UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD 22 MAJ- 12 JUNI 2017
KOMMUNSTYRELSEN INFORMERAR OM

Ändring av detaljplan för del av Höör 57:17, kv Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast
Kvarnbäcksvägen), Höörs kommun, Skåne län

Vad innebär detta för mig/oss?
Ett förslag till ny detaljplan för del av Höör 57:17, kv
Koriandern (Kvarnbäck etapp 2a, kv närmast Kvarnbäcksvägen), har tagits fram 2017-05-15 och skickas nu ut för samråd. Samrådets syfte är att förbättra
kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och
påverkan.
Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut,
myndighet, organisation eller annan intressent har ni
möjlighet att ta del av samrådshandlingarna och lämna synpunkter på förslaget.

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

Illustration till gällande detaljplan

Vad innebär förslaget?
Planområdet är beläget inom det kommunala utbyggnadsområdet Kvarnbäck med Kvarnbäcksvägen
och väg 13 norr därom, ca 1 km fågelvägen nordväst om Höörs centrum. Inom planområdet som ingår i etapp 2a föreslås flerfamiljshus i två plan med
maximalt 24 lägenheter.

Planens syfte 4 kap. 30 och 32 § PBL
Syftet är att tillåta bebyggelse av flerbostadshus i
två våningar inom planområdet som är beläget inom
Kvarnbäcksområdets norra del, etapp 2a, samt att
möjliggöra tillfartsgata i sydost.
Detaljplanen, som innebär ändring av gällande
detaljplaner för bostadsbebyggelse, följer gällande
översiktsplan (2002). Detaljplanen tas fram med
standard-/begränsat planförfarande i enlighet med
plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap.

Planbestämmelser

Planområdet omfattas av tre gällande detaljplaner.
Till största del omfattas planområdet av detaljplan
H167, ”Ändring av detaljplan för Höör 57:17, m fl.
fastigheter, ( del av Kvarnbäck)” som vann laga kraft
2015-04-02. Huvudsyftet med den planen var att
göra en gatuslinga istället för stickgator. Genomförandetiden varar till 2020-04-02. Den nya detaljplanen
stämmer överens med gällande detaljplan till stor del
då den tillåter tvåplansbostäder. Det nya förslaget
medger dock något högre nockhöjd på huvudbyggnad,
9 meter istället för 8. Gällande plan reglerar en högsta byggnadsareal till 200 kvadratmeter per fastighet
medan den nya tillåter 40% byggnadsarea per fastighet. I öster innefattar planen allmän platsmark, gata,
som kommer leda vidare till planerad bebyggelse öster
om.

Har du synpunkter?
Har du synpunkter på samrådsförslaget, som du vill
ska beaktas i det fortsatta planarbetet, ska dessa
ha kommit in till Kommunstyrelsen senast 201706-12. Synpunkterna skickas till:

Vad händer nu?
Detaljplanen handläggs med standard-/begränsat
planförfarande vilket utgår från två skeden, samråd
och antagande. Det innebär att om detaljplanen godkänns av berörda vid detta samråd, kan planen därefter antas av Kommunstyrelsen. Den som inte lämnar
synpunkter senast den 12 juni, kan förlora rätten att
senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

Höörs kommun
Kommunstyrelsen
Box 53
243 21 Höör
eller scannade i mail till kommun@hoor.se
Märk yttrande med ”Dnr KSF 2017/76 Koriandern”.
Ange namn och adress.

Hur kan jag få mer information?
För mer information om planförslaget:
• Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se
•

Besök Kommunhuset där förslaget finns upphängt i foajén.

•

Kontakta planarkitekt:
Anneli Andersson
e-post: anneli.andersson@hoor.se
tel: 0413-28 209

