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Tidplan
Planprocessen sker med ett standardförfarande och beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande (KS)
Laga kraft

april 2016
augusti - september 2017
november 2017
december 2017

Antagande

Samråd
Uppdrag

Laga kraft
Granskning

Planarbetet bedöms vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Det
är inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen förväntas
inte medföra en betydande miljöpåverkan. Planarbetet kan därför bedrivas med standardförfarande.

Läshänvisning

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas tillsammans med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslaget samt
redovisa planens syfte, konsekvenser, genomförande och förutsättningar.
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Centrala Höör

Planområdet

Figur 2. Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till centrala Höör.

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en tätare bostadsbebyggelse intill Violgatan, i första
hand radhus och i andra hand villor. Huvudbyggnaderna ska förläggas utmed en förgårdsmark på
4 meter i från gata, även eventuella miljöhus får förläggas på minst 4 meter från fastighetsgräns
mot gata. Detta syftar till att bibehålla områdets gatukaraktär. Komplementbyggnader förläggs 6
meter från fastighetsgräns mot gata. Väster om planerade bostäder omvandlas avstyckad tomtmark
till allmän platsmark, natur och avsätts därmed till allmänheten samt säkerställer att kullen inte får
förvanskas.
Detaljplanens huvuddrag är att ändra markanvändningen inom ett mindre område utmed Violgatan i
bostadsområdet Mosshagen. Motiveringen till planläggningen är att eﬀektivisera markutnyttjandet,
dvs mark som i gällande detaljplan regleras som bostad och parkmark ska omfördelas och därmed
blir det möjligt med nya bostäder utmed Violgatan. Mellan de nya bostäderna och befintlig bebyggelse (Ängsviolen 4) har ett stråk bevarats för att tillgängliggöra parkmarken.
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Plandata
Läge och avgränsning
Det aktuella planområdet är beläget
cirka 1,3 km nordöst om Höörs tätort (fågelvägen) och cirka 150 meter
sydväst om planområdet finns MERAB:s
återvinningscentral i Höör. Detaljplanen
avgränsas i öster och sydöst av Violgatan, planområdet avgränsas i den sydligaste delen av en gång- och cykelväg
och i väster av fastighetsgränsen för
fastigheterna Skogsviolen 1-4. Norr om
planområdet finns öppen parkmark.
Areal
Planområdets omfattning uppgår till
cirka 0,56 hektar. Varav de befintliga
fastigheterna Skogsviolen 1-4 är 832
m2, 814 m2, 762 m2 och 758 m2 stora,
totalt cirka 3100 m2.
Ägoförhållanden
De fyra bostadstomterna, Skogsviolen 1-4, som ligger på den befintliga
skogskullen, ägs av Höörs kommun och
den öppna parkytan nord/nordväst om
Violgatan ligger på fastigheten Höör
53:1 som även den ägs av Höörs kommun.
Nuvarande användning
Figur 3. Vägnamn och fastighetsbeteckningar i nära anslutning till
I dagsläget nyttjas hela planområdet
planområdet
(lilaprickad linje) .
som en del av ett närrekreationsområde. Skogskullen är avsedd för bostadsbebyggelse, men har inte bebyggts då det inte finns någon anslutande väg till de fyra fastigheterna.

Miljöbedömning/MKB
Bedömning av miljöpåverkan
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. De tänkta nya byggrätterna berör inte några områden med naturvärden.
För boende i området skulle en ny plan innebära förändringar av närrekreationsområdet, men det
samlade värdet av området bedöms inte bli mindre med den nya planen än om gällande plan skulle
genomföras.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 4
kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 §§ miljöbalken. En särskild miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas därför inte. Planförslagets konsekvenser redovisas i
denna planbeskrivning.
Avvägning miljöbalken
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter
i planen, så att en hållbar utveckling främjas.
Behovsbedömning angående MKB har gjorts och slutsatsen för detaljplanen är att en del av befintlig
mark som i gällande detaljplan är avsatt för PARK ändras till att tillåta bostäder. Däremot kompenseras denna PARK-marks förlust med mark som i gällande detaljplan är avsett för bostäder (Skogsvio4
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len 1-4). Dessa bostadsfastigheter är belägna på en lövträdsbeklädd kulle som utgör ett visst skydd
mot störningar för befintliga bostäder längs Violgatan. Om fastigheterna bebyggs enligt gällande
plan och tomtindelning, försvinner en del av detta skydd. Det finns inga kultur- eller naturvärden
som påverkas negativt av föreslagen detaljplan, däremot påverkas landskapsbilden i och med att den
öppna gräsytan tillåts bebyggas med bostäder och den nya bebyggelsen begränsar framkomligheten från Violgatan till den allmänna marken. Området utmed Violgatan kommer inte att byggas igen
med nya bostadsfastigheter, utan det kommer finnas möjlighet att nå den allmänna platsmarken från
Violgatan. För boende i området skulle en ny plan innebära förändringar av närrekreationsområdet,
men det samlade värdet av området bedöms inte bli mindre med den nya planen än om gällande plan
skulle genomföras.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-10 att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
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Förslag
Föreslagen markanvändning

Detaljplanen reglerar markanvändningen till bostad- och
naturmark. Hela planområdet är cirka 5600 m2 och bostadsmarken upptar cirka 2200 m2 av hela området och
resterande 3400 m2 är avsatt till naturmark.
Detaljplanen omfattar inte hela den öppna gräsytan
utmed Violgatan. Motivet till att all mark utmed Violgatan mellan fastigheterna Hästhoven 3 och Ängsviolen 4
(se figur 3 för läge) inte planläggs, är att kommunen vill
bevara släpp till grönområdet.

Föreslagen bebyggelse

Detaljplanen reglerar marken närmast Violgatan som
bostadsmark. Marken (skogskullen) i gällande detaljplan
som är utpekad som bostadsmark ändras och kommer i
stället regleras som naturmark.

Figur 4. Detaljplanens omfattning.

Föreliggande detaljplan har en flexibel reglering för kvartersmarken B (bostäder). Planen förespråkar att en tätare bostadsbebyggelse upprättas inom planområdet, som exempelvis radhus, parhus
m.m. Finns det inte någon efterfrågan för en tätare bostadsbebyggelse kan området styckas av till
villatomter. En radhusbebyggelse gör det möjligt för fler människor att flytta till området än om det
styckas för villor. Inom planområdet kan cirka sju lägenheter anordnas och för villabebyggelse lämpar sig området för två, maximalt tre villatomter.
Planområdet har ett attraktivt läge och att
möjliggöra en ny bostadstyp i bostadsområdet
gör det möjligt att skapa flyttkedjor och även
locka den gruppen av människor som inte vill/
har möjlighet att bo i villa. Med en ökad blandning av boendeformer kan även åldersfördelningen inom området ändras.
Bebyggs området med radhuslägenheter kan
gemensamma ytor bildas för bland annat
miljöhus, parkering och någon eventuell grillplats. Förslagsvis kan varje lägenhet ha möjlighet till en mindre gräsyta på lägenhetens
baksida där uteplats kan finnas. I övrigt är de
boende hänvisade till den allmänna gräsytan
som redan finns i området och till skogskullen.
Detaljplanen för bostadsbebyggelsen regleras med en största tillåtna byggnadsarea
som är densamma som gällande detaljplan,
dvs 25 procent av fastigheten får bebyggas
med bostadsbebyggelse. Gällande detaljplan
reglerar en högsta tillåtna byggnadshöjd, även
Figur 5. Illustration över hur området skulle kunna bebyggas föreliggande detaljplan reglerar byggnadernas
med radhus.
högsta byggnadshöjd till 4,8 meter. Byggnadshöjden medger att det inom området kan uppföras bostäder som är 1 - 2 våningar höga. Komplementbyggnader (förråd/carport/garage m.m.) tillåts ha en högst nockhöjd på 4 meter. Planområdet
ligger inom ett normalriskområde för markradon och för att säkerställa den kommande inomhusmiljön tillåts det inga källare på den nya bebyggelsen.
Detaljplanen reglerar ett minsta avstånd till fastighetsgräns för huvudbyggnader till 4 meter. Detta
för att nya bostadsbyggnader ska komma i samma linje som befintlig bostadsbebyggelse för att på
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så sätt bibehålla gatukaraktären. Miljöhus får också placeras 4 meter från fastighetsgräns mot Violgatan. Andra komplementbyggnaders (garage/carport/förråd) placering regleras också i detaljplanen genom att de ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata och minst 1 meter från
grannfastighet. Den nya bostadsbebyggelsen inom detaljplanen får säkerställas i bygglovsskedet för
bland annat brandspridning mellan byggnader. Det kortaste avståndet mellan befintlig bebyggelse
och den nya kommer vara 17 meter (bostadshuset på motsatt sida av Violgatan och den nya bebyggelsen).
Den befintliga bebyggelsen ligger i en linje utmed Violgatan. Den aktuella detaljplanen säkerställer att den nya bebyggelsen hamnar i samma linje genom att området regleras med en placeringsbestämmelse som säger att ”Huvudbyggnader ska placeras 4 meter från fastighetsgräns mot gata
(Violgatan)” samt att marken närmast Violgatan har prickmarkerats, dvs marken får inte bebyggas.
Därmed hamnar den nya bebyggelsen i samma linje som befintlig och skapar samhörighet med de
befintliga bostäderna samt bibehåller gatukaraktären som finns i området.
Det har inte angivits någon minsta tomtstorlek i detaljplanen eftersom förslaget förespråkar en
tätare bostadsbebyggelse som skulle kunna tillhöra samma fastighet, dvs det kan bli en förening
som äger fastigheten med separata bostäder. En minsta tomtstorlek är inte lämplig att använda när
förslaget är att området ska bebyggas med sammanhängande radhus. Skulle området styckas för
villabebyggelse lämpar sig kvartersmarken, som är på cirka 2200 m2, att delas i högst tre fastigheter.
U-området för kraftledningen lämnas utanför villaavstyckningarna, dvs u-området kommer i detta
fall att tillhöra stamfastigheten Höör 53:1.
Inför granskningshandlingen har det tagits fram en översiktlig geoteknisk- och dagvattenutredning.
I slutrapporten framgår det att ”grundläggningsförhållandena är bra inom de delar av området där
det inte påträﬀats någon torv och kräver inget speciellt för grundläggning av radhus eller småhus.
Inom de delar där det förekommer torv måste åtgärder vidtas innan man kan uppföra bebyggelse.
Ingen organisk jord får förekomma under grundläggning varför även tunnare lager av torv måste
grävas ur.” I utredningen framgår det också att området ligger inom ett normalriskområde för markradon vilket medför att den nya bebyggelsen ska (enligt gällande anvisningar från Boverket) ”uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda krav ställs på byggnadens täthet mot inläckage
av jordluft. Bottenplattor utförs så styva att inte genomgående sprickor uppstår. Alla genomföringar
(t.ex. rör), skarvar (t.ex. i gjutskarvar), övergång mellan grundkonstruktion och vägg, m.m. tätas.”

Föreslagen grönstruktur

Gällande detaljplan reglerar skogskullen som kvartersmark för bostäder och resterande av marken
inom det aktuella planområdet är i gällande detaljplan reglerat som park, plantering och gata. Föreliggande detaljplan ändrar markanvändningen
gentemot gällande detaljplans reglering. Det
innebär att skogskullen regleras som naturmark i stället för bostadsmark och angivet
markområde i planen utmed Violgatan blir
kvartersmark för nya bostäder i stället för park,
plantering och gata. Således kan den nuvarande skogskullen bevaras och fortsättningsvis
utgöra ett trevligt inslag i bostadsområdet
samt vara en del av avskärmningen till verksamhetsområdet (med återvinningsstationen)
som finns på andra sidan Kolljungabäcken.
Planområdet omfattar inte all öppen mark
mellan fastigheterna Hästhoven 3 och Ängsviolen 4 eftersom det fortsättningsvis ska vara
möjligt att nå det befintliga grönområdet från
Violgatan. Dessutom ska det befintliga grönstråket mellan Guldregnsgatan och Backvändan
fortfarande vara möjlig att använda utan att
en omväg ska tas via Violgatan och ett flertal
bostäder för att nå grönområdet.

Figur 6. Illustrationsbild över var det skulle kunna finnas stråk
för promenad runt och igenom planområdet.
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Användningsområdet för den nya bostadsbebyggelsen utgår i från skogskullen. Det innebär att naturmarken säkerställer kullen så den kan finnas kvar i sin helhet.

Föreslagen trafikstruktur

Gång- och cykeltrafik
Ingen ny gång- och cykelväg anordnas eftersom området ligger i nära anslutning till befintlig gångoch cykelväg.
Biltrafik
Planområdet kommer angöras via Violgatan och det kommer inte
byggas några nya lokalgator. Däremot kan det komma att byggas en
väg in i området till en gemensam parkering för de boende i radhusbebyggelsen. Skulle området bebyggas med villor kommer respektive fastighet att ha sin egen uppfart från Violgatan.
Parkering
Vid en tätare bostadsbebyggelse, såsom radhus, kan en gemensam
parkeringsyta anordnas för de boende. Parkeringen kan förslagsvis
lokaliseras mellan två grupper av radhus och på så vis blir parkeringen central för alla boende inom det nya området. Vid villabebyggelse
har respektive fastighet en egen uppfart där parkering sker.
Figur 7. Föreslagen infart till radhus-

Teknisk försörjning

Energiförsörjning, tele och bredband
För att säkerställa de kablar och jordlinor som genomkorsar planområdet har ett u-området lagts in på plankartan.

bebyggelsen och den gemensamma
parkeringen. Illustrationen redovisar
parkeringsbehovet för sju lägenheter.
Blått område = ledningsstråk.

Det finns teleledningar framdragna till befintlig bebyggelse söder och norr om planområdet. Därmed
bedöms det inte vara några problem med att ansluta den nya bebyggelsen till någon av de befintliga
teleledningarna. Det är upp till teleleverantören att avgöra om planområdet ska förses med ledning
norrifrån eller söderifrån.
Den befintliga bebyggelsen utmed Violgatan har möjlighet att ansluta sig till fiber då fibernätet är
utbyggt i området, vilket medför att även den nya bostadsbebyggelsen kan anslutas.
Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens vatten- och spillvattenssystem.
Dagvatten
Den översiktliga geotekniska- och dagvattenutredningen redogör för dagvattenförhållandena. ”Området har goda möjligheter till infiltration varför detta rekommenderas i första hand. Takvattnet kan
t ex ledas i ränndal från husen och ned i makadamdike för vidare infiltration. S k ”rain gardens” kan
också anläggas och ta emot en del av nederbörden. Parkeringsplatsen/körytorna utförs förslagsvis
med mindre tät beläggning, t ex betongsten med fogar med viss infiltrationsmöjlighet. Överskottsvattnet från dess ytor leds ut över gräsytorna eller ut mot grönområdet i väster.”
Konsluten som tagit fran utredningen har även gjort beräkningar för vad som skulle krävas om man
inte vill infiltrera dagvattnet. De har utgått från mycket hårda ytor och ingen infiltration alls. Om
ingen infiltration alls sker behövs då en magasinsvolym på ca 12 m3. Givetvis kan infiltration och
magasinering kombineras om så önskas och då minskas givetvis magasinsbehovet.
Dränering och eventuellt vatten från magasin leds till dagvattenledningen i Violgatan för vidare befordran till Kolljungabäcken som går strax väster om området. Nivå på vattengång i ledningen i Violgatan vid nedstigningsbrunn är +76,35 möh. En annan möjlighet är att dagvattnet leds till ledningen
som finns alldeles väster om planerad bebyggelse och sedan ut i Violgatan. Vattengångsnivån här är
+76,36 möh i lämpligast liggande nedstigningsbrunn.
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Höörs kommun är markägare till marken mellan planområdet och Kolljungabäcken berörs inte någon
privat aktör eftersom det blir kommunal mark som tas i anspråk för dagvattenhanteringen.
Avfallshantering
Exploateras planområdet med villor kommer respektive fastighet ha egna soptunnor.
Exploateras området med en tätare bostadsbebyggelse, exempelvis
radhus, kan området förses med ett miljöhus/sophus som förslagsvis kan ligga i nära anslutning till Violgatan och i direkt anslutning till
den väg som leder in till den gemensamma parkeringen. Lokaliseras
miljöhuset utmed infarten till parkeringsplatsen kommer alla fordonsförsörjda hushåll att passera sophuset. Skulle miljöhuset/sophuset
placeras så som illustrationen redovisar skulle de boende längst ifrån
miljöhuset ha cirka 35 respektive 45 meter att gå för att kasta sina
sopor.

Miljöhus

Motiv till avsteg från översiktsplan

I översiktsplanen finns det inga särskilda ställningstaganden för det
aktuella planområdet och därmed innebär inte detaljplanen någon avvikelse från översiktsplanen (enligt PBL 4:33).
Den aktuella planen är en fortsättning av redan befintlig bostadsbebyggelse. I översiktsplanen framgår det att bostadsbyggande bör
koncentreras till redan påbörjade områden och vara diﬀerentierat
samt kunna tillgodose olika önskemål om upplåtelseformer, hustyper,
lägenhetsstorlek och ekonomisk insats. Det ska erbjudas bra bostäder
i attraktiva, trivsamma och välordnade områden.
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Motiv till planbestämmelser
e1 25% Omfattning

Detaljplanen tillåter att den största byggandsarean (BYA) är 25 procent av fastighetsarean. Val av
tillåten BYA utgår bland annat från att gällande detaljplan tillåter att 1/4 (25%) av fastigheten får
bebyggas. Bedömningen har gjorts att 25 procent av fastighetsarean är en lämplig yta att ianspråkta
för bebyggelse eftersom det behövs grönyta för de boendes samvaro och att grönytan även har i
uppgift att ta hand om det dagvatten som alstras inom fastigheten/fastigheterna. Exploateringen av
området innebär också att mark tas i anspråk för parkering. Ytterligare en aspekt som medför valet
av största tillåtna BYA är dagens lagstiftning. Utifrån dagens lagstiftning innebär det att området
kan byggas med den tillåtna maximala ytan (25% av 2200 m2 = 550 m2) och det tillåts även andra
byggnadstyper som kräver bygganmälan eller som är bygglovsbefriade, vilket medför att mer mark
kan ianspråktas utöver de 550 m2 som detaljplanen tillåter.
För att planområdets bebyggelse inte ska upplevas som att den tar för mycket mark i anspråk och
därmed inte lämnar mycket mark över till rekreation på tomtmark, har bedömningen gjorts att BYA
inte ska överstiga 25 procent av fastighetsarean.

Minsta tomtstorlek

I detaljplanen har det inte angivits någon minsta tomtstorlek och motiveringen till detta är att skapa
en tätare bostadsbebyggelse med exemplevis radhusbebyggelse vilket medför att det inte lämpar sig
med en minsta tomtstorlek.
Skulle området bebyggas med friliggande villabebyggelse är bedömningen att kvartersmarken inte
lämpar sig för fler än 2-3 tomter. Denna bedömning utgår från kvartersmarkens totala markarea för
bostäder och att en jämförelse med befintlig bostadsbebyggelse innebär att ovan nämnda antal är
det som passar i områdets bostadskaraktär. Det befintliga ledningstråket (som säkerställs med ett
u-område i detaljplanen) för elkablar föreslås utgöra gräns för eventuella fastighetsgränser (vilket
innebär att u-området skulle tillhöra fastigheten Höör 53:1 och inte någon av de nya fastigheterna).

Begränsningar av markens byggande

Befintlig bostadsbebyggelse ligger alla på samma avstånd till Violgatan. Denna karaktär ska bevaras
och har säkerställts med prickmark närmast Violgatan, vilket innebär att marken inte får bebyggas.
På så sätt säkerställs det att inga nya hus placeras närmare Violgatan och därmed bibehålls gatukaraktären som finns i området.

p1 Placering
Detaljplanen reglerar att huvudbyggnader ska placeras 4 meter från fastighetsgräns mot gata. Även
p2 eventuella milljöhus får placeras minst fyra meter från fastighetsgräns mot Violgatan. Motivet är att
bostadsbyggnader ska komma i samma linje som befintlig bostadsbebyggelse för att på så sätt
p3 nya
bibehålla den gatukaraktär som området har i dagsläget.
Komplementbyggnaders placering till bostadsbebyggelsen regleras i planen genom ett minsta avstånd till fastighetsgränserna och motivet till avstånden är att 1 meter till grannens fastighet behövs
för att man som fastighetsägare inte ska göra intrång på sin grannens fastighet för att exempelvis
kunna måla sin komplementbyggnad. Avståndet mellan gata och komplementbyggnad motiveras
med att denna yta lämpar sig för en framtida öppen parkeringsplats och att det inte ska upprättas
carports eller annan bebyggelse på parkeringsplatsen som exempelvis kan skymma sikt i trafiksituationer samt att gatukaraktären går förlorad om byggnader uppkommer närmare gatan än 4 meter.
0,0

0,0

Byggnadshöjd

Motivet till byggnadshöjden är att skapa en samhörighet med befintlig bebyggelse och att eﬀektivisera boendeytan. Byggnadshöjden föreslås i detaljplanen ha samma höjd som gällande detaljplan
har på sin bebyggelse - 4,8 meter. Byggnadshöjden innebär som det skrivits tidigare, att det är möjligt med bostäder på två våningar. Möjligheten finns därmed att det kan byggas två lägenheter i ett
radhus, däremot är det inte sagt att bostadshusen kommer att bebyggas med den maximalt tillåtna
byggnadshöjden som detaljplanen tillåter. Den som kommer att bygga på området i framtiden kan
välja att ha en lägre byggnadshöjd och bara ha en lägenhet i markplan. Även komplementbyggna10
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dernas höjd regleras i detaljplanen för att säkerställa att dessa inte blir för höga och därför regleras
dessa byggnader med högsta tillåtna nockhöjd på 4 meter.

b1 Utförande

Bebyggelsen inom planområdet tillåts inte uppföras med källare. Kommunen vill med denna bestämmelse säkerställa inomhusmiljön eftersom markradonhalten inom området ligger inom normalrisknivåerna och således ska nya byggnader förses med radonsäker grundkonstruktion.

Konsekvenser
Hela planområdet omfattas av en gällande detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse och allmän
platsmark (park, plantering och gata), men i och med den aktuella detaljplanen kommer den del
av gällande detaljplan som berörs av planområdet att släckas ut. Föreliggande detaljplan tillåter
bostadsbebyggelse och natur (allmän platsmark) och således har områdets markanvändning effektiviserats gentemot gällande detaljplan. Eﬀektiviseringen ligger i att det inte behöver byggas en
anslutande väg till de fyra tomterna med en tillhörande vändplan som är ytkrävande och att den nya
bebyggelsen lokaliseras utmed befintligt vägnät (Violgatan) samt att kullen inte behöver schaktas.
Föreliggande detaljplaneförslag innebär att tomtmark omvandlas till naturmark och allmän platsmark ändras till bostadsmark. Nuvarande fastigheter som tillåter bostäder har en areal på 3166 m2
och den mark som i det aktuella förslaget tillåter bostäder har en areal på cirka 2210 m2. Det innebär att det blir mindre mark som avsätts till bostäder och mer mark tillgängliggörs för allmänheten.

1

SKOGSVIOLEN

2
3
4

Figur 9. Befintliga fastigheter för bostäder som försvinner.

Område där nya fastigheter får avstyckas.

På de befintliga tomterna finns i dagsläget en skogskulle som utgör ett visst skydd mot störningar
från verksamhetsområdet som finns väster om Kolljungabäcken. Om fastigheterna Skogsviolen 1-4
hade exploateras enligt gällande plan, hade del av detta skydd försvunnit. I och med föreliggande
planförslag säkerställs detta skydd eftersom skogskullen inte längre tillåter någon bostadsbyggnation utan förblir så som den är och juridiskt blir mark tillgänglig för allmänheten.
Bostadsmarken i detaljplanen avgränsas av kullens lägsta nivåkurva, syftet är att säkerställa att det i
framtiden inte är möjligt att förvanska skogskullen genom exempelvis att en fastighetsägare schaktar sin tomt och skapar tydliga höjdskillnader mellan tomtmark och allmän platsmark (skogskulle),
vilket skulle kunna innebär anläggande av stödmurar på tomtmark för att mark från kullen inte ska
rasa in på fastigheterna. Det är inte önskvärt med stördmurar, utan kommunen vill behålla skogskullen så som den är i dagsläget - med minsta möjliga ingrepp.
Detaljplanen reglerar komplementbyggnaders (exempelvis garage eller förråd) nockhöjd och placering. Det innebär att komplementbyggnaderna inte får vara högre än fyra meter upp till nock. Skulle
området exploateras med villabebyggelse så garage hamnar utmed Violgatan har det reglerats
att garaget inte får placeras närmare än sex meter till fastighetsgränsen från gatan och för att det
ska vara möjligt att exempelvis måla komplementbyggnaden som byggts har det reglerats i planen
11
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att komplementbyggnader inte får placeras i tomtgräns, utan minsta avstånd till tomtgränsen är 1
meter. Därmed kan man som fastighetsägare stå på sin egen tomt och måla vilket betyder att man
inte behöver vara beroende av att grannen medger att man står på dennes tomt. Byggs området med
exempelvis radhus är det möjligt att byggnaderna ut mot gatan kommer vara huvudbyggnaden och
en komplementbyggnad placeras bakom huvudbyggnaden och en gemensam parkering löser parkeringsfrågan för de boende.
I planen finns ett område utmed Violgatan som är prickmarkerat. Denna reglering innebär att marken inte får bebyggas. Denna prickmarkering är upprättad för att det inte ska tillåtas några byggnader på förgårdsmarken. Tanken med prickmarken är att den nya bebyggelsen och den befintliga ska
få samhörighet med varandra genom att byggnaderna utmed Violgatan ligger i samma linje, vilket
leder till att gatukaraktären bibehålls. För att nya huvudbyggnader ska komma i samma linje som
befintliga bostadshus, har en planbestämmelse införts på planen som säger att huvudbyggnaderna
ska placeras fyra meter från fastighetsgränsen utmed Violgatan.
Allmänna ledningar (ledningar som går till fler än en fastighet) regleras i detaljplanen med ett ”u”.
Marken som berörs av bestämmelsen ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar, det betyder
att marken inte kan bebyggas med något som är beständigt, ex. en byggnad. En mobil byggnad kan
placeras på platser med ett ”u”, då byggnaden är flyttbar, men personen som upprättar en mobilbyggnad ska vara medveten om att denne kan behöva flytta byggnaden när ledningsägaren behöver
komma till sina ledningar. Ledningarägaren ska kunna komma till och reparera eventeulla brott eller
dylikt som skulle kunna uppstå. På u-områden kan parkering anordnas.
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmaken (det område som regleras med NATUR). Kvartersmarken ägs antingen av de boende eller ägs och förvaltas av bolaget som hyr ut bostäderna.
Det har tagits fram en översiktlig geoteknisk- och dagvattenutredning för planområdet som påvisar
att det finns torv inom planområdet som måste åtgärdas. Ingen organisk jord får förekomma under
grundläggning varför även tunnare lager av torv måste grävas ur. Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Vid byggnation behöver det finnas en radonskyddande grundkonstruktion.
Den föreslagna bebyggelsen lokaliseras till ett
befintligt bostadsområde. Planområdet är beläget
cirka 90 meter (fågelvägen) öster om ett verksamhetsområde och cirka 150 meter (fågelvägen)
om MERAB:s återvinningsstation. Kolljungabäcken
med dess omgivande vegetation finns mellan
skogskullen och verksamhetsområdet och utgör
därmed ett visst skydd mot störningar tillsammans
med den skogsbeklädda kullen inom planområdet.
Öster om planområdet finns väg 23 på ett avstånd
av cirka 115 meter (fågelvägen). Mellan väg 23
och Violgatan finns Guldregnsgatan som innehåller ett flertal villor. Både verksamhetsområdet
och väg 23 utgör barriärer och kan bidra med till
exempelvis bullerstörningar (se figur 11 för en
spridningskorridor för väg 23).
Det har gjorts en bullerbedömning för planområdet och MERAB:s återvinningscentral för att klargöra vilka ljudnivåer den nya bostadsbebyggelsen
kan få från det dagliga arbetet vid återvinningscentralen. Denna bedömning påvisar att riktvärdena för externt industribuller vid planområdet
innehålls för både dagtid och kvällstid om verksamheten bedrivs i enlighet med vad som gjorts
vid mättillfället.
Figur 10. Planområdets (lila linje) läge i förhållande till
väg 23, MERAB återvinningscentral och skogskullen.
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Naturmiljön och rekreationsmöjligheterna påverkas
på sådant sätt att det inte är möjligt att snedda in på
grönområdet var som helst från Violgatan eftersom det
i planförslaget tillåts nya bostäder. Däremot blir det ett
släpp på 15 meter mellan det nya bostadsområdet och
den befintliga bebyggelsen. Naturområdet bakom den
nya bebyggelsen kan förutom släppet mellan bebyggelsen även nås via skogskullen. Föreslagen bebyggelse bedöms inte påverka biologisk mångfald eftersom djur och
växter fortfarande kan sprida sig i området, antingen via
kullen eller via det släpp som finns mellan bebyggelsen
(se bild på sid. 7). Genom att kullen inte exploteras så
bibehålls även den mångfald som redan finns där.
Utmed Violgatan finns belysningsarmaturer och även
gång- och cykelvägen som finns intill Kolljungabäcken
är belyst. För att öka trygghetskänslan utmed gångoch cykelvägen är det önskvärt att armaturerna placeras närmare varandra/armaturerna byts ut, eftersom
vegetationen absorberar en del ljus från lamporna och
Figur 11. Det gröna stråket (vit pil) mellan väg 23
därmed upplevs gång- och cykelvägen mörk och osäker. och planområdet kan medföra att ljudstörningar
Det är lätt att det skapas skuggspel med all vegetation når planområdet från väg 23.
vilket kan skapa en obehagskänsla hos den som nyttjar
gångvägen under den mörka tiden på dygnet. Om trygghetskänslan uteblir finns det risk att människor hellre använder sig av de bättre belysta bilvägarna. Därmed ökar risken för olyckor eller att de
lämnar cykeln hemma och tar bilen i stället. Genom att förbättra belysningen genom skogsområdena
i planområdet närhet, ökas trygghetskänslan och fler blir bekväma med att använda områdena. Finns
det armarturer som belyser området ökar möjligheten för den sociala kontrollen, det vill säga människor kan se sin omgivning och därmed se vad som händer runtomkring. Hade det funnits en lekplats
inom planområdet närhet hade även det bidragit till en ökad social kontroll, eftersom människor rör
sig till lekplatsen med sina barn och vistas på platsen medan barnen leker. En lekplats hade även
kunnat bli en mindre mötesplats inom bostadsområdet.
Barn kan leka på kullen och skapar liv och rörelse i området. Eftersom planområdet ligger i direkt
anslutning till skogskullen bidrar det till att de boende får uppsikt över området. För de boende i det
nya området som har småbarn finns det möjlighet med förskoleplats nära hemmet. Det ligger en
förskola för barn i åldersgruppen 1-5 år cirka 200 meter norr om planområdet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

All mark inom planområdet ägs av Höörs kommun. Höörs kommun ansöker om fastighetsbildning
hos Lantmäteriet som upphäver de fyra fastigheterna, Skogsviolen 1, 2, 3 och 4, samt bilda en eller
flera bostadsfastigheter enligt kommunens ansökan.

Nollalternativ

Nollalternativet är en beskrivning av den sannolika utvecklingen av planområdet om rubricerad detaljplan inte genomförs. Det innebär att planområdet regleras med gällande detaljplan som pekar ut
skogskullen som ett bostadsområde för fyra villatomter. I direkt anslutning till dessa tomter ska en
anslutande väg med tillhörande vändzon anläggas för att göra det möjligt att nå alla fyra fastigheter.
Större delen av den öppna gröna ytan utmed Violgatan förblir orörd.

13

Detaljplan för kvarteret Skogsviolen 1-4 och del av Höör 53:1
• Granskningshandling 2017-06-19

Förutsättningar
Bakgrund

De fyra fasigheterna Skogsviolen 1-4 var mellan 1990 - 2005 ägda av ett privat företag som huvudsakligen tillverkade prefabricerade trähus. Under 2004 inkom det privata företaget med en ansökan
om schaktlov för en avjämning av marken för att erhålla byggklara tomter. Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan eftersom det ansågs vara lämpligare att bevara marken som ett grönområde. Som kompensation erbjöds tre tomter utmed Violgatan och planuppdrag gavs 2005. Företaget
var inte intresserade av att invänta en färdig detaljplan och kommunen erbjöds att köpa fastigheterna. Höörs kommun köpte fastigheterna 2005.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
Inga särskilda ställningstaganden för området finns i gällande översiktsplan. Delar av mål och riktlinjer i översiktsplanen kan appliceras på planområdet, bland annat står det att bostadsbyggandet bör
koncentreras till redan påbörjade och planlagda områden, utbudet av bostäder ska vara diﬀerentierat och kunna tillgodose olika önskemål om upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlek och ekonomisk insats samt att det erbjuds bra bostäder i attraktiva, trivsamma och välordnade områden.
Detaljplan
Gällande detaljplan antogs i oktober 1970 och
är gjord för industri- och bostadsbebyggelse. För
föreliggande planområde reglerar gällande detaljplan marken som kvartersmark för bostäder och
allmän platsmark för gata respektive park, plantering. Regleringen för bostäderna innebär att det
tillåts ett bostadshus och ett uthus. Bostadshuset
ska vara 1 våning högt, vara friliggande och tillåts
ha en högsta byggnadshöjd på 4,8 meter. Högst en
fjärdedel av tomten får bebyggas.
Riksintressen
Inga riksintresseområden finns inom planområdet.
Höghastighetsbanan som är under diskussion har
pekat ut (i princip) hela Höörs kommun som kor- Figur 12. Utdrag ur gällande detaljplan där det aktuella
planområdet är markerat med en lila linje.
ridorsområde för en framtida placering av höghastighetsjärnvägen och Trafikverket anser att de områden som preciseras av korridoren bedöms vara
ett riksintresse för kommunikation. Således är hela Höörs kommun ett riksintresse för kommunikation för tillfället.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2005-06-01 att planuppdrag skulle ges ”för att förändra del av detaljplanen för nordöstra delen av Höörs tätort. Förändringen innebär att planlagd kvartersmark och att
kvarteret med dess byggrätter flyttas till att ligga utmed Violgatan.”
Kommunstyrelsen fattade ett nytt beslut 2015-11-10. Beslutet redogör en omstart för planen att det
inte innebär betydande miljöpåverkan och att planarbetet bedrivs med standardförfarande.

Befintlig bebyggelse

Inom föreslaget planområde finns inte någon
bebyggelse. Däremot är planområdet beläget
i ett villaområde. Den intilliggande bostadsbebyggelsen är 1½ plans villabebyggelse
där takvinkeln huvudsakligen är 45 grader.
Bebyggelsen är tegelhus med träpanel på
gavlarna.
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Natur

Mark och vegetation
Planområdet består av öppen parkmark med inslag av träd och buskar. Den öppna parkmarken nås
via Violgatan. I planområdets sydvästra del finns en höjdrygg som innehåller framförallt ung ek, tall,
björk och rönn. Kullen nås antingen via den gång- och cykelväg som finns i planområdets sydligaste
gräns och via parkmarken. Den plana marken har en höjd på 78 m och den högsta punkten på kullen
är 82 m.

Den skogsbeklädda kullen syns i bildens bakgrund.

Parkmarken utmed Violgatan med inslag av träd och buskar.

Vid det planerade köpet av de fyra fastigheterna Skogsviolen 1-4 (2005) lämnades det in synpunkter
av kommunekologen. Ekologen redogjorde att den södra delen av de fyra fastigheterna är en höjdrygg med blandad skog. I den norra delen av fastigheterna övergår åsen abrupt i en sumpskog med
grova alar och äldre björkar. Områdets naturvärde bestod då framförallt i sumpskogen, med inslag av
död ved och grova stammar.
Från Guldregnsgatan finns ett grönstråk för
allmänheten som gör det möjligt att från
Guldregnsgatan ta en promenad på parkmark
över Violgatan och vidare norrut på parkmark
mot vägen - Backvändan. Grönområdet mellan
Violgatan och Guldregnsgatan utgörs av en
backe upp till Guldregnsgatan från Violgatan.
Grönstråket mellan Violgatan och Guldregnsgatan, med ViolgaRekreation
tan
i förgrunden.
Kullen anses ha stor betydelse för boendemiljön och som närrekreationområde; några
vältrampade stigar genomkorsar skogskullen och på två
platser ansluter stigen på kullen till gång- och cykelvägen
och en tredje stig utmynnar i den öppna parkmarken.

Grönstruktur
I grönstrukturprogrammet har naturmarken bedömts
ha måttliga till relativt höga värden (klass 3). Av grundinventeringen framgår att marken utgörs av mager och
torr skogsmark på ås, med en vältrampad stig. Kolljungabäcken rinner genom naturområdet. Parkmarken närmast
Violgatan består av en klippt gräsmatta. Parkmarken i
gällande stadsplan är det enda grönområdet på nära håll
för boende i området och enligt grönstrukturprogrammet
bör kommunen överväga att höja områdets rekreativa
kvaliteter.
Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida
framgår det att planområdets jordart huvudsakligen är
isälvssediment (isälvar bildades när inlandsisen smälte
och isälvarna tog med sig löst material såsom stenar,
En stig genom fastigheterna Skogsviolen 1-4.
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grus, sand m.m. och när isälven avstannade sjönk detta
material till botten och avsattes som isälvssediment) och
bergarten är kvarts-fältspatsrik (gnejs, granitisk gnejs
m.m.). Planområdet är enligt SGU ett grundvattenmagasin (stora delar av Höörs centrum är utpekat som område
med grundvattenmagasin).
I maj 1973 gjordes en geoteknisk utredning för Guldregnsgatan, Violgatan och Piongatan (numera Violgatan)
med syfte att klarlägga mäktigheten och utsträckningen
av organiskt material. Det finns undersökningspunkter
i direkt anslutning till rubricerad detaljplan i Violgatan.
Mellan punkt A - D består grunden av organiskt material
ned till maximalt cirka 2,5 meter i punkten B. Rekommendationen i rapporten för gatorna är att det organiska
materialet i vägarna behöver schaktas bort och återfylls
med friktionsmaterial som packas.
Figur 13. Undersökningspunkter i den geotekTyréns AB har tagit fram en översiktlig geoteknisk- och
niska utredningen fårn 1973.
dagvattenutredning för planområdet. I den rapporten står
det att grundläggningsförhållandena är bra inom de delar av området där det inte påträﬀats någon
torv och kräver inget speciellt för grundläggning av radhus eller småhus. Inom de delar där det
förekommer torv måste åtgärder vidtas innan man kan uppföra bebyggelse. Kompletterande undersökning rekommenderas för att kartlägga utbredningen av torven. Då torven klassats som grusig bedöms det inte som möjligt att avgöra utbredningen i plan eller profil med handhållen sticksondering.
Ingen organisk jord får förekomma under grundläggning varför även tunnare lager av torv måste
grävas ur. Beroende på utbredning av det mäktigare torvlagret i en av mätpunkterna finns det olika
möjligheter för att bebygga den delen av området:
• Urgrävning av torv, återfyllning och packning med friktionsjord
• Att lasterna förs ned till fastare jordlager med t.ex borrplintar.

Markradonhalten är uppmätt till mellan 11,1 och 23,5 kBq/m3. Detta innebär att marken klassas
som normalriskmark (10-50 kBq/m3). Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader
på normalriskmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda krav ställs på byggnadens
täthet mot inläckage av jordluft. Bottenplattor utförs så styva att inte genomgående sprickor uppstår.
Alla genomföringar (t.ex. rör), skarvar (t.ex. i gjutskarvar), övergång mellan grundkonstruktion och
vägg, m.m. tätas. Tätning kan ske med ingjutna flänsförsedda rör, fogband, elastisk fogmassa eller
motsvarande. Täta där rör går igenom husets betongplatta. Förekommande sandjordars genomsläpplighet bedöms som hög. Det förekommer inga stabilitetsproblem inom området med de nivåer
som är på marken idag. För förekommande torvjordar förekommer stor sättningsrisk.
Biotopskydd
Detaljplaneområdet berörs inte av något biotopskydd.

Kultur

Enligt Riksantikvarieämbetet
finns det inga fornlämningar
inom planområdet. Skulle det påträﬀas fornlämningar i samband
med markarbete ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen omedelbart avbrytas
och länsstyrelsen underrättas.
Ingen bebyggelse utmed Violgatan finns utpekad i kommunens
kulturmiljöprogram för ”Nordöstra delarna av Höörs tätort - delområde 6”. Den befintliga bebyg16
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gelsen är enhetlig och tillsammans utgör de en sammanhängande bebyggelsemiljö som ger området
ett kulturhistoriskt värde eftersom de bidrar till att området får en gemensam karaktär. Bebyggelsen
som är placerad med gavel mot gatan, består av tegelvillor i 1½ plans med ett enhetligt formspråk
och färgskala - tidstypiska för 1970-talets villabebyggelse.

Trafik

Biltrafik
Violgatan nås via Industrigatan i norr eller via
Tjörnarpsvägen (väg 23) i söder. Violgatan
tillåter en hastighet på 40 km/h. Den har en
vägbredd på cirka åtta meter och de oskyddade
trafikanterna får samsas med fordonstrafiken
om gaturummet.
Gång- och cykeltrafik
I direkt anslutning till planområdet finns en
gång- och cykelväg som leder cyklister antingen norrut till Industrigatan eller söderut (intill Violgatan, sett från gång- och cykelvägsförbindelsen som
väg 23) till bland annat tätortens skolområde
finns söder om skogskullen.
(Ringsjöskolan m fl skolor) och vidare in i tätorten.

Figur 14. Kartbild som redovisar gångoch cykelvägar i planområdets närhet
(rosa yta)

Kollektivtrafik
Det finns ingen busstrafik som gör uppehåll i planområdets närhet. Det tar mellan 10-15 minuter att
cykla från planområdet till stationen i Höör, där det finns både tåg- och busstrafik.
Buller - väg 23
Violgatan ligger mitt i ett bostadsområde - Mosshagen - som ligger mellan väg 23 och Industrigatan.
Det kan förekomma ljudnivåer från dessa vägar. I och med planområdets läge begränsas bullernivåerna från fordonstrafiken från dessa trafikerade gator då den befintliga villabebyggelsen ger visst
skydd samt att väg 23 inte ligger i nivå med planområdet. Planområdet ligger i en svacka sett från
väg 23.
För väg 23 har det gjorts en uppskattad bullerbedömning för området som kommer fram till att planområdet bedöms har ljudnivåer på 56 dBA (ekvivalent ljudnivå) och 58 dBA (maximal ljudnivå). De
riktvärden som finns för ljudnivåer är satta på ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid bostadsfasad och en
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maximal ljudnivå på uteplats är satt till 70 dBA. Den ekvivalenta ljudnivån vid en uteplats är satt till
50 dBA. Med dessa siﬀror till hands görs bedömningen att planområdet inte påverkas negativ av de
ljudnivåer som alstras från väg 23.
Förutsättningarna för bullerbedömningen: Årsmedeldygnstrafiken är 1200 fordon (tung trafik) och
8440 fordon (resterande fordonsslag), avståndet mellan väg 23 och planområdet är 160 meter, det
är hårt underlag på bullerkällan och det har inte räknats på någon lutning eller eventuell vegetation
mellan vägen och planområdet.
Buller - återvinningscentral
För att bedöma återvinningscentralens bullernivåer för den nya bostadsbebyggelsen utgår man från
de riktlinjer som finns för industri och verksamhetsbuller.
Riktvärden enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” är:
LAeq kl 06-18 vardagar: 50 dBA
LAeq kl 18-22 vardagar samt lördag, söndag och helgdag: 45 dBA
LAeq kl 22-06 nattid: 40 dBA
LAFmax nattetid: 55 dBA
Bullerbedömningen som gjorts för planområdet har två mättillfällen, ett på förmiddagen en vardag
och ett på kvällen en vardag. På de två mättillfällena har den ekvivalenta ljudnivå vid tomtgräns
mätts upp till 41 dBA resp. 31 dBA. Båda mätvärdena klara riktlinjernas värden för den ekvivalenta
ljudnivån. Den maximala ljudnivå på 55 dBA nattetid klaras också eftersom återvinningscentralen
inte är öppen på natten. Slutsatsen är således att riktvärdena för externt industribuller vid planområdet innehålls för både dagtid och kvällstid om verksamheten bedrivs i enlighet med vad som gjorts
vid mättillfället.

Kommunal och kommersiell service
Förskola/skola
I nära anslutning (cirka 200 meters
gångväg) till planområdet finns det
en förskola. Förskolan ligger utmed
Violgatan och är en förskola med två
avdelningar med två åldersgrupper,
den ”lilla” avdelningen för barn mellan
1-3 år och den ”stora” avdelningen för
barn mellan 3-5 år.
Övrig skolgång hänvisas till Ringsjöskolan m fl skolor som finns cirka 1,3
km från planområdet (cykelvägen).
Lekplats
Det finns inte någon kommunal lekplats inom den radie på 400 meter
som förespråkas. I en skrift från
Statens folkhälsoinstitut (nuvarande
Folkhälsomyndigheten) finns det en
punktlista som redogör olika faktorer
på hur en stad kan göras barnvänligar
enligt IPA (International Play Association, den svenska motsvarigheten är
”Barns rätt till lek”), där framgår det
bland annat att lekplatser behöver finnas inom 400 meters gångavstånd. Figur 15 redogör för de närmast belägna
kommunala lekplatserna (rosa stjärna)
med en cirkel som har en 400 meters
radie, planområdet är en orangefärgad
yta.

Figur 15. Kommunala lekplatser (rosa stjärna) med en 400 m radie (lila
cirkeln runt stjärnan). Orange yta redovisar
planområdets läge i förhållande till lekplatserna.
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På parkmarken som ligger i direkt anslutning till planområdet finns det två fotbollsmål utan nät.
Handel
Närmsta dagligvaruhandel för planområdet är butikerna
vid korsningen väg 13 och Industrigatan, butikerna ligger cirka 1 km från planområdet med bil. I detta område
finns även bibliotek, badhall och ishall.
De två fotbollsmålen utan nät.
Trygghet
Planområdet är inte belyst, förutom det ljus som kommer från Violgatans armaturer. Parkmarken är
öppen och överskådlig, medan skogskullen är mörk och kan upplevas otrygg under de mörka timmarna på dygnet. Belysning saknas och det ljus som kan nå skogskullen från befintliga armaturer
utmed gata och gång- och cykelväg absorberas av vegetationen.

Den närmsta omgivningen till planområdet är även den mörk eftersom större delen utgörs av vegetation. Norr och väster om planområdet är mörk skog som inte är överskådlig eller genomsiktlig. Öster
om planområdet är parkmarken öppen med endast ett fåtal träd, det medför att grönstråket mellan
Violgatan och Guldregnsgatan kan upplevas tryggare än parkmarken norr om planområdet. Däremot kan en del människor få en osäkerhetskänsla i nämnda grönstråk eftersom sikten är bruten av
backen mellan Violgatan och Guldregnsgatan.
Boende i området meddelar att fordonstrafiken i området har höga hastigheter. Det är önskvärt att
hastighetsreducerande åtgärder vidtas för området, detta hade även varit en fördel för den förskola
som finns utmed Violgatan. Dessa önskvärda åtgärder är inget som verkställs i och med detaljplanens antagande eftersom detaljplanen inte reglerar någon gatumark.

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Vatten- spillvatten och dagvattenledningar ligger i
Violgatan. VA-huvudmannen ansvarar för upprättande av förbindelsepunkter för VA efter inkommen
VA-anmälan. Dagvatten kommer att omhändertas enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy. Områdets
läge kräver en sådan höjdsättning av byggnader att en god avvattning säkerställs. Endast källarlösa
hus tillåts.
Den befintliga ledningen för dagvatten i Violgatan bedöms inte ha kapacitet för ytterligare anslutning
om dagens dimensioneringskrav ska följas. Eftersom fastigheterna ligger inom verksamhetsområde
för dagvatten är det VA-huvudmannens ansvar att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för dagvatten och dräneringsvatten.
Takvattnet kan t ex ledas i ränndal från husen och ned i makadamdike för vidare infiltration. S k ”rain
gardens” kan också anläggas och ta emot en del av nederbörden. Parkeringsplatsen/körytorna
utförs förslagsvis med mindre tät beläggning, t ex betongsten med fogar med viss infiltrationsmöjlighet. Överskottsvattnet från dess ytor leds ut över gräsytorna eller ut mot grönområdet i väster.”
Konsluten som tagit fram utredningen har även gjort beräkningar för vad som skulle krävas om man
inte vill infiltrera dagvattnet. De har utgått från mycket hårda ytor och ingen infiltration alls. Om
ingen infiltration alls sker behövs då en magasinsvolym på ca 12 m3. Givetvis kan infiltration och
magasinering kombineras om så önskas och då minskas givetvis magasinsbehovet.
Dränering och eventuellt vatten från magasin leds till dagvattenledningen i Violgatan för vidare befordran till Kolljungabäcken som går strax väster om området. Nivå på vattengång i ledningen i Violgatan vid nedstigningsbrunn är +76,35 möh. En annan möjlighet är att dagvattnet leds till ledningen
som finns alldeles väster om planerad bebyggelse och sedan ut i Violgatan. Vattengångsnivån här är
+76,36 möh i lämpligast liggande nedstigningsbrunn.
All mark mellan planområdet och fram till fastigheterna väster om Kolljungabäcken ägs av Höörs
kommun och därmed är det möjligt att ansluta till Kolljungabäcken utan att någon mark behöver tas
i anspråk från en privat markägare.
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El, tele och data
Planområdet genomkorsas av dubbla 20 kV. kablar, två stycken signalkablar samt jordlinor som ägs
av Kraftringen Nät AB.
Inga teleledningar passerar området. Bebyggelsen som ligger i anslutning till planområdet har tele
framdraget till sina respektive fastigheter. Snödroppen 1 har tele framdraget söderifrån i Violgatan
och Ängsviolen 4 har ledningar norrifrån i Violgatan. Eftersom det finns framdraget till befintlig bebyggelse så bedöms det inte vara något problem med att ansluta den nya bebyggelsen till någon av
de två befintliga teleledningarna.
Den befintliga bebyggelsen utmed Violgatan har möjlighet att ansluta sig till fiber då fibernätet är
utbyggt i området, vilket medför att även den nya bostadsbebyggelsen kan anslutas.

Genomförande
Ansvarsfördelning

Inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark ansvarar berörd markägare/exploatör för
byggnads- och anläggningsarbeten.
Dagvatten kommer att omhändertas enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy. Va-verket är huvudman
för va-systemet fram till förbindelsepunkten för fastigheten.
Kraftringen Nät AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet.
Vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd exploatör/markägare att vid behov komplettera den översiktliga geotekniska undersökningen, avseende markens bärighet. Skulle det vid
nybyggnations markarbeten påträﬀas under mark dold fornlämning ska arbetena avbrytas och länsstyrelsens kulturmiljöenhet omedelbart kontaktas, i enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen.
Fastighetsbildning inom planområdet beställs av Höörs kommun.

Huvudmannaskap

Det är kommunalt huvudmannaskap för Violgatan och grönområdet som finns inom och i direkt anslutning till planområdet.

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastighetsbildning
En eller flera fastigheter bildas genom avstyckning. Finns det ingen efterfrågan på radhusbebyggelse
kan marken i stället avstyckas till två-tre fastigheter avsedda för friliggande villabebyggelse. Kommunen ansöker hos Lantmäteriet om fastighetsbildning.
Ledningsrätt och servitut
Kraftringen Nät AB har ledningsrätt på sina kablar. Marken som berörs av kabelstråket säkerställs
även med ett u-område som innebär att marken inte får bebyggas eftersom marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga ledningar. Ledningsrätten som finns för ledningstråket säkerställer även
ledningarnas placering.
Gemensamhetsanläggning
Detaljplanen möjliggör att ett miljöhus, för sophantering, kan anordnas i anslutning till radhuslängorna. Miljöhuset placeras i det läge som bedöms passeras av de boende som kan komma att bo i
området och i nära anslutning till Violgatan för att ha en nära anslutningspunkt för de sopbilar som
tömmer sopkärlen. Miljöhuset byggs av exploatör/markägare. Det är inget krav på att miljöhus ska
byggas utan detaljplanen gör det möjligt. Byggs inget miljöhus får varje radhuslägenhet ha varsina
soptunnor.
Vid villabebyggelse anordnas inte något miljöhus, utan i det fallet har vardera fastighetsägare vardera sopkärl utmed Violgatan. MERAB:s riktlinjer för hämtning av hushållsavfall är att ”avståndet
mellan avfallsutrymmet/uppställningsplatsen för behållare och insamlingsfordonets angöringsplats
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får inte överstiga 50 m.” ”Vid hämtning av kärl som rullas fram av abonnenten till bilen accepteras
endast kortare avstånd (högst ca 5 m). Hämtningsvägens lutning får inte överstiga 1:12, det vill säga
max 1 m höjdskillnad på 12 m avstånd.”

Ekonomiska frågor

Driftkostnad för det kommunala huvudansvaret
Detaljplanen medför att mark har avsatts för allmänt ändamål vilket medför att det uppkommer nya
underhållskostnader för kommunens gatu- och parkenhet för att drifta planområdets naturområde.
Kommunens gatu- och parkenhet har tagit fram en modell för automatisk ramförstärkning för tillkommande markområden för allmänt ändamål. Modellen är enkel och bygger på en schabloniserad
m2-ersättning. Modellens m2-priser baseras på de faktiska kostnader som gatu- och parkenheten har
för att drifta gatu- resp parkmark idag.
Beräknad driftkostnad för den aktuella detaljplanens naturområde medför att den totala schablonkostnaden för området är drygt 20 000 kr.
Ovan nämnda schablonkostnad är utifrån 2016 års m2-priser, det innebär att områdets kostnader
kan komma att förändras med tiden.
Övriga kostnader
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark samt eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens VAtaxa. De befintliga VA-serviserna för de utgående tomterna, ska proppas. Kostnaden ålägger markägaren och detta kommer att debiteras enligt VA-taxan.
Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering bekostas av exploatören/markägaren.
Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende markens
bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av exploatören som
även bekostar en eventuell arkeologisk undersökning.

Administrativa frågor

Genomförandetiden för planen är 10 år från det att planen vunnit laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef och Yvonne Hagström,
planarkitekt från Höörs kommun medverkat.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt
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