
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för att pröva 
möjligheten till utbyggnad av bostäder inom fastigheten 
Vårsol 1 i Höör. Detaljplanen är förenlig med Översikts-
planen 2018 och det finns inga konflikter med länssty-
relsens granskningsutlåtande på ÖP:n. Planområdet 
som har en areal på 4491 m2 ägs av Höörs kommun 
och är beläget cirka 1,5-2 km från Höörs centrum. 

UNDERRÄTTELSE   OM  SAMRÅDSMÖTE 

NÄR: 30 SEPT kl 18.00 
VAR: Mejerigatan 4

Samrådstiden förlängs till 11 OKTOBER 2021
Detaljplan för Vårsol 1 i Höör

Vad innebär detta för mig?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mar-
ken får bebyggas och vad den ska användas till. De-
taljplanen är en juridiskt bindande handling som styrs 
av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen 
vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. 
Detaljplanen ligger sedan till grund för beslut om till 
exempel bygglov och fastighetsbildning.

Vad är en detaljplan?

Planområdet och dess läge Inom den östra delen av planområdet, närmast 
Kvarnstensvägen, avsätts cirka 560 m2  som natur, 
med avsikt att bevara del av befintlig skog, vilken 
blir sammanhängande med kommunens befintliga 
parkmark intill korsningen Kvarnstensvägen – Sten-
skogsvägen och norr om är avsikten att kvarter-
smarkens dagvattenfördröjning ska ske i det befint-
liga diket. Det avsätts också gatuområde, 1m brett, 
i öster för att det ska rymmas gångbana.

Detaljplanens Syfte 4 kap.30 och 32 § PBL

Planområdet avgränsas i norr av Stenskogsvägen med 
gång- och cykelväg och vägdike, i öster av Kvarn-
stensvägen och i söder av fastigheten Vårsol 6 som är 
bebyggd med radhus, samt i väster av villafastigheter. 

Planens syfte, PBL 4 kap. 30 och 32 §, är att pröva 
möjligheten att avsätta cirka 3910 m2 av fastigheten 
som kvartersmark för bostäder, B, radhus eller an-
nan typ av gruppbebyggelse. Enligt förslaget får det 
byggas max 12 bostadsenheter i 1-2 våningar och 
inom kvartersmarken ska det utöver huvudbyggnad/ 
huvudbyggnader finnas 1,5 p-plats per bostad inklu-
sive besöksparkering och eventuellt garage/carportar, 
förråd, miljöhus och det ska finnas tillfartsväg med 
vändmöjlighet. 

Tillfart till de nya bostäderna kommer ske från 
Kvarnstensvägen via befintligt vägservitut på fastig-
heten Vårsol 6 söder om planområdet, rosa i kartan 
nästa sida. De boende inom radhusen på Vårsol 6 
blir därför berörda av tillfartstrafiken. För att be-
gränsa ljussken mot befintligt radhus inom Vårsol 6 
så har planbestämmelsen n1 lagts in som begränsar 
var väg inom planområdet kan anläggas. Kostnads-
fördelning för skötsel och underhåll av vägen regle-
ras inte i detaljplan utan det görs i lantmäteriförrätt-
ning efter det att detaljplanen fått laga kraft.

Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget 
och ge möjlighet till insyn och påverkan. 
Som berörd fastighetsägare, innehavare av rättighet, 
som myndighet, organisation eller annan intressent, 
så har ni nu möjlighet att ta del av samrådshandling-
arna och att lämna synpunkter. 



Vad händer nu?

Har du synpunkter?

Hur kan jag få mer information?

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i enlighet 
med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap. Det 
innebär att det finns möjlighet att lämna synpunkter nu 
i samrådsskedet och även i ett senare granskningsske-
de. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast 
under granskningsskedet kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter som skickats in sammanställs och kommen-
teras och kommer ingå som beslutsunderlag med övri-
ga planhandlingar. Efter granskningen är det Kommun-
styrelsen som beslutar om antagande av detaljplanen. 

Här är vi nu:

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska be-
aktas i det fortsatta planarbetet ska dessa ha kommit in 
till Kommunstyrelsen senast den 28 september 2021. 
Synpunkterna skickas till:

Höörs kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 53 
243 21 Höör

eller Kommun@hoor.se

Märk yttrande med 
Dnr KSF 2020/1120
Ange namn och adress. 

För mer information om detaljplanen:
• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se      

Sök på Pågående planarbete  där handlingarna 
finns under Vårsol 1

      eller
• Besök Kommunhuset där förslaget finns upphängt 

på anslagstavla i foajén

• Har du frågor angående detaljplanen, kontakta 
planarkitekt Anneli Andersson, anneli.andersson@hoor.se
Höörs kommuns växel: 0413-28 000

Till den juridiska detaljplanen med planbestämmelser hör en plan-
beskrivning som förklarar planens innebörd och konsekvenser. Som 
bilagor hör också en översiktlig dagvattenutredning samt en geotek-
nisk utredning (MUR) med ett PM. 

Utdrag ur Plankartan med planbestämmelser


