdelningar med tillagningskök. Särskilt
boende för äldre är tänkt att integreras i samma byggnad, ovanpå förskolan, för att nå ett
effektivt markutnyttjande. I anslutning till förskolan finns även möjlighet att bygga skola och
idrottshall. Eftersom fastigheten idag ligger utanför den befintliga tätorten finns det goda möjligheter att skapa en tomt som är stor nog att rymma alla dessa funktioner.
Byggstart är planerat till 2020, med möjlig inflytt januari 2022.
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Figur 2. Alternativ 1, kv Tigern.
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Tigern 32 & del av Tigern 29

Totalt finns alltså möjlighet att skapa en förskoletomt på 4500 m2. Det räcker till en förskola
22, 2018
i tre avdelningar - inte mer. Eftersom Barn- och utbildningssektorns inriktning är attmaj
bygga
förskolor för minst 6 avdelningar räcker tomten inte till.
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3. Björkgatan/Hästhagen
Vid Björkgatan finns en ca 2000 m2 stor kommunal parkering som är sparsamt använd. Intill
parkeringen finns Hästhagen som är ett större parkområde. Det skulle vara möjligt att skapa
en förskoletomt på ca 7000 m2 genom att ianspråksta dels parkeringen, dels en del av parkmarken. Tomten skulle då rymma en 6-avdelningsförskola i två våningar inklusive tillagningskök.
Området är planlagt som allmän platsmark - gata respektive park. Etableringen av en förskola
kräver därför en ny detaljplan. Att förtäta i ett befintligt bostadsområde innebär dock risk för
konflikter med grannar och tidplanen bör därför ta höjd för ett överklagande. Det är därför
svårt att säga när förskolan kan stå klar.
Placeringen i ett stort villaområde med pågående generationsväxling bedöms vara väl vald i
förhållande till kommunens behov. Fastigheten är lätt att ta sig till både via bilväg och cykelväg.

Höör 53:1 Vid Björkgatan/Hästhagen

maj 22, 2018

o

4. Fogdaröds förskola

Fogdaröds förskola etablerades 2017 med fyra avdelningar och ett tillagningskök. Förskolan
är uppförd som hyrda moduler för att lösa ett stort behov av nya avdelningar på kort sikt. Hyreskontraktet löper på 5 år.
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Figur 3. Alternativ 3, Björkgatan/Hästhagen.
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Kommunen äger fastigheten och den bedöms vara stor nog för att rymma en utökning med
ytterligare 2-4 förskoleavdelningar. Det kan ske genom att kommunen förhandlar om att köpa
loss de befintliga modulerna och komplettera dem med fler avdelningar. Köket har kapacitet
för 150 portioner. Den förskolegård som är anlagd behöver ses över och anpassas dels till
att förskolan blir permanent och dels till att den ska rymma fler barn. För att skapa en bra
utemiljö bedöms det vara mest lämpligt om tillkommande avdelningar kan placeras ovanpå
befintliga.

Fogdaröd 4:204 Förskola 4 avd.

Förskolan ligger bra till i direkt anslutning till ett större utbyggnadsområde - Fogdaröd. Arbete
maj 22, 2018
pågår med ny detaljplan för ca 100-150 bostäder. Planen kan bli antagen i år.

o

Fastigheten ligger utom detaljplanerat område. Förskolan som finns idag har fått bygglov utan
att först prövas i detaljplan och inga grannar överklagade bygglovet. Det vanliga är att en ny
förskola först prövas i detaljplan, men när nu förskolan redan är etablerad och har fått bygglov
bedöms det vara rimligt att även pröva en utökning av verksamheten genom bygglov. När det
inte behövs en ny detaljplan kan nya förskoleavdelningar finnas på plats förhållandevis snabbt.
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Figur 4. Alternativ 4, Fogdaröds förskola.
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Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående är samhällsbyggnadssektors slutsats att:
•

Fogdaröds förskola bör permanentas och kompletteras med fler avdelningar i närtid.

•

I kv Tigern har kommunen inte tillgång till tillräckligt mycket mark för att åstadkomma ne
förskoletomt som möter verksamhetens behov. Planuppdraget bör därför avskrivas eller
ges en annan inriktning.

•

Arbetet med Maglehill fortsätter med planerad inflytt 2022.

•

Planarbete bör påbörjas snarast för en ny förskola vid Björkgatan. Arbetet kan dock förväntas ta några år och inflytt kan förväntas ligga efter Maglehill.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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KOMMUNSTYRELSEN
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§ 88 Positivt planbesked -Tigern 24 - med
utökat förfarande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Lämna positivt planbesked för att möjliggöra bostäder på fastigheten Tigern 24 i
samband med planläggning av fastigheten Tigens 32.
2. Planarbetet ska ske med utökat förfarande.
3. Plankostnad avseende byggrätter för bostäder ska regleras med fastighetsägaren i
samband med avtal om markåtkomst och att exploateringskontot står för övriga
plankostnader.
4. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2018.

Beslutsmotivering
I den ursprungliga frågan från markägaren var önskemålet att bostäderna skulle placeras
invid Höörsån. Efter ny dialog med representant för stiftelsen, med utgångspunkten att
marken inom 100 m från Höörsån inte får bebyggas, är förslaget i stället att både
bostäder och förskola placeras längs Maglasätevägen, mer än 100 m från Höörsån (se
figur i tjänsteskrivelse).
Marken inom 100 m från Höörsån bör i stället planläggas som naturmark med kommunalt
huvudmannaskap, för att långsiktigt säkerställa behovet av en sammanhängande
grönstruktur i Höörs tätort. Marken bör göras mer tillgänglig genom bland annat en
gångstig eller cykelväg och en bro över Höörsån.
Med både bostäder och förskola längs Maglasätevägen finns en risk att natur en bakom
skärmas av från rekreationsmiljön vid Tjurasjö. Detta ska inte accepteras, utan
möjligheten till en attraktivt rekreationsstråk förbi den nya bebyggelsen måste säkerställas
under planarbetet.
Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3
kap. 16 §,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900).
Det aktuella planuppdraget följer inte gällande översiktsplan och kan innebära betydande
miljöpåverkan. Etableringen av en ny förskola är också av betydande intresse för
allmänheten. Utökat förfarande ska därför tillämpas.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2016 om planuppdrag för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 32 (pendlarparkeringen) och att förhandling skulle inledas
med Stiftelsen Lunds stiftsgård om markåtkomst för att åstadkomma en tillräckligt stor
tomt.
Stiftelsen Lunds stiftsgård har ansökt om planbesked för bostäder på fastigheten Tigern
24. Planläggning och exploatering är tänkt att ske samordnat med kommunens planering
för ny förskola. Kommunstyrelsen beslutade vid föredragning den 21 november 2016 att
ge kommundirektören i uppdrag att klargöra var på fastigheten den nya bebyggelsen bör
planeras.
Samtidigt har förutsättningarna utretts närmare när det gäller möjligheten att planera
bebyggelse i närheten av Höörsån. Slutsatsen är att det inte är möjligt att planera för
bostäder eller förskola inom 100 m från ån.

Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse planuppdrag bostäder 170220.pdf
2. PM strandskydd.docx
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-20 (2017-03-20 KSAU §86).doc
4. Höörs kommun 20170331.docx
_____
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Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Planbesked för bostäder på fastigheten Tigern 24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att lämna positivt planbesked för att möjliggöra bostäder på fastigheten Tigern 24 i samband
med planläggning för förskola.
Att planarbetet ska ske med utökat förfarande
Att plankostnad avseende byggrätter för bostäder ska regleras med fastighetsägaren i samband med avtal om markåtkomst och att exploateringskostot står för övriga plankostnader
Att planarbetet bedöms kunna avslutas under 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2016 om planuppdrag för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 32 (pendlarparkeringen) och att förhandling skulle inledas med
Stiftelsen Lunds stiftsgård om markåtkomst för att åstadkomma en tillräckligt stor tomt.
Stiftelsen Lunds stiftsgård har ansökt om planbesked för bostäder på fastigheten Tigern 24.
Planläggning och exploatering är tänkt att ske samordnat med kommunens planering för ny
förskola. Kommunstyrelsen beslutade vid föredragning den 21 november 2016 att ge kommundirektören i uppdrag att klargöra var på fastigheten den nya bebyggelsen bör planeras.

PLAN (planavd. & KLK) - Baskarta

Samtidigt har förutsättningarna utretts närmare när det gäller möjligheten att planera bebyggelse oktober 20, 2016
i närheten av Höörsån. Slutsatsen är att det inte är möjligt att planera för bostäder eller förskola
inom 100 m från ån.
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Figur 1. De fastigheter som berörs är Tigern 24, 29 och 32.
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Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan
Berörda fastigheter omfattas av stadsplan för Åkersbergsområdet, västra delen, fastställd
1973 (figur 2). Markområdet är i planen utlagt för ”Allmänt ändamål”, en markanvändning som
inte längre tillämpas men som före 1987 användes för att pröva verksamheter i offentlig regi,
som skolor och sjukhus. Det är möjligt att ge bygglov för kompletteringar till befintlig verksamhet på mark för allmänt ändamål, men inte att etablera en helt ny markanvändning, som i
det här fallet bostäder.
Fastigheten Tigern 24 är punktprickad i planen, vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Översiktsplan
I översiktsplanen (Översiktsplan 2002) redovisas berörda markområden som ”befintlig bebyggelse” utan närmare riktlinjer. Genom området är ett grönstråk utlagt i grov kartskala. Det
benämns Höör västerstråket och innehåller Höörsån, Ankdammen och Tjurasjö.
Vid samråd om Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet, del av översiktsplan för Höörs
kommun (2014) föreslogs att en ny förskola i 6 avdelningar skulle byggas invid pendlarparkeringen. Det konstaterades att en sådan bebyggelse skulle innebära en förlust av delar av den
värdefulla naturmiljön och att det fanns en risk att förskolan skulle upplevas som en barriär
mellan Tjurasjö och Åkersbergs ekhagmarker. Visuell kontakt och möjlighet att promenera bedömdes dock vara möjligt att upprätthålla. Slutsatserna från samrådet kommer att inarbetas i
ny översiktsplan för Höörs kommun.

Figur 2. Utsnitt ur gällande stadsplan.
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Köpeavtal mellan kommunen och stiftet
I samband med att stiftet köpte marken av kommunen år 1991 avtalades att:
”Område II enligt stiftets anbud skall nyttjas för fritid och rekreation, av förslaget till ny
detaljplan skall framgå att området ej får bebyggas. Område skall i förslaget till detaljplanen
avsättas för en eventuell framtida gångförbindelse från Tjurasjö via den fasta fornlämningen
och vidare mot ”Höör väster”. Område III enligt stiftets anbud skall i förslag till ny detaljplan
avsättas för bostadsändamål med en
maximal bebyggelse om 4.500 m2 BTA.
Ovanstående krav på förslag till ny
detaljplan utgör ingen utfästelse från
kommunen avseende innehållet i det
kommunala beslutet om ny detaljplan.
Stiftet är medvetet om detta.”
Se figurer 3 och 4!

Figur 3. Karta tillhörande avtal.

Figur 4. Karta tillhörande anbud, refererad i köpeavtal.
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Grönstrukturprogrammet
I Grönstrukturprogrammet för Höörs tätort (2007) har kommunen identifierat naturmarken
på fastigheterna som värdefull både för sina biologiska värden och för sin betydelse som del
i Höörs övergripande grönstruktur för närrekreation. Området har bedömts ha ”höga naturvärden”, den näst högsta klassificeringen på en fyragradig skala (figur 5). Grundinventeringen
innehåller delområden som i detta fallet följer fastighetsgränsen mellan Tigern 24 o 29. Om
Tigern 24 står: ”rest av hagmark med många fina ekar och mycket hassel. Hälften är fuktigare
med björk, al och gran. Mycket fint”. Om Tigern 29 står: ”Hagmark med värdefulla träd. Relativt grov ek. Fältskiktet kvävepåverkat. Visst inslag av hagmarksvegetation.”
När det gäller områdets roll i Höörs övergripande grönstruktur är innebörden av grönstrukturprogrammet (figur 6) att:
”Hela området kring Tjurasjö-Åkersberg-Brännemölla-Backadammen-Kvarnbäck och det planerade grönområdet på Höör Väster har stor utvecklingspotential. Backadammen och Tjurasjö kan sammanlänkas via Åkersberg. Möjlighet att röra sig längs hela sträckan bör skapas.
Stängselgenomgångar och grillplats finns i Åkersbergs ekhage, men området utnyttjas dåligt.
Området har också höga naturvärden som bör beaktas.”
Bestämmelser
Strandskydd gäller i Höörsån och upp på stranden på andra sidan ån. I dagsläget berörs inte
de nu aktuella fastigheterna av strandskydd, men miljöbalken (MB) innehåller regler om att
strandskyddet återinträder när en detaljplan upphävs eller ändras.
Lagstiftningen är dock otydlig när det gäller områden som var stadsplanerade redan år 1975
när det generella strandskyddet infördes, och som alltså aldrig har omfattats av generellt
strandskydd. Förutsättningarna har därför utretts närmare för att klargöra om strandskyddet
återinträder trots att gällande detaljplan är så gammal. Utredningen har innehållit granskning
av förarbetena till bestämmelserna, jämförelser med tillämpningen i andra kommuner, sökning
efter relevanta rättsfall och lagkommentarer samt kontakter med ansvariga statliga myndigheter. Slutsatsen är att det inte finns något stöd för att tolka otydligheten i lagen så att strandskyddet inte behöver tillämpas i det här fallet (se bilaga PM strandskydd).

Figurer 5 och 6. Områdets naturvärden (N21) respektive värden för närrekreation (Su27) enligt
grönstrukturpgrogrammet
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När en ny detaljplan upprättas för området ska därför strandskyddet återinträda för området
inom 100 m från Höörsån (figur 7). Kommunen kan upphäva strandskyddet i samband med
att ny detaljplan upprättas, men bara om det finns särskilda skäl. Vilka särskilda skäl som är
giltiga finns reglerat i 7 kap 18 c § MB. Ett sådant särskilt skäl är att området ”behöver tas
i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området”. Praxis i avgjorda domar innebär en snäv bedömning av vad som kan bedömas vara
ett ”angeläget allmänt intresse” och en noggrann argumentation av varför behovet inte kan
tilldogoses utanför området. Med tanke på att det finns många andra områden i Höörs kommun som är lämpliga för bostadsutbyggnad och det finns därför inte tillräckliga argument för
att detta måste ske inom strandskydd (se bilaga PM strandskydd).
Risker och störningar
Marken i området ligger lågt och så gott som hela området ingår i båtnadsområdet till Höörsåns dikningsföretag. Det innebär att marken är beroende av avvattning för att inte översvämmas.
Länsstyrelsen har genomfört en skyfallskartering för hela Skåne. Resultatet är en analys av var
vattnet kommer att rinna vid kraftiga regn och vilka markområden som kommer att översvämmas. Beräkningen är grov och innehåller inte information om var det finns vägtrummor mm,
men ger ändå en fingervisning av vilka områden som är i riskzonen (figur 7).
Miljökvalitetsnormer för vatten
Höörsån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Det finns risk att statusen fortfarande inte är god 2021. De viktigste miljöproblemen i Höörsån är övergödning och
syrefattiga förhållanden, miljögifter, förändrade habitat genom fysisk påverkan samt främmande arter. En exploatering i området kan påverka avrinningen till Höörsån och de lokala grundvattenförhållandena. Frågan bör följas under planarbetet.
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Höörs tätort. Det är en sand- och grusförekomst som har god kvantitativ och kemisk status.
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Med normal hänsyn i fråga om dagvattenhantering bedöms inte statusen påverkas negativt av
en exploatering i området.
Marktekniska förhållanden
För marken närmast Maglasätevägen finns en översiktlig geoteknisk utredning som omfattar
jordarter, grundvatten och radon samt en bedömning av nybyggnadsmöjligheter. Resultatet visar att marken består av sättningsgivande organisk jord med torv och gyttja och att grundvattennivån är hög. Vid byggnation krävs antingen utskiftning av torven/gyttjan eller att byggnaderna pålas. Grävarbetena kommer sannolikt att innebära tillståndspliktig vattenverksamhet.
I samband med utbyggnaden av Ekeliden, söder om Maglasätevägen gjordes en geoteknisk
undersökning. Den visade på dåliga grundläggningsförhållanden vilket medförde åtgärder för
delar av området i form av höjning, massbyte och pålning.
Kulturmiljöprogrammet
Fastigheterna ingår i Höörs kulturmiljöprogram, del Åkersberg. Från början ingick såväl Ekelidenområdet som Tjurasjö i det gamla Åkersbergs säteris ägor. Själva stiftsgården och villorna
längs Maglasätevägen är identifierade som fastigheter med högt bevarandevärde. I kulturmiljöpgrammet har Höörs kommun konstaterat att det är väsentligt för områdets helhet att de
gröna områdena och den relativa glesheten i bebyggelsen bevaras.
Fornlämningar
På fastigheten Tigern 29 finns skyddade fornlämningar som kräver särskild hänsyn.
Gator och trafik
Fastigheten kan trafikanslutas till Maglasätevägen som är en av huvudgatorna i Höörs vägnät
och har god kapacitet. Längs Maglasätevägen finns även separat cykelbana.
Markområdet ligger ca 500 m från Höörs station med mycket god tillgänglighet till regional
kollektivtrafik samt de lokala ringbusslinjerna.
Analys av lämplig markanvänding
I den ursprungliga frågan från markägaren var önskemålet att bostäderna skulle placeras invid
Höörsån. Efter ny dialog med representant för stiftelsen, med utgångspunkten att marken inom
100 m från Höörsån inte får bebyggas, är förslaget i stället att både bostäder och förskola placeras längs Maglasätevägen, mer än 100 m från Höörsån (se figur 8).
Marken inom 100 m från Höörsån bör i stället planläggas som naturmark med kommunalt
huvudmannaskap, för att långsiktigt säkerställa behovet av en sammanhängande grönstruktur
i Höörs tätort. Marken bör göras mer tillgänglig genom bland annat en gångstig eller cykelväg
och en bro över Höörsån.
Med både bostäder och förskola längs Maglasätevägen finns en risk att naturen bakom skärmas av från rekreationsmiljön vid Tjurasjö. Detta ska inte accepteras, utan möjligheten till en
attraktivt rekreationsstråk förbi den nya bebyggelsen måste säkerställas under planarbetet
(figur 8).
Slutsatser inför planarbetet:
•

Möjliga lösningar för att hantera geotekniska problem och översvämningsrisk behöver
analyseras och kostnadsbedömas tidigt under planarbetet.

•

Frågan om hur områdets natur- och rekreationsvärden kan säkerställa och hur rekreationsstråket bör utformas behöver belysas.
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Miljöaspekter (behovsbedömning)
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.
Föreslagen exploatering bedöms påvera miljön genom att:
•

värdefull natur- och rekreationsmiljö exploateras

•

grundvattenförhållanden påverkas lokalt och avrinningen till Höörsån förändras när marken skiftas ut och modelleras för att undvika översvämning

Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 finns risk att genomförandet av planen kommer att medföra betydande miljöpåverkan och det är alltså sannolikt
att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Beslut i frågan fattas när det finns mer
underlag för att bedöma miljöpåverkan.
Planförfarande
Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap.
16 §,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900).

PLAN (planavd. & KLK) - Baskarta

Det aktuella planuppdraget följer inte gällande översiktsplan och kan innebära betydande
miljöpåverkan. Etableringen av en ny förskola är också av betydande intresse för allmänheten.
Utökat förfarande ska därför tillämpas.

o

oktober 20, 2016

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Figur 8. Blå linjer avser ungefärlig placering av bostäder och förskola. Prickad linje markerar1:1rekreationsstråk som behöver säkerställas.
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Kommunstyrelsen

Detaljplanering och strandskydd
Bakgrund
Det generella strandskyddet gäller invid sjöar och vattendrag och innebär bland annat att
nya byggnader inte får uppföras. Grundregeln är att strandskyddet gäller 100 meter från
stranden, men i många fall har strandskyddet fått en mer detaljerad avgränsning, till
exempel i en väg eller en tomtgräns. Strandskyddet är också i vissa områden utökat till
maximalt 300 meter från stranden. Strandskyddsreglerna finns i miljöbalken (MB) 7 kap
13-18 §§.
De första reglerna med syfte att skydda strandområden från byggnation och säkerställa
friluftslivets intressen infördes på 1940-talet, och gällde särskilt utpekade områden. Sedan
1975 finns i stället ett generellt strandskydd vid alla stränder. Från 1994 utvidgades
strandskyddets syften till att också ge skydd för växt- och djurliv.
Även under senare år har ett flertal förändringar genomförts i strandskyddsreglerna. 2009
infördes ett större antal förändringar, bland annat att de särskilda skäl som får ligga till
grund för dispens och upphävande preciserades i lagstiftningen. Detta har inneburit att
utrymmet för dispenser och upphävande har begränsats jämfört med tidigare lagstiftning.
En annan förändring från 2009 är att kommunen kan upphäva strandskyddet genom en
bestämmelse i detaljplanen, förutsatt att det finns särskilda skäl och att
strandskyddsreglerna i övrigt tillämpas (plan- och bygglagen 4 kap 17 §). Fram till 2009
krävdes ett separat beslut från länsstyrelsen om att upphäva strandskydd vid
detaljplanering. Det nya förfarandet innebär att upphävandet kan ske direkt i detaljplanen.
Statens tillsyn säkerställs numera genom att länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas
planering och kan upphäva detaljplaner som inte följer strandskyddsreglerna.
Sammantaget innebär förändringarna från år 2009 att möjligheten att upphäva
strandskyddet är avsevärt mindre än tidigare, men att processen för upphävandet är
enklare, i de fall det finns särskilda skäl enligt miljöbalken.

Förutsättningar för upphävande av strandskydd
Strandskyddet kan upphävas i en detaljplan om det finns särskilda skäl och om intresset av
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Särskilda skäl som är giltiga vid upphävande av strandskydd är listade i MB 18 c §. Här
framgår att man får beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Det är vanligt att kommuner försöker upphäva strandskyddet i nya detaljplaner för
tätortsutveckling, med stöd av ett eller flera av dessa särskilda skäl. Aktuella rättsfall
innebär dock ett mycket snävt tolkningsutrymme för de särskilda skälen och ställer höga
krav på utredningen av alternativa exploateringsområden.
Ett aktuellt och uppmärksammat rättsfall är detaljplanen för del av Arenastaden i Solna.
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphävde detaljplanen i februari 2016 (P6876-15).
Detaljplanen avsåg 600-700 bostäder i närheten av en ny tunnelbanestation. Mark- och
miljööverdomstolen konstaterade:
”Byggandet av nya bostäder kan inte generellt anses utgöra ett angeläget allmänt intresse
enligt bestämmelsen. Mot bakgrund av den påtagliga bostadsbrist som råder i
Stockholmsregionen kan dock byggandet av 600-700 bostäder i detta fall anses vara ett
sådant angeläget intresse som medför långsiktiga fördelar för samhället. …
För att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken ska anses föreligga
krävs emellertid också att intresset av att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför
området. Enligt förarbetena ska prövas om åtgården måste företas inom
strandskyddsområdet. Om åtgården kan lokaliseras utanför detta område ska i så fall den
lokaliseringen väljas i stället (prop. 2008/09:119 s. 106). …
Den utredning som presenterats i målet ger inget stöd för att det skulle saknas möjligheter
att uppföra 600-700 bostäder utanför strandskyddat område, antingen inom
influensområdet för tunnelbanan eller inom kommunen i övrigt. Kommunen har inte heller
redovisat några överväganden kring en alternativ utformning av planen som skulle kunna
tillgodose intresset av att uppföra bostäder på ett sått som medför god boendemiljö och
lämplig markanvändning samtidigt som strandskyddsintresset tillgodoses.”
Även i ett annat strandskyddsärende upphävde MÖD en detaljplan i Stockholmsområdet
(mål P 8109-15). Det var då fråga om en grundskola för ca 645 elever. Skolans placering
innebar att strandskyddet upphävdes i planen för vissa områden i närheten av sjön
Trekanten. Kommunen hävdade att det inte fanns möjlighet att tillgodose behovet av skola
utanför det strandskyddade området, men MÖD fann, med en likadan motivering som
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gällde Råstasjön, att utredningen i fråga om alternativa placeringar var bristfällig och detta
i kombination med den restriktivitet som ska gälla för dispensprövning samt områdets
särskilda värden, innebar att det saknades förutsättningar att upphäva strandskyddet.
Slutsatsen är att om en kommun ska hävda tätortsutveckling/bostadsbyggnad som särskilt
skäl för upphävande av strandskydd krävs att kommunen bevisar i omfattande utredningar
att exploateringen inte kan ske utanför strandskydd. Stockholmskommunerna har inte
lyckats med detta, trots att berörda detaljplaner har syftat till att genomföra projekt av
angeläget allmänt intresse.

Strandnära tätortsområden
Inne i tätorter gäller vanligtvis inte strandskydd vid sjöar och vattendrag. När det generella
strandskyddet infördes år 1975 undantogs områden som redan omfattades av en
stadsplan. Därefter har strandskyddet upphävts i samband med detaljplaner för fortsatt
tätortsutveckling, särskilt enligt de regler som gällde fram till 2009.
Strandskyddet återinträder vid ny detaljplan
Strandskyddet återinträder om en kommun vill ta fram en ny detaljplan för ett strandnära
område som inte är strandskyddat men som har en gällande detaljplan. Det innebär att
miljöbalkens regler om särskilda skäl mm ska tillämpas i den nya detaljplanen. Det är långt
ifrån säkert att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utifrån nu gällande
strandskyddsregler, även om det tidigare varit möjligt att upphäva strandskyddet för
samma område. Möjligheten att bebygga ett strandnära område är alltså större om det kan
ske enligt en gammal detaljplan, än om det behövs en ny detaljplan.
Samma sak gäller om en befintlig detaljplan upphävs utan att ersättas av en ny detaljplan.
Då blir området inom 100 m från stranden strandskyddat.
Reglerna om återinträdande av strandskydd finns i MB 7 kap 18 g § samt i lagen om
införande av miljöbalken 10 och 10a §§.
Strandnära områden som var stadsplanerade 1975
Lagstiftningen är dock otydlig när det gäller områden som var stadsplanerade redan år
1975, och som alltså aldrig har omfattats av generellt strandskydd.
Lagen om införande av miljöbalken, 10 §, anger:
”Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan
eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte
bestäms något annat”
Miljöbalks-propositionen, som utgör förarbete till denna lag, säger att (prop 1997/98:45,
del 2, s 385):
”Fortfarande finns ett stort antal stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen
(1947:385). Dessa gäller enligt 17 kap. 4 § plan- och bygglagen (1987:10) som
detaljplaner. Fastställda generalplaner gäller enligt 17 kap. 3 § samma lag som
områdesbestämmelser. När det generella strandskyddet infördes år 1975 undantogs
områden som ingick i fastställda generalplaner, stadsplaner eller byggnadsplaner. Detta
undantag kommer alltså att finnas kvar även i fortsättningen.
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Det har hittills rått tvekan om vad som skall gälla med avseende på strandskyddet när en
sådan äldre plan som avses här upphävs (jfr t.ex. SOU 1990:38 s. 231ff och
Naturvårdsverkets allmänna råd 97:1 s. 28f). Såsom Lagrådet har framhållit avses
motsvarande oklarhet bli undanröjd för framtiden genom 7 kap. 15 § andra stycket sista
meningen miljöbalken. Där föreskrivs att strandskydd återinträder om området upphör att
ingå i detaljplan eller områdesbestämmelser. Miljöbalkens regel avses således inte få
tillämplighet även på områden som omfattades av en plan vid utgången av juni 1975. I
enlighet med vad Lagrådet har konstaterat, innebär alltså den föreslagna regleringen att
strandområden som vid utgången av 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller
byggnadsplan aldrig kommer att omfattas av strandskydd med mindre än att något annat
bestäms.”
Nästa paragraf i lagen om införande av miljöbalken, 10 a §, anger dock att:
”Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs
eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen. Detta gäller även när en
detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan
eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. Lag (2011:337). ”
Denna paragraf har införts i lagen senare, i samband med 2009 års revideringar. I
förarbetena till dessa lagändringar uttalas inget specifikt om områden som var
stadsplanerade år 1975.
Så vad gäller egentligen för dessa områden? Det finns inga rättsfall som ger ledning.
Länsstyrelsen hävdar att det generella strandskyddet alltid inträder vid ny detaljplan för
strandnära område. Jag har gjort stickprov i de stora städernas nyare planer i strandnära
områden och konstaterar att de hanterar frågan som att strandskyddet inträder, i enlighet
med länsstyrelsens syn på frågan. Jag har också ställt frågan per mejl till både Boverket
och Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket skriver att:
”Syftet med 10 a § är att frågan om strandskyddets vara eller inte vara ska aktualiseras på
nytt i fråga om områden som till följd av planläggning varit undantagna från det generella
strandskyddet, så att kommunen tillämpar de regler som gäller enligt nuvarande
lagstiftning. I moderna detaljplaner kan strandskyddet upphävas helt eller delvis endast
om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.”
Boverket har meddelat att de delar naturvårdsverkets uppfattning.
Jag har inte hittat några rättsfall där en kommun har gått emot de statliga myndigheternas
bedömning och drivit frågan att strandskyddet inte skulle vara relevant i områden som var
stadsplanerade 1975. I dagsläget finns alltså inget stöd för att tolka otydligheten i lagen
om införande av miljöbalken så att områden som var stadsplanerade år 1975 är
undantagna från reglerna om återinträdande av strandskydd.
Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2016/474

§ 247 Planuppdrag för Tigern 32 med flera
(förskola)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Planuppdrag lämnas för att möjliggöra ny förskola på främst pendlarparkeringen på
fastigheten Tigern 32 med flera
2. Förhandling om markåtkomst ska inledas med Stiftelsen Lunds stiftsgård (Åkersberg).
3. Planarbetet ska ske med utökat förfarande.
4. Planarbetet för förskolan bekostas genom exploateringskontot.

Ärendebeskrivning
Behovet av nya förskolelokaler i Höörs tätort har varit känt un der flera år och har bland
annat beskrivits i Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsprogram för förskolan
(2012). Senast har BUN uttryckt behoven genom beslut 20 juni 2016 att skriva till
kommunstyrelsen om behovet av planlagd tomtmark i centrala Höör.
Yrkanden
Christer Olsson (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att beslutspunkt 1 ändras så att
Planuppdrag lämnas för att möjliggöra ny förskola/nya bostäder/vårdinrättning.
Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg (SD), Fredrik Hanell (MP), Björn Andreasson
(M), Christer Olsson (M), Erik Mårtensson (KD) och Anders Magnhagen (S) ställer sig
bakom kommunstyrelsens förslag med av Christer Olsson (M) föreslagen ändring.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrels ens arbetsutskott och
ett tilläggsförslag från Christer Olsson (M). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om
förslagen bifalls och finner att så sker.

Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse planuppdrag förskola Tigern 161027.pdf
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-11-21 (2016-11-21 KSAU §342).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Planuppdrag för skoländamål på fastigheten Tigern 24 m fl
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att lämna planuppdrag för att möjliggöra ny förskola på fastigheten Tigern 24 m fl.
Att förhandling om markåtkomst ska inledas med Stiftelsen Lunds stiftsgård (Åkersberg)
Att planarbetet ska ske med utökat förfarande
Att planarbetet för förskolan bekostas genom exploateringskontot

Ärendebeskrivning
Behovet av nya förskolelokaler i Höörs tätort har varit känt under flera år och har bland annat
beskrivits i Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsprogram för förskolan (2012).
Senast har BUN uttryckt behoven genom beslut 20 juni 2016 att skriva till kommunstyrelsen
om behovet av planlagd tomtmark i centrala Höör.
Vid samrådet om utvecklingsplan för Västra stationsområdet (2014) presenterades en idé om
att möjliggöra en stationsnära förskola med 6 avdelningar i anslutning till pendlarparkeringen
vid stiftsgården Åkersberg. Läget på gångavstånd från stationen bedömdes förenkla vardagen för pendlande småbarnsföräldrar och bidra till kommunens attraktionskraft. Den mark
som skulle beröras är naturmark på fastigheterna Tigern 24 och 29 som ägs av stiftelsen Lunds
stiftsgård samt eventuellt del av pendlarparkeringen på Tigern 32 som kommunen äger (figur 1).
Berört markområde ligger alltså mellan Höörsån, Maglasätevägen och befintlig stiftsgård. Diskussioner om markköp har inletts. En förskola med 6 avdelningar behöver ca 6000 m2 tomtyta. Kommunägda Tigern 32 (pendlarparkeringen) är på knappt 2 400 kvm.

o

PLAN (planavd. & KLK) - Baskarta

oktober 20, 2016

29
24
32

Credits not available.

Figur 1. De fastigheter som berörs är Tigern 24, 29 och 32.
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Stiftelsen har i sammanhanget framfört intresse för att genomföra en bostadsutbyggnad innanför den tänkta förskolan. Förfrågan om planbesked förväntas inkomma inom kort, och om det
landar i ett positivt besked bör en gemensam detaljplan tas fram för förskola och bostäder.
Det går att se framför sig flera olika scenarion för var och hur det samlade behovet av lokaler
för utbildningsverksamhet kan lösas, och det går i dagsläget inte att säga säkert om en ny förskola vid Åkersberg är den bästa lösningen. Däremot är det troligt att det kommer att behövas
en palett av åtgärder, där både kompletteringar på befintliga skolområden och nybyggnad på
nya platser ingår och där åtgärderna genomförs stegvis. Ett planuppdrag för ny förskola vid
Åkersberg blir ett led i utredningen kring vilka lösningar som är möjliga.

Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan
Berörda fastigheter omfattas av stadsplan för Åkersbergsområdet, västra delen, fastställd
1973 (figur 2). Markområdet är i planen utlagt för ”Allmänt ändamål”, en markanvändning som
inte längre tillämpas men som före 1987 användes för att pröva verksamheter i offentlig regi,
som skolor och sjukhus. Det är möjligt att ge bygglov för kompletteringar till befintlig verksamhet på mark för allmänt ändamål, men inte att etablera en helt ny verksamhet.
Delar av det område som kan bli aktuellt för placering av ny förskola är punktprickat i planen,
vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Översiktsplan
I översiktsplanen (Översiktsplan 2002) redovisas fastigheterna som ”befintlig bebyggelse”
utan närmare riktlinjer. Genom området är ett grönstråk utlagt i grov kartskala. Det benämns
Höör västerstråket och innehåller Höörsån, Ankdammen och Tjurasjö.

Figur 2. Utsnitt ur gällande stadsplan.
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Vid samråd om Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet, del av översiktsplan för Höörs
kommun (2014) föreslogs att en ny förskola i 6 avdelningar skulle byggas invid pendlarparkeringen. Det konstaterades att en sådan bebyggelse skulle innebära en förlust av delar av den
värdefulla naturmiljön och att det fanns en risk att förskolan skulle upplevas som en barriär
mellan Tjurasjö och Åkersbergs ekhagmarker. Visuell kontakt och möjlighet att promenera bedömdes dock vara möjligt att upprätthålla. Slutsatserna från samrådet kommer att inarbetas i
ny översiktsplan för Höörs kommun.
Köpeavtal mellan kommunen och stiftet
I samband med att stiftet köpte marken
av kommunen år 1991 avtalades att:
”Område II enligt stiftets anbud skall
nyttjas för fritid och rekreation, av förslaget till ny detaljplan skall framgå att
området ej får bebyggas. Område skall i
förslaget till detaljplanen avsättas för en
eventuell framtida gångförbindelse från
Tjurasjö via den fasta fornlämningen och
vidare mot ”Höör väster”. Område III
enligt stiftets anbud skall i förslag till ny
detaljplan avsättas för bostadsändamål
med en maximal bebyggelse om 4.500
m2 BTA.
Ovanstående krav på förslag till ny
detaljplan utgör ingen utfästelse från
kommunen avseende innehållet i det
kommunala beslutet om ny detaljplan.
Stiftet är medvetet om detta.”
Se figurer 3 och 4!

Figur 3. Karta tillhörande avtal.

Figur 4. Karta tillhörande anbud, refererad i köpeavtal.
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Grönstrukturprogrammet
I Grönstrukturprogrammet för Höörs tätort (2007) har kommunen identifierat naturmarken
på fastigheterna som värdefull både för sina biologiska värden och för sin betydelse som del
i Höörs övergripande grönstruktur för närrekreation. Området har bedömts ha ”höga naturvärden”, den näst högsta klassificeringen på en fyragradig skala (figur 5). Grundinventeringen
innehåller delområden som i detta fallet följer fastighetsgränsen mellan Tigern 24 o 29. Om
Tigern 24 står: ”rest av hagmark med många fina ekar och mycket hassel. Hälften är fuktigare
med björk, al och gran. Mycket fint”. Om Tigern 29 står: ”Hagmark med värdefulla träd. Relativt grov ek. Fältskiktet kvävepåverkat. Visst inslag av hagmarksvegetation.”
När det gäller områdets roll i Höörs övergripande grönstruktur är innebörden av grönstrukturprogrammet (figur 6) att:
”Hela området kring Tjurasjö-Åkersberg-Brännemölla-Backadammen-Kvarnbäck och det planerade grönområdet på Höör Väster har stor utvecklingspotential. Backadammen och Tjurasjö kan sammanlänkas via Åkersberg. Möjlighet att röra sig längs hela sträckan bör skapas.
Stängselgenomgångar och grillplats finns i Åkersbergs ekhage, men området utnyttjas dåligt.
Området har också höga naturvärden som bör beaktas.”
Bestämmelser
Strandskydd gäller i Höörsån och 100 meter upp på stranden på andra sidan ån. I dagsläget
berörs inte de nu aktuella fastigheterna av strandskydd, men miljöbalken (MB) innehåller regler om att strandskyddet återinträder när en detaljplan upphävs eller ändras. Förutsättningarna i det här specifika fallet behöver analyseras närmare för att klargöra om strandskyddet
återinträder trots att gällande detaljplan är så gammal. Om slutsatsen blir att strandskyddet
återinträder måste ny bebyggelse och nya anläggningar som planeras inom 100 meter från
Höörsån prövas i förhållande till strandskyddsreglerna (figur 7).
Kommunen kan upphäva strandskyddet i samband med att ny detaljplan upprättas, men bara
om det finns särskilda skäl. Vilka särskilda skäl som är giltiga finns reglerat i 7 kap 18 c § MB.
Ett sådant särskilt skäl är att området ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”. Praxis i avgjorda domar innebär en
snäv bedömning av vad som kan bedömas vara ett ”angeläget allmänt intresse” och en noggrann argumentation av varför behovet inte kan tilldogoses utanför området. Behovet av en ny

Figurer 5 och 6. Områdets naturvärden (N21) respektive värden för närrekreation (Su27) enligt
grönstrukturpgrogrammet
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förskola är inte i sig ett särskilt skäl för att upphäva strandskyddet. Däremot kan de specifika
vinsterna med en stationsnära förskola vägas in i bedömningen, och ge rimliga chanser för att
prövningen ska stå sig genom länsstyrelsens tillsyn.
Risker och störningar
Marken i området ligger lågt och så gott som hela området ingår i båtnadsområdet till Höörsåns dikningsföretag. Det innebär att marken är beroende av avvattning för att inte översvämmas.
Länsstyrelsen har genomfört en skyfallskartering för hela Skåne. Resultatet är en analys av var
vattnet kommer att rinna vid kraftiga regn och vilka markområden som kommer att översvämmas. Beräkningen är grov och innehåller inte informatione om var det finns vägtrummor mm,
men ger ändå en fingervisning av vilka områden som är i riskzonen (figur 5).
Miljökvalitetsnormer för vatten
Höörsån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Det finns risk att statusen fortfarande inte är god 2021. De viktigste miljöproblemen i Höörsån är övergödning och
syrefattiga förhållanden, miljögifter, förändrade habitat genom fysisk påverkan samt främmande arter. En exploatering i området kan påverka avrinningen till Höörsån och de lokala grundvattenförhållandena. Frågan bör följas under planarbetet.
Fastigheterna överlagrar också en grundvattenförekomst som ligger under stora delar av
Höörs tätort. Det är en sand- och grusförekomst som har god kvantitativ och kemisk status.
Med normal hänsyn i fråga om dagvattenhantering bedöms inte statusen påverkas negativt av
en exploatering i området.
Marktekniska förhållanden
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För marken närmast Maglasätevägen finns en översiktlig geoteknisk utredning som omfattar
jordarter, grundvatten och radon samt en bedömning av nybyggnadsmöjligheter. Resultatet vi-

81

81
81

77

74
81

76
79

74
74

74

81

74

74

74

74

77

74

75

81

77

74

76

74

76

73
77

74

Teckenförklaring
73

73

73

76

74

73

76

73

Höörsån
Höjdkurvor 1m
Lågpunkter
100 m till Höörsån
Riskerar översvämmas med ...
0,1 m - 0,5 m
0,5 m - 1 m
1 m - 1,5 m
1,5 m - 2 m
2 m - 2,5 m
2,5 m <
Ytavrinning

73

73
74

79

78

73

73

77

80
81

73

78

76

73

78

73

73

77

73

73

73

73

73

73

73

73

73

75

75

75

74
78

78

75
75

79

79

74

78

75

77

77

78

77

Figur 7. Ytvattenrelaterade förutsättningar.
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sar att marken består av sättningsgivande organisk jord med torv och gyttja och att grundvattennivån är hög. Vid byggnation krävs antingen utskiftning av torven/gyttjan eller att byggnaderna pålas. Grävarbetena kommer sannolikt att innebära tillståndspliktig vattenverksamhet.
I samband med utbyggnaden av Ekeliden, söder om Maglasätevägen gjordes en geoteknisk
undersökning. Den visade på dåliga grundläggningsförhållanden vilket medförde åtgärder för
delar av området i form av höjning, massbyte och pålning.
Kulturmiljöprogrammet
Fastigheterna ingår i Höörs kulturmiljöprogram, del Åkersberg. Från början ingick såväl Ekelidenområdet som Tjurasjö i det gamla Åkersbergs säteris ägor. Själva stiftsgården och villorna
längs Maglasätevägen är identifierade som fastigheter med högt bevarandevärde. I kulturmiljöpgrammet har Höörs kommun konstaterat att det är väsentligt för områdets helhet att de
gröna områdena och den relativa glesheten i bebyggelsen bevaras.
Fornlämningar
På fastigheten Tigern 29 finns skyddade fornlämningar som kräver särskild hänsyn.
Gator och trafik
Fastigheterna kan trafikanslutas till Maglasätevägen som är en av huvudgatorna i Höörs vägnät och har god kapacitet. Längs Maglasätevägen finns även separat cykelbana.
Markområdet ligger ca 500 m från Höörs station med mycket god tillgänglighet till regional
kollektivtrafik samt de lokala ringbusslinjerna.
Analys av lämplig markanvänding
Markområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov (Plan- och bygglagen 2 kap 2 §). I det här fallet är
markens beskaffenhet inte optimal för bebyggelse, men det vägs upp av att det finns starka
argument för att använda de stationsnära lägena i Höör på ett sätt som underlättar människors vardag och bidrar till att minska behovet av privat biltrafik.
Behovet av lokaler för skoländamål är väl dokumenterat och motiven för att bygga förskolan
på den här platsen har beskrivits i samråd om utvecklingsplan för Västra Stationsområdet:
”Fördelen med att ... placera den nya förskolan inom Västra Stationsområdet är att det ger
goda förutsättningar till en smidig vardag för tågpendlande föräldrar, oavsett de bor på Höör
väster, i Västra Stationsområdet eller någon annan stans i kommunen. Ytterligare en fördel
är att barnomsorg på obekväm arbetstid blir tillgänglig nära en järnvägsstation och därmed
attraktiv för dem som tågpendlar till Skånes universitetssjukhuset i Lund eller Malmö. Detta
skulle kunna vara gynnsamt även för familjer från andra delar av Höörs kommun och från
grannkommunerna.
6 avdelningar bedöms vara en lämplig storlek för en förskola inom Västra Stationsområdet.
Även om det på sikt finns behov av fler än 6 avdelningar är det inte nödvändigt att reservera
mark för detta i Västra Stationsområdet. Ur stadsbyggnadsperspektiv är det lämpligare att
planera för ytterligare en förskola med 4-6 avdelningar på Höör Väster.”
Vid samrådet presenterades också en jämförelse mellan en placering ända uppe vid stationen
(i kv Räven/Bävern) och den nu aktuella placeringen i kv Tigern. Slutsatsen blev att kv Tigern
skulle vara den bästa lokaliseringen för förskolan, ”eftersom denna lokalisering inte förutsätter
kompromisser mellan förskolans och de boendes behov. Inför detaljplanering är det viktigt att
studera noga hur förskola och pendlarparkering kan utformas så att de negativa effekterna på
natur och friluftsliv minimeras”.
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En förskola vid Åkersbergs hagmarker ger möjlighet att erbjuda en spännande närmiljö för
förskolebarnen.
Det är önskvärt att pendlarparkeringen kan bevaras som pendlarparkering i så stor utsträckning som möjligt. Det ger föräldrarna till förskolebarnen möjlighet att ställa bilen i samband
med att barnen lämnas på förskolan och sedan promenera till stationen. Ett annat argument är
att det är klokt att ha en viss parkeringskapacitet i anslutning till kv Räven och Bävern inför de
kommande exploateringarna där.
Slutsatser inför planarbetet:
•

En lokaliseringsanalys bör genomföras för att sammanställa för- och nackdelar med
alternativa placeringar av ny lokaler för förskola och skola, med målet att ge underlag
för beslut om vilken roll en förskola vid Åkersberg kan spela. Analysen ska väga samman
stadsbyggnadsperspektiv, pedagogiska perspektiv samt eknomiska perspektiv i bygg- och
driftfas.

•

Strandskyddsfrågan måste utredas utifrån strikt juridiskt perspektiv.

•

Frågan om hur områdets natur- och rekreationsvärden kan ingå i en ny bebyggelsestruktur
behöver belysas.

•

Möjliga lösningar för att hantera geotekniska problem och översvämningsrisk behöver
analyseras och kostnadsbedömas.

Miljöaspekter (behovsbedömning)
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.
Föreslagen exploatering bedöms påvera miljön genom att:
•

värdefull natur- och rekreationsmiljö exploateras

•

strandskydd upphävs (eventuellt)

•

grundvattenförhållanden påverkas lokalt och avrinningen till Höörsån förändras när marken skiftas ut och modelleras för att undvika översvämning

Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 finns risk att genomförandet av planen kommer att medföra betydande miljöpåverkan och det är alltså sannolikt
att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Beslut i frågan fattas när det finns mer
underlag för att bedöma miljöpåverkan.
Planförfarande
Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap.
16 §,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900).
Det aktuella planuppdraget följer inte gällande översiktsplan och kan innebära betydande
miljöpåverkan. Etableringen av en ny förskola är också av betydande intresse för allmänheten.
Utökat förfarande ska därför tillämpas.
Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

