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

augusti 2017
oktober 2017
november 2017

Samråd
Uppdrag

Laga kraft
Antagande

2

Upphävande för del av detaljplanen ”Förslag till stadsplan för Västra delen av Höörs köping” •
Samrådshandling 2017-06-19

Nya
torg

Planområdet

Figur 1 Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till de centrala delarna av tätorten.

INLEDNING
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att upphäva del av ”Stadsplan för västra delen av Höörs
köping” som benämns H5 i kommunens planarkiv. Området som avses att upphävas
är området för den befintliga gatan som leder till Västernäs och gatan ligger i den
mellersta/västra delen av H5, parallellt med Södra stambanan. Den befintliga gatan ligger inom planlagd mark och är reglerad som ”Område för lantbruksändamål”,
”Allmän plats, park och plantering” och ”Allmän plats, gata, torg m.m.” (se figur 5).
Området som ska upphävas från stadsplanen ligger på delar av fastigheterna Höör
55:2, 55:3, 55:4, 55:5 och 54:1 samt samfälligheten Höör s:12.
Anledningen till upphävande är att genom ändring av plan så att vägsträckningen
hamnar utanför planlagt område torde vägföreningen, enligt Trafikverkets regelverk,
vara berättigade till bidrag.

Plandata

Figur 2. Fastigheter som

berörs av planarbetet.
Planområdet är cirka 0,85
hektar och ligger parallellt med Södra stambanan.
Planområdet omfattas av
Ekenäsvägen, mellan verksamheten på Ekenäs och där
den samlade bostadsbebyggelsen slutar, (se sträckning
på figur 2). Fastigheterna
som vägen ligger på och
som planuppdraget avser är
huvudsakligen i privat ägo,
en fastighet är i statlig regi.
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Höör 54:1 ägs av Trafikverket, är obebyggd och planlagd som ”Allmän plats, park och
plantering”. Resterande fastigheter är i privat ägo. Den del av fastigheten Höör 55:2
som berörs av gällande detaljplan är planlagd som ”Område för lantbruksändamål”.
Delar av Höör 55:3 är planlagd som ”Område för lantbruksändamål” och som ”Allmän
plats, park och plantering”. De delar av fastigheterna Höör 55:4 och 55:5 som omfattas av den aktuella upphävandet av delar av stadsplanen är planlagda som ”Allmän
plats, park och plantering”.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan

Enligt gällande översiktsplan för 2002 finns inte området redovisat.

Gällande detaljplaner

Planområdet omfattas av detaljplanen ”Stadsplan för västra delen av Höörs köping”
(H5) antagen 1942-10-09. Den del av gällande detaljplan som berörs av det aktuella
planarbetet reglerar marken till ”Område för lantbruksändamål”, ”Allmän plats, park
och plantering” och ”Allmän plats, gata, torg m.m.”.

Avvägning miljöbalken

Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Visar miljöbedömningen
att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättas.

Figur 3. Delar av gällande detaljplan är ersatt med nyare planer, det som inte har ersatts i dagsläget är
markerat med en lila yta.
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Bedömning av miljöpåverkan
Föreslagen planändring bedöms inte ha någon påverkan på miljön eftersom den inte
innehåller någon prövning av lämplig användning eller av bebyggelsens omfattning
och utseende. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga
4 bedömer kommunen att genomförandet av planändringen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och att det alltså inte behövs någon miljöbedömning.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 att lämna planuppdrag för upphävande av
del av stadsplan för västra delen av Höörs köping.
PBL
Eftersom planuppdraget endast gäller upphävande av gällande plan behövs ingen
granskning efter samrådet (plan- och bygglagen 5 kap 38 § b).

Figur 4. Bilden visar den gällande detaljplanens utseende när den antogs 1942.
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Figur 5. Del av gällande detaljplan med det område som avser att upphävas (lilla prickad linje).
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FÖRSLAG
Upphävande av del av gällande detaljplan

Förslaget innebär att en del av gällande detaljplan upphävs. I och med upphävandet
blir det möjligt för vägföreningen att bli berättigade till statsbidrag från Trafikverket.
Statsbidrag kan idag inte lämnas till vägföreningen då vägen ligger inom kommunalt
väghållningsområde (även om den gällande detaljplanen säger att området för vägen är avsett för ändamålet allmän plats, park/plantering), detta enligt Trafikverkets
regelverk. Genom att upphäva del av gällande detaljplan kommer vägen inte längre att
ligga på mark som är detaljplanereglerad och således kan statsbidrag lämnas ut till
vägföreningen.
Till denna planbeskrivning finns en tillhörande plankarta som redovisar för vilken del
av H5 som upphävs. Plankartan utgörs av ”Stadsplan för västra delen av Höörs köping”. Området som avses att upphävas är markerat med lila ram (se figur 5).
Den del av detaljplanen som upphävs utgår från användningsgränsen mellan den
allmänna platsmarken för park och plantering och ”område för järnvägsändamål”.
Området som upphävs är cirka 15 meter brett och cirka 490 meter långt och bredden
på 15 meter utgår från användningsgränsen till användningsområdet järnvägsändamål (se figur 5).

KONSEKVENSER
Genom att upphäva en del av den gällande detaljplanen, mark som i planen är reglerad som allmän plats för park/plantering och gata samt område för lantbruksändamål blir det möjligt för den vägförening som har skötselansvaret för denna väg att
få statsbidrag från Trafikverket. Enligt Trafikverkets regelverk är det inte tillåtet att
betala ut bidrag för vägar som ligger inom ett område som är detaljplanelagt och där
kommunen är huvudman. Genom att upphäva den del av gällande detaljplan som av-

Figur 6. Lillaprickad
linje redovisar det
område som avser att
upphävas i gällande
detaljplan från 1942.
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Figur 7. Den lila ytan är det som fortfarande kommer vara gällande i stadsplanen från 1942 efter att
beslut har fattats gällande upphävande av den del som omfattar vägen till Västernäs/Ekenäs. Övrig yta
av den gamla detaljplanen från 1942 har ersatts tidigare. Jämför figur 2 och denna för en före och efter
jämförelse av det planreglerade område från 1942.

ser vägområdet som vägföreningen ansvarar för ligger inte längre vägen inom detaljplanelagt område och det är möjligt med bidrag från Trafikverket.
Förslaget medför en ändring i gällande detaljplan, eftersom en del av planområdet
lyfts ut och inte längre regleras med några bestämmelser. Däremot kommer markanvändningen, som i dagsläget är gata, att fortsättningsvis vara gata.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund

Tjuvaröd GA:1 samfällighetsförening fick ett tillsynsprotokoll tillskickat från Trafikverket där det framgick att för Ekenäsvägen (vägnr 22410), vägstäckningen fram till gården Västernäs är beläget inom detaljplan och inom kommunalt väghållningsområde
vilket gör att vägen inte är berättigad till statsbidrag och att det bidrag som tidigare
betalats ut skulle upphöra från och med 2017-01-01. I protokollet står det också att
vägen har viss krackelering och att den rekommenderade åtgärden är HP27 (Försegling är det billigaste sättet att renovera en delvis sliten asfaltsyta. Resultatet blir en
jämn och behaglig körbana. En mer omfattande åtgärd kan då skjutas framåt i tiden.
HP27, en matta av bindemedel och stenmaterial sprids över vägytan. Lagret packas
sedan ihop av trafiken. Jobbet görs under barmarksperioden.)
Kontaktpersonen för Tjuvaröd GA:1 sökte upp Samhällsbyggnadschefen för att undersöka om det beslut som Trafikverket fattat kunde stämma. På kommunen konstaterades det att vägen låg inom detaljplan och att Ekenäsvägen ligger inom ett område
som regleras som ”Allmän plats, park och plantering”, ”Allmän plats, gata, torg m.m.”
samt ”Område för lantbruksändamål”. Gatan som går parallellt med Södra stambanan regleras huvudsakligen som ”Allmän plats, park och plantering”, därefter är det
jordbruksändamålsregleringen som reglerar den näst största delen av gatan och den
minsta delen av gällande plan regleras för gata (se figur 5 över vad användningsgränserna finns för de olika användningsområdena). En förfrågan om kommunalt övertagande av berörd vägsträckning ställdes. Sträckningen är belagd med asfalt men i
behov av omläggning vilket innebär en betydande kostnad. Även kostnader för drift
skulle vid ett övertagande falla på kommunen.
Tidigare hade gården Västernäs anslutning via Flygarevägen, som ligger på andra
sidan av Södra stambanan. Dåvarande Banverket hade fattat beslutet om att stänga
den planskilda korsningen och överfarten stängdes i slutet av 1970-talet. Trafiken
över järnvägen hänvisades till gatorna Ekenäsvägen som ansluter till Munkarpsvägen
som i sin tur ansluter till Maglasätevägen. För att nå gården Västernäs byggde Banverket en ny vägsträckning från Ekenäs fram till gården över marken som var planlagd
som ”allmän plats, park och plantering”.
Figur 8. Den planskilda korsningen över järnvägen syns på den ekonomiska kartan från 1970.

Befintlig bebyggelse

Området som avses att upphävas från gällande plan omfattas av den gata som går till
gården Västernäs/Ekenäs samt marken närmast gatan (odlingsmarken), ingen bebyggelse inryms inom området som avses att upphävas.
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Befintlig gata

Ekenäsvägen (22410) är cirka 3,5 meter bred och den del som omfattas av planarbetet är nästa 500 meter lång. Den tillåtna hastigheten på gatan är 40 km/h.

GENOMFÖRANDE
Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning
Upphävandet av del av detaljplanen innebär inga förändringar av de befintliga fastigheternas utformning.

Ekonomiska frågor

I Kommunstyrelsens beslut framgår det att planarbetet bekostas genom kommunens
rambudget för detaljplanering.
När upphävandet av föreliggande förslag är antaget och vunnit laga kraft, kan föreningen återigen ansöka om statsbidrag hos Trafikverket, eftersom gatan inte längre
ligger inom detaljplanelagd mark.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Vid framtagande av ändring av detaljplan har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef
och Yvonne Hagström, planarkitekt från Höörs kommun medverkat.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt
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