
Detaljplan syftar till att pröva möjligheten till utbyggnad 
av bostäder inom fastigheten Vårsol 1 i Höör. Detaljpla-
nen är förenlig med Översiktsplanen 2018 och det finns 
inga konflikter med länsstyrelsens granskningsutlåtande 
på ÖP:n. Planområdet som har en areal på ca 4486 m2 

ägs av Höörs kommun och är beläget cirka 1,5-2 km från 
Höörs centrum. 

UNDERRÄTTELSE

GRANSKNING
21 NOVEMBER - 13 DECEMBER 2022

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 Kvarn-
stensvägen, avsätts cirka 630 m² som natur, med 
avsikt att bevara befintlig skog vilken blir samman-
hängande med kommunens befintliga parkmark intill 
korsningen Kvarnstensvägen – Stenskogsvägen, där 
dagvattenfördröjning planeras ske. Det avsätts också 
gatuområde 1m brett i öster för att det ska rymmas 
gångbana. Utfart kommer att ske inom del av det 
befintligt vägservitut på fastigheten Vårsol 6 söder om 
planområdet, rosa i kartan nästa sida. Del av tillfarts-
vägen kommer alltså bli gemensam. Kostnadsfördel-
ning för skötsel och underhåll av vägen regleras inte 
i detaljplan utan det görs i lantmäteriförrättning efter 
det att detaljplanen fått laga kraft. För att begränsa 
ljussken mot befintligt radhus inom Vårsol 6 så har 
planbestämmelsen n1 lagts in som begränsar var väg 
inom planområdet kan anläggas. 
Detaljplanen har tidigare varit ute för samråd 
under september 2021 och lösning för dagvattenhan-
tering är nu en annan. 

Detaljplanens Syfte 4 kap. 32 och 33 § PBL

Översiktskarta
Planområdet avgränsas i norr av Stenskogsvägen med 
gång- och cykelväg och vägdike, i öster av Kvarnstens-
vägen och i söder av fastigheten Vårsol 6 som är be-
byggd med radhus samt i väster av villafastigheter. 

Syfte
Planens syfte, PBL 4 kap. 32 och 33 §, är att pröva möj-
ligheten att avsätta cirka 3820 m2 som kvartersmark, B, 
för bostäder, som ägarlägenheter i 1 till 2 plan. Det får 
byggas max 12 bostadsenheter inom kvartersmarken och 
det ska utöver huvudbyggnad/huvudbyggnader finnas 
1,5 p-plats per bostadsenhet inklusive besöksparkering, 
förråd, miljöhus och ev. garage/carportar. Det ska också 
finnas tillfartsväg med vändmöjlighet. Tillfart sker från 
Kvarnstensvägen via vägservitut på fastigheten Vårsol 6 
söder om planområdet. 

Inkomna yttranden och ändringar sedan samrådet 
redovisas i en samrådsredogörelse. 

Detta granskningsskede, som varar till den 13 decem-
ber är det sista tillfället att lämna in synpunkter på 
planförslaget. Har du synpunkter på granskningshand-
lingarna kan du se hur du lämnar dessa nästa sida.



Vad händer nu?

Har du synpunkter?

Hur kan jag få mer information?

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i enlig-
het med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap. 
Det innebär att denna granskning är sista tillfälle att 
lämna synpunkter. Den som inte lämnat skriftliga syn-
punkter senast under granskningsskedet kan förlora 
rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljpla-
nen.

Synpunkter som skickas in sammanställs och kommen-
teras och kommer ingå som beslutsunderlag med övri-
ga planhandlingar inför antagandet. Efter granskningen 
är det Kommunstyrelsen som beslutar om antagande 
av detaljplanen. 

Här är vi nu:

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska 
beaktas inför antagandet ska dessa ha kommit in till 
Kommunstyrelsen senast den 13 december 2022. 
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 där detaljplanen 

finns för granskning från och med 21 november: 
www.hoor.se      Sök på Pågående planarbete  där 
handlingarna finns under Vårsol 1

      eller
• Besök Kommunhuset där förslaget finns upphängt 

på anslagstavla i foajén under granskningstiden

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

Till den juridiska detaljplanen, Plankartan med planbestämmelser, 
hör en planbeskrivning som förklarar planens innebörd och konse-
kvenser. Som bilagor hör också en reviderad översiktlig dagvatten-
utredning samt en geoteknisk utredning (MUR) med tillhörande PM, 
samt en samrådsredogörelse över inkomna synpunkter på samrådet 
med kommentarer och vad som ändrats.

Utdrag ur den formella plankartan, se förklaring till planbestämmelserna 
nedan. 

Utdrag ur Plankartan med planbestämmelser


