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Tidplan
Planprocessen sker med utökat planförfarande och beräknas fortgå enligt följande tidplan:
Samråd					dec 2017
Granskning				mars 2018
Antagande (KF)				juni 2018
Laga kraft				juli 2018

Antagande

Samråd

Laga kraft

Uppdrag
Granskning

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

Översiktskarta som redovisar planområdets läge i förhållande till centrala Höör.

Inledning
Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med radhus/kedjehus, parhus
och friliggande villor. Inom en avgränsad del prövas även möjlighet för flerbostadshus och öppenvård.
Plandata
Planområde är en del av fastigheten Fogdaröd 8:2 som består av två åtskilda fastighetsytor där planområdet ligger inom en del av den södra fastighetsytan. Området är idag ej planlagt.
Läge
Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig tätortsbebyggelse vid Fogdaröd som idag är ett ytterområde till Höörs tätort. Hela fastigheten Fogdaröd 8:2 är totalt 16 ha och består till största delen
av gräsbevuxen betesmark. Höjdskillnaden är mellan 5 - 6 meter och marken sluttar från norr till
söder. Planområdet ligger ca 2 km från Höörs centrum.
Areal
Planområdet omfattar c:a 8 ha mark.
Avgränsning
Planområdet avgränsas mot Fogdarödsvägen i väster med utrymme taget för en eventuell ny busshållsplats. I söder avgränsas planområdet av väg 13 och privat bostadsfastighet samt Fogdarödsskogen. I öst gränsar planområdet mot Fogdarödsskogen och norr om planområdet gränsar planområdet mot Fogdarödsstiftelsens verksamheter.
Ägoförhållanden
Marken är i privat ägo.
Nuvarande användning
Marken används idag som betesmark och tidigare även som jordbruksmark av klass IV.
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Miljöbedömning/MKB

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. Föreslagen exploatering bedöms få begränsad påverkan på miljön förutsatt att:
• naturområdet i sydöst lämnas orört,
• hänsyn tas till topografin och
• dagvattenhanteringen sker med hänsyn till grundvattenförekomsten.
I övrigt berör planområdet inte några allmänna intressen utpekade i översiktsplan eller andra
kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är inte i sådan omfattning att den genererar
trafikmängder som kan anses alstra betydande störning på omgivning. Mot den bakgrunden och med
beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan och det behövs alltså inte någon miljöbedömning.
Den sammantagna bedömningen är att ett genomförande av bebyggelse inom planområdet
inte medför betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten eller
andra resurser enligt de regler som anges i miljöbalken (MB) 6 kap 11 -18 och 22 § och plan- och
bygglagens (PBL) 5 kap 18 §.

Förslag
Föreslagen bebyggelse
Bostäder
Inom planområdet föreslås en bostadsbebyggelse med möjligheter för uppförandet av olika boendeformer. Inom ett avgränsat område prövas bostad eller ett särskilt boende. Totalt innebär exploateringen ungefär 100 - 150 st nya bostäder.

Illustration av föreslagen bebyggelse.
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Föreslagen grönstruktur

Naturområden
Mellan Ystadsvägen och föreslagen bebyggelse finns en zon av naturmark som innebär en säkerhetszon mellan vägen och bebyggelsen från Ystadsvägen som är rekommenderad väg för farligt gods. I
denna zon är det möjligt att anlägga bullervall och dagvattenfördröjning.
Buller- och skyddsvallen föreslås få en plantering med buskar som slån Prunus spinosa, hagtorn
Crataegus monogyn, Benved Euonymus europaeus och stenros Rosa canina. På ömse sidor om vallen
anläggs 3 meter breda servicevägar för service av vallen.
Inom naturområde i sydöst skyddas del av Fogdarödsskogen med bestämmelse för skog för att bevara de befintliga träden i området.

Hälsa/Säkerhet
Buller
Upprättad bullerutredning har påvisat att planområdet har påverkan av bullerstörning från det trafikarbete som sker från Ystadsvägen. Som åtgärd för planområdet och föreslagna bostäder bedöms en
vall längs vägen vara det bästa alternativet. Vallen behöver vara 1,8 meter över höjden för Ystadsvägens körbana. Vallen måste ha sin högsta höjd mellan 10-15 meter från vägkanten för att nå önskad
bulleravskärmning. Zonering för detta ändamål är tillfört plankartan.
För en utbyggnad enligt föreslagen zonering i detaljplan behövs bullerreducerande åtgärder för både
Ystadvägen och hastighetsbegränsning av Norra Fogdarödsvägen. Utdrag från bullerrapportens
beräkningar visas på sidan 6-9.
I sammanfattningen av bullerrapporten föreslås en hastighetsänkning av Norra Fogdarödsvägen till
max 30 km/h, vilket skulle sänka bullernivåerna och samtidigt skapa en bättre och tryggare boendemiljö för befintligt bostadsområde och för det föreslagna nya bostadsområdet.
För Ystadsvägen föreslås en bullervallslösning som ligger mellan 10- 15 meter från vägkanten och
har en topphöjd på 1,8 meter för att nå önskad bulleravskärmning för nya bostäder.

5

Detaljplan för del av Fogdaröd 8:2 • samrådshandling 2017-10-30

Ystadvägen
Beräkningar Ystadsvägen
Resultat
dB(A)

dB(A)

Meter från
väg

Ekvivalent
nivå

Maxnivå vån 1

30

62

72

40

60

72

50

56

66

60

54

53

Beräkningspunkterna är valda utifrån aktuellt utkast till
planförslag med de förutsättningar som utredningen tagit
hänsyn till. Beräkning kan konstatera att de tillkommande
husen kommer att utsättas för bullerstörning från Ystadvägen
och att bullerreducerande åtgärder behövs.

66 >
61-65
56-60
51-55
46-50
40-45
<40

Illustrerade ekvivalenta bullervärden illustrerade för Ystadvägen
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Ystadsvägen med bullervall
Beräkningar Ystadsvägen
Resultat
dB(A)

dB(A)

Meter från
väg

Ekvivalent
nivå

Maxnivå vån 1

30

58

70

40

54

65

50

53

62

60

51

60

Bullervall med 1,8 meters topphöjd placerad 10 - 15 meter
från vägkant ger ett bullerresultat där bostäder kan placeras
enligt föreslagen detaljplan.

66 >
61-65
56-60
51-55
46-50
40-45
<40

all

v
ller
Bu

Bu
lle
rva
ll
Bu
lle

rva
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Illustrerade ekvivalenta bullervärden för Ystadvägen med bullervall.
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Norra Fogdarödsvägen 50km/h
Beräkningar Norra Fogdarödsvägen
dB(A)

dB(A)

Meter från
väg

Ekvivalent
nivå

Maxnivå vån 1

10

59

74

20

54

68

30

50

63

Resultat
Bullerberäkningen visar att det finns för höga ekvivalenta
värden och för höga maxvärden 10 meter från Norra
Fogdarödsvägen.

66 >
61-65
56-60
51-55
46-50
40-45
<40

Illustrerade ekvivalenta bullervärden för Norra Fogdarödsvägen med hastighet 50 km/h.
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Norra Fogdarödsvägen 30km/h

Resultat

Beräkningar Norra Fogdarödsvägen
dB(A)

dB(A)

Meter från
väg

Ekvivalent
nivå

Maxnivå vån 1

10

55

67

20

50

61

30

46

55

En hastighetssänkning är en rekommenderad lösningen
för den del av Norra Fogdarödsvägen som passerar de två
bostadsområdena, det befintliga och det föreslagna. En
hastighetssänkning är också att rekommendera utifrån
trafiksäkerhet då fler kommer att röra sig mellan områdena
och med hänsyn till närliggande skolverksamhet. En sänkning
av hastigheten till rekommenderade 30 km/h ger en
boendemiljö med bullervärden inom tillåtna ramar.

66 >
61-65
56-60
51-55
46-50
40-45
<40

Illustrerade ekvivalenta bullervärden för Norra Fogdarödsvägen med hastighet 30 km/h.
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Risk och Farligt gods
WSP har upprättat en detaljerad riskbedömning för detaljplanen, 2017-04-26.
Slutsatserna från den utredningen är att planförslaget är genomförbart ur risksynpunkt, förutsatt att
huvuddragen i nuvarande planförslag behålls och att planerade riskreducerande åtgärder genomförs. De åtgärder som avses är den bullervall som föreslagits längs väg 13 som också blir ett skydd
mot farligt gods och att det bebyggelsefria avståndet om 30 meter behålls.
Följande argument har använts vid bedömningen av områdets planering ur riskhänseende:
Dike
Längs planområdet finns ett befintligt dike, vilket kan samla upp ett vätskeformigt utsläpp. Åtgärden
kan reducera konsekvensen av pölbrand, eftersom diket samlar upp vätskeutsläpp. Åtgärden kan
med fördel kombineras med vall, se avsnitt för vall nedan.
Skyddsavstånd
Enligt nuvarande planer är skyddsavståndet mellan planerad bebyggelse och farligt gods-led 30
meter. Åtgärden innebär att skyddsvärt objekt inte får placeras inom ett visst avstånd från en riskkälla. Inom ett skyddsavstånd kan mindre störningskänsliga verksamheter finnas, liksom skyddsanordningar, t.ex. vall och plank. Skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd har hög tillförlitlighet och
fungerar oberoende av andra åtgärder. Åtgärden är mest effektiv på korta avstånd, och effektiviteten
avtar med avståndet.
Vall
Enligt nuvarande planer ska en 1,8 meter hög vall uppföras längs hela planområdet för att reducera
bullernivåer. En vall av jordmassor fungerar som en fysisk barriär mellan godsled och planområde.
Vallen tjänar som en avgränsning mot planområdet vid utsläpp av vätskor, och begränsar både storlek och bildandet av pölar, och i förlängningen eventuella pölbränder. Gasutsläpp nära marken kan,
till följd av den turbulens som vallen skapar, reduceras i koncentration. Tryckvågor från explosioner
kan reduceras och avåkningar mot planområdet förhindras. Åtgärden har dessutom hög tillförlitlighet och kräver ingen skötsel avseende bibehållen riskreducerande effekt. En vall är dock förhållandevis dyr och skrymmande.
Disposition av planområde
Inom planområdet planeras för äldreboende, vilket betraktas som känslig bebyggelse enligt RIKTSAM. Avståndet till denna verksamhet är dock minst 90 meter, och verksamheten ligger i skydd av
vall och bostäder. Denna typ av disposition av planområdet är positivt ur risksynpunkt.

Föreslagen trafikstruktur

Biltrafik
En trafikutredning har upprättats av Ramböll 2016-11-10, som sett över föreslagen trafiklösning
med angöring och trafikflöden.
Området byggs upp kring ett uppsamlande gatustråk i väst-östlig riktning som ansluter till Norra
Fogdarödsvägen i befintlig trevägskorsning. Gatunätet kompletteras i östra delen med en parallell
bostadsgata, i mitten av ett tvärgående stråk som ansluter till Norra Fogdarödsvägen via en befintlig
anslutning.
Den föreslagna bebyggelsen förväntas alstra mellan 850-900 bilrörelser per vardagsdygn, utifrån
Höörs kommuns alstringstal för olika former av bostäder. Trafikutredningen påvisar att för de båda
föreslagna tillfarterna till planområdet från Norra Fogdarödsvägen kommer det att vara god framkomlighet.
Tillskottet av trafik från det nya området ökar trafiken i tillfarten till väg 13, Ystadsvägen, men belastningsgraden är fortsatt låg utan risk för köbildning.
Siktkraven i VGU 2015 kan innehållas utanför planområdet ut mot Ystadsvägen.
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Det centrala gatustråket genom det nya området kan lämpligen anslutas till befintlig trevägskorsning
där bebyggelsen nordväst om Fogdarödsvägen har sin södra utfart.
Gång- och cykeltrafik
Huvudcykelstråk och gångstråk finns utbyggt i området väster om planområdet och dessa förlängs
in i området över Norra Fogdarödsvägen och vidare genom planområdet. Huvudstråket får med den
planerade utbyggnaden en koppling till Fogdaröds rekreationsområdet öster om planområdet.
En skisserad och föreslagen säker gång- och cykelöverfart över Norra Fogdarödsvägen har tagits
fram i samband med trafikutredningen för området och som sammanbinder de båda bostadsområdena.
Kollektivtrafik
Det nya bostadsområdet är planerat så att det går att anlägga en busshållsplats för en ny busslinje
längs Norra Fogdarödsvägen angränsande till planområdet.

DARÖ

DSVÄG

SV

A FOG

YS

EN

TA
D

NORR

ÄG

EN

Skiss på en möjlig utformning av säker gång- och
cykel koppling över Norra Fogdaödsvägen.

3D illustration med vy österut över föreslagen bebyggelse.
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Parkering
Parkering sker inom den egna fastigheten. Parkering för flerbostadshus sker inom fastighetszon och
utformning och antal prövas vid bygglovsprövning. Bedömningen är att det är möjligt att anordna en
fullgod parkeringslösning till föreslagen byggrätt.
Parkering kan anläggas inom kvartersmarksområde avsedd för komplementbyggnad och ytor finns
för att tillmötesgå de kommunala riktvärden för parkering och gästparkering inom planområdet.
Inom dessa zoner för bostadskomplement kan det anläggas c:a 35 parkeringar.
Utformning av gator
Gator följer den vägstandard som tagits fram i Höör för bostadsområden i stadens utkant som innebär en vägzonsbredd om 8,5 meter inom planområdet. Vägzonen är fördelat med en 2 meter bred
gångbana, 5 meter körbana och 1,5 meters gångyta med överbyggnad som köryta.

Kulturmiljö

Då marken i den östra delen av fastigheten Fogdaröd 8:2 bedöms ha ett samband med Herrgården
(Gästgården) och innehålla ett kulturmiljövärde har denna delen av fastigheten utgått som en del av
planområdet. Gränsen för planområdet är dragen längs den befintliga grusvägen. Med den åtgärden
bedöms inte planförslaget beröra kulturmiljön.

Teknisk försörjning

El, tele, data
Det finns utbyggd teknisk försörjning till grannfastigheter. Zoner för transformatorstation eller annan
teknisk anläggning har lokaliserats centralt i området.
Vatten och spillvatten
Planområdet kommer att ingå i kommunens vatten- och spillvattenssystem. Eftersom planområdet
lutar från bebyggelse och ner mot Lerbäcken kan det föreligga svårigheter att få till ett system för
spillvattenhantering med självfallsledningar. Det kan betyda att åtminstone delar av området kommer att behöva försörjas via ett trycksatt system. Vid framtida arbete går det förslagsvis att ställa ett
alternativ med en gemensam pumpstation i jämförelse med LTA-system (lågtryckavloppssystem) för
vardera tomt. En användningzon för en gemensam pumpstation har tillförts plankartan.
Dagvattenhantering
En dagvattenutredning är upprättad av COWI, (2017-09-21).
Höörs kommun har, i samarbete med Mittskåne Vatten, tagit fram en dagvattenpolicy. Detta dokument ska utgöra vägledning i all fortsatt arbete med dagvattenhantering inom Fogdaröd 8:2. I dagvattenpolicyn nämns det bla att om ingen annan information om den naturliga avrinningen finns så
går det att verka för att avrinningen från planområdet inte överstiger flödet motsvarar naturmarksavrinning, dvs ett utflöde på 1,5 l/s ha.

Illustrerad sektion över möjlig utformning av skyddsvall mot Ystadsvägen med en möjlig teknisk
utformning beskriven i VGU (vv publikation 2004:80 2004-05, sidan 94). På ömse sidor om vallen
anordnas servicevägar för skötsel av vallen.
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Utdrag ur upprättad VA- och dagvattenutredning. Kartan illustrerar principerna för dagvattenhantering
inom planområdet och den redovisar och sektionerna som redovisas på sidan 10.
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Riktlinjen innebär att området ska kunna fördröja regn motsvarande ett 10-årsregn och att utloppsflödet motsvarar flödet för naturmarksavrinning. Vid högre flöden så kan där istället behövas
bräddavlopp eller andra åtgärder för att området ska kunna avvattnas utan skador på byggnader.
Fogdaröd 8:2 ska efter exploatering ingå i Mittskåne Vattens verksamhetsområde för dagvatten.
Utredningen delar upp planområdet i två delavrinningsområden med en grov höjdsättning av vägar.
Den grova höjdsättningen är endast avsedd att verka vägledande inför framtida utredningsarbeten
och visar avrinningsvägarna genom området och mot fördröjningsytor.
Utredningen har föreslagit en principlösning som är dimensionerad för att omhänderta dagvatten för
ett 10-års regn som bygger på en fördröjning med en avrinning från planområdet som innebär ett
utflöde på 1,5 l/s ha, enligt Höörs kommuns dagvattenpolicy.
Utredningen har också pekat ut principer för hur området också ska kunna klara ett 100-års regn.
Ytor för att hantera dagvatten finns inom planområdet och planbestämmelser som möjliggör ett omhändertagande enligt föreslagna principlösningar är tillfört plankartan.

Sektioner över principlösningar i området, Cowi dagvattenutredning 2017-09-21
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Avfallshantering
Området ligger inom Merabs (Mellanskånes Renhållnings aktiebolag) verksamhetsområde. Upphämtning kan ske både genom upphämtning i anslutning till gata eller från en samlad gemensam lösning i
anslutning till gata.
Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjning och placering av eventuell brandpost sker i samråd med räddningstjänsten i
Höör som en del av bygglovsprocessen.

Markhushållning

Marken är jordbruksmark med klass 4 och är alltså brukningsvärd jordbruksmark. Sådan mark får
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande
sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Föreslagen exploatering bedöms påverka miljön genom exploatering av brukningsvärd jordbruksmark. Det bedöms dock inte vara en så omfattande förändring av tillgången på brukningsvärd jordbruksmark att det kan räknas som betydande miljöpåverkan. Exploateringen följer gällande översiktsplan och innebär ingen ytterligare exploatering av jordbruksmark.

Konsekvenser

Bedömning av miljöpåverkan

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.
I övrigt berör planområdet inte några allmänna intressen utpekade i översiktsplan eller andra
kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är heller inte så omfattande att den genererar
stora trafikmängder. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan.

Mark, luft och vatten
Miljökvalitetsnormer för luft
Föreslagen detaljplan bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för luft.
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Planområdet angränsar till en grundvattenförekomst som ligger under stora delar av Höörs
tätort. Det är en sand- och grusförekomst som har god kvantitativ och kemisk status. Med
normal hänsyn i fråga om dagvattenhantering bedöms inte statusen påverkas negativt av en
bostadsutbyggnad i området.

Naturmiljö

Konsekvensen av detaljplanen är att den befintliga betesmarken/åkermarken exploateras. Naturmark
behålls i planområdets sydvästra del som ett riskavstånd mellan väg 13. I planområdets sydöstra del
innebär föreslagen naturmark ett respektavstånd mellan föreslagen bebyggelse och Fogdarödsskogens rekreationsområde.
Ett realiserande av planförslaget innebär att två lindar i lindallén längs norra Fogdarödsvägen måste
fällas för den södra in- och utfarten till det nya bostadsområdet.
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Kulturmiljö

Marken i östra delen av planområdet är zonerat för Naturmark med hänsyn till att bevara de kulturmiljövärden som eventuellt finns i landskapet framför och markens koppling till herrgårdsbyggnaden
(Gästgården).

Hälsa och säkerhet

Buller/trafik
Föreslagen exploatering bedöms medföra mer trafik på omgivande trafiksystem men inte i sådan
omfattning att det påverkar den befintliga trafiksituationen i en betydande omfattning.
Den ökade trafiken som föreslagna nya hushåll i området kommer att generera på omgivande gator
bedöms inte bidra till den befintliga trafikens gemensamma bullerstörning i betydande omfattning.
Farligt gods
En detaljerad riskbedömning har upprättats av WSP, 2017-04-26. Utredningens slutliga bedömning är efter genomförd riskbedömning att principerna för nuvarande planförslag är genomförbart,
förutsatt att den planerade riskreducerande skyddsvallen utmed väg 13 och med det bebyggelsefria
avståndet till vägen om 30 meter genomförs.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastigheten Fogdaröd 8:2 kan komma att behöva genomgå en fastighetsreglering där fastighetsgränsen justeras till att följa planavgränsningen.
Fastigheten Fogdaröd 8:2 är uppdelad i två åtskilda områden, planområdet omfattar del av det södra
åtskilda området av fastigheten.
I södra delen behöver fastighetsgräns justeras vid mötet av vägområde för väg 13 längs vägdiket.
Befintlig fastighetsgräns är dragen så att även en bit av körbanan ligger inom fastigheten Fogdaröd
8:2.
I norra delen föreslås en justering av fastighetsgränsen som innebär en rakare och enklare dragning
mellan de båda fastigheterna. Den nya dragningen gör att ungefär lika stor del av fastighet Fogdaröd
1:19 läggs till förmån för fastighet Fogdaröd 8:2 som tvärtom.
Planavgränsningen har dragits längs den befintliga grusvägen i fastighetens östra del. Detta innebär
att den östra delen av fastigheten Fogdaröd 8:2 inte ingår som en del av detaljplanen.
Exakta fastighetsavgränsningar och fastighetsjusteringar kommer att hanteras i den fortsatta planprocessen.

Sociala konsekvenser

Det planerade området har gång- och cykelväg som knyter an till ett övergripande gång- och cykelvägnät. Denna koppling gör det möjligt för boende i Höör att röra sig genom området och vidare till
rekreationsområdet öster om planområdet.
Det finns också ett stråk i nord-sydlig riktning som kopplar området till verksamheten norr om planområdet.

Mellankommunala frågor

Föreslagen etablering bedöms inte påverka handelsmönstret mer än lokalt. Området är placerat i
utkanten av kommunens huvudort och resemönstren i samband med livsmedelsinköp begränsas
normalt till kortare sträckor.
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Priciper för etapputbyggnad av området.

Området är utformat för att kunna utvecklas i två etapper. Nedan redovisas principerna för etappindelningen vilket kan komma att utvecklas i två etapper och dessa är principerna för etappindelningen vilket kan komma att justeras i den fortsatta processen och efter överenskommelse i de
exploateringsavtal som ska tas fram innan granskningsskedet. Exploateringsavtalet är det som styr
genomförandefrågor mellan parter i sådana frågor som ej kan regleras genom planbestämmelser.
Etapp 1 innefattar anläggande av de båda utfarterna mot Norra Fogdarödsvägen och vägen som
kopplar dessa båda in- och utfarterna samman. Det innefattar även anläggande av bullervall och
första delen av cykelvägen in i området.
Etapp 2 innebär att vägkorsningen i mitten av planområdet anläggs och en ny väg som matar det
östra planområdet kopplas till denna korsning, utbyggnad och avstyckning av fastigheter i samband
med den nya vägdragningen.

Etapp 1

Bedömt område för etapp ett.

Etapp 2

Bedömt område för etapp två.
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Motiv till planbestämmelser
Kvartersmark

Inom planområdet prövas framförallt bostäder. Inom avgränsat område prövas, tillsammans med
möjlighet för bostad, även möjlighet för öppenvård.
		
		Öppenvård.
		
D1
		
Med öppenvård avses sådan verksamhet som är en vårdverksamhet i särskilda lokaler vilken kan
innebära vårdcentral, äldrevård, ungdomsvård och liknande. Det som inte avses är sluten vård som
tex kriminalvård och liknande.
Bestämmelse om öppenvård är tillsammans med kvartersmarksbestämmelsen för bostad en tydlig
möjlighet för ett äldreboende eller ungdomsboende där man har sin adress men med tillsyn av personal och med gemensamma utrymmen.

Skydd

Mot väg 13 har skyddsbestämmelse om vall lagts till ett område i allmänplatsmark Natur. Denna vall
har en skyddande funktion mot farligt gods och störning från buller. Dess höjd om 1,8 meter ska
räknas från anslutande gatuhöjd för väg 13.

Bebyggelse och fastighetsbildning

Bebyggelsen är styrd i två olika största fastighetsstorlekar och utnyttjandegrader för att ge området
ett varierat innehåll med olika former av bostäder, från radhus till friliggande villor och även möjlighet för flerbostadshus och därmed fullfölja syftesformuleringen med detaljplanen.
För att möjliggöra en varierad bebyggelse inom planområdet har två maximala fastighetsstorlekar,
1000m², och1500m² valts ut och fyra olika maximala utnyttjandegrader, 25%, 30%, 40% samt
60% som lämpliga inom området och som också bedömts vara säljbara tomter. För att möjliggöra
hyresrätter och radhus regleras inte maximal fastighetsstorlek på några bostadszoner.
Högsta nockhöjd har satts till maximalt 8 meter för den lägre bebyggelsen, vilket ger möjlighet för
ett 1½-planshus eller ett 2-planshus med flackt tak. I område för öppenvård, bostad har högsta
nockhöjd satts till maximalt 15 meter. Vilket är ett mått som möjliggör flerbostadshus.
Huvudbyggnader får sammanbyggas i tomtgräns eller placeras minst 4 meter ifrån tomtgräns, för
att möjliggöra radhus, parhus och friliggande villor. Avståndet 4 meter är för att underhåll och för
att minimera brandrisk mellan byggnader. Sammanbyggs huvudbyggnader i tomtgräns ska dessa
utföras enligt gällande brandklassning.
Förgårdsmarken till huvudbyggnader har valts till 2,5 meter då området är kuperat och då huvudbyggnaderna behöver förhålla sig till gatuhöjder så är det lättare att projektera om dessa ligger
närmre vägen. Avståndet 2,5 meter är också valt utifrån att de ska finnas god sikt vid utfart från
fastighet mot gata.
Inom kvartersmark för bostad närmst vägarna finns en zon som är ej lämplig för byggnader (prickmark) och detta är för att inte placera byggnader för nära vägar och cykelvägar utifrån olika riskhänseenden.
Carport och garage ska placeras 6 meter från lokalgata, på så vis får det plats en bil i carport och
garage samt en framför carport eller garage vilket uppfyller kravet på 2 bilplatser inom egen fastighet enligt Höörs parkeringsnorm. Carport/garage och komplemtbyggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns eller placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. Avståndet 1 meter är för att byggnader
ska kunna underhållas runt byggnader inom egen fastighet.
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Förutsättningar
Bakgrund

Postitivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen 2016-01-11 § 4 för bostäder i form av villor och
radhus eller marklägenheter på fastigheten Fogdaröd 8:2. Det beslutades att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att planarbetet ska ske med utökat
förfarande. Plankostnadsavtal har därefter tecknats mellan kommunen och exploatören 2016-03-13,
varefter en skiss med förtydligande av den avsedda bebyggelsen har inkommit till kommunen 201709-28.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan
I översiktsplanen (Översiktsplan 2002) ingår fastigheten i utbyggnadsområdet Höör Öster.
Höör Öster är ett 70 ha stort område som i öster avgränsas av ny väg 13/23 förbi tätorten. Utbyggnadsområdet kan delas upp i mindre områden med sinsemellan helt olika förutsättningar för exploatering. Utbyggnadsområdet har varit tänkt att fylla behovet av tätortsutveckling på längre sikt, efter
Höör Väster. I samrådsförslag till ny översiktsplan (2012) redovisas samma förutsättningar som i
gällande översiktsplan, men med en öppning för mindre flerbostadshus. Bedömningen är att planförslaget har stöd i gällande översiktsplan och i samrådsförslaget till ny översiktsplan.
Detaljplan
Området är ej tidigare planlagt.
Närmaste detaljplaner är:
För bebyggelsen på västra sidan om Norra Fogdarödsvägen gäller stadsplan Stg 408 Fogdaröd 4:92
m.fl som vann laga kraft 17 maj 1977 (H52).
Söder om väg 13 gäller Ändring och utvidgning för sydöstra delen av Höörs köping som vann laga
kraft den 21 oktober 1960 (H24).
Norr om planområdet och också norr om Fogdaröds verksamhetsområde finns detaljplan för Emiliaskolan del av Fogdaröd 1:19 och 8:2 som vann laga kraft den 20 juli 2004 (H124).
Riksintressen
Området berörs ej av några riksintressen.
Kommunala beslut
Området berörs inte av några kommunala beslut av betydelse för planförslaget.

Befintliga verksamheter
Trollskogen
Förskola med 2 avdelningar.

Fogdaröds förskola
Förskola med 4 avdelningar.
Emiliaskolan
Emiliaskolan är en grundskola med Waldorfpedagogik från F-9 med c:a 180 elever.
Fogdaröd: omsorg, vård och utbildning
Norr om planområdet bedriver företaget Fogdaröd flera verksamheter som tillhandahåller omsorg,
vård, utbildning samt ett boende för människor med olika funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Inom området finns en dagligverksamhet, Fyrklövern, som är ett vårdboende för yngre med
olika demenssjukdomar och Karolinaskolan som har ett naturbruksprogram, yrkesintroduktion och
yrkesutbildning för personer med olika funktionsnedsättningar. Hästhagen är en verksamhet som
är ett serviceboende för personer med funktionsnedsättning och HVB Gästgården som tar hand om
ensamkommande flyktingbarn.
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Naturmiljö

Den sydöstra spetsen av fastigheten består av naturmark som har mycket höga naturvärden enligt
grönstrukturprogrammet (2007). I naturvårdsprogrammet (2013) är detta område utpekat som en
del av Fogdarödsskogens tätortsnära naturområde.
Rekreation
Fogdarödsskogen erbjuder en välhållen femkilometersstig i kuperad terräng som på vintern spåras
för skidåkning. Utöver den markerade slingan finns det även några olika skogsvägar för promenader.
Lekplats
Närmaste lekplats är Fogdaröds lekplats c:a 130 meter från planområdet. Lekplatsen är utmarkerad
på kartbilden nedan.
Grönstruktur
Planområdet ligger i nära anslutning till flera grönområden som ingår i Höörs grönstrukturprogram
upprättat den 28 mars 2007. Dessa grönområden kan planområdet hjälpa till att koppla samman. Se
bild på sidan 22..

Gästgården vy norrifrån.

Fogdaröds förskola
Trollskogen
Lekplats

Emilia skolan

Fogdaröd

Planom

rådet

Olika verksamheter i förhållande till planområdet. Fogdaröds lekplats är utmarkerad.
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Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse, nedan redovisas intilliggande områden och dess
bebyggelse.
Friliggande villor. Nordväst om planområdet på andra sidan om Fogdarödsvägen finns ett tidstypiskt
villaområde från 70-talet med återvändsgator och separerade gång- och cykelvägar. Området kännetecknas av ett flertal fastigheter mellan 500 och 650 m² och med ett mindre antal fastigheter som är
större än 650m². Området har friliggande hus med 45º sadeltak, små trädgårdar och tätbebyggelse.
Vårdboende. Norr om planområdet finns sju enheter med vårdboende som ingår som en del av verksamheten för företaget Fogdaröd, byggnaderna är uppförda i en våning.
Radhus. Uppförda mellan 1960-1970 talet och är hus i en våning sammanbyggda med garage. Fastigheterna som är c:a 300 m².
Friliggande villor. 1960-1970 tals bebyggelse. 1½ våning. Stora tomter 1000 m². Bebyggelsen är
tidstypiska hus med sadeltak.

Planom

rådet

Olika former av bebyggelse i planområdets närhet.
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Geotekniska förhållanden
En markteknisk undersökning är (MUR) genomförd i juli 2016. Markförhållandena under matjordstäcket inom planområdet domineras av sand uppblandat med grus, silt, lera och morän varierande
genom fastigheten (se MUR). Generellt förekommer de mer porösa sandigt grusiga jordarterna i övre
skikt medan de tätare silt och morän ligger en bit ner i marken. Beroende på vilka nivåer grundvatten
förekommer kan det således föreligga möjlighet för viss perkolation av dagvatten inom Fodgaröd 8:2.
Dagvatten
Dagvattenutredning är upprättad i juli 2016 och reviderad i september 2017. Förutsättningarna för
området är att marken, inom planområdet, i dagsläget avvattnas genom naturligt via ytavrinning.
Östra delen rinner med riktning mot vägdiket vid Väg 13 och västra delen mot höjdryggen i söder.
Avrinningen ner mot höjdrygg i söder stöter även på en lokal, mindre höjdpunkt öster om bebyggelsen inom grannfastigheten Fogdaröd 7:5. Flödet följer sannolikt höjdryggen västerut för att slutligen
nå Lerbäcken.
Biotopskydd
Inom planområdet finns det inget som bedöms vara biotopskyddat. Planområdet gränsar till ett
stenröse eller en stentipp som kan utgöra ett biotopskyddat inslag och som bedöms ligga inom angränsande fastighet Fogdaröd 7:5. Stenansamlingen ska mätas in och fastställas i grundkarta så att
nödvändig hänsyn till denna kan tas inför upprättande av granskningshandlingar.

Angränsande stentipp eller stenröse.

Lindabacken
Je
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Planom
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t
ea röds
r
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Re ogd
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Illustration som visar olika grönstrukturer och hur dessa kan kopplas ihop via gång- och cykelstråk
genom planområdet åt Jeppavallen, Lindabacken och Fogdarödskogen.
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Foto med vy norrut med Herrgården (Gästgården) och marken framför denna som inte ingår i planområdet. Den streckade gula linjen illustrerar planområdets östra gräns.

Kultur

Området är ej utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. Men det anses finnas kulturmiljövärden i de
äldre byggnaderna kring Fogdarödshemmet tillsammans med marken i anslutning till dessa. Planområdet avgränsas i öst längs den befintliga grusvägen och lämnar landskapet söder om Herrgården
(Gästgården) orört.
Arkeologi
En arkeologisk utredning har genomförts av CMB uppdragsarkeologi AB. Vid utredningen grävdes 19
sökschakt med en sammantagen längd om 316 meter. Vid utgrävningen påträffades två gropar varav
den ena innehöll modernt material och den andra är odaterad. Inga ytterligare fynd påträffades. Utifrån detta är bedömningen från Länsstyrelsen 2016-11-17, att inga ytterligare arkeologiska insatser
är motiverade.

Trafik

Biltrafik
Planområdet gränsar i söder till väg 13 eller Ystadsvägen och i väst till Norra Fogdarödsvägen.
Ystadsvägen har en trafikmängd som 2015 uppgår till 5520 fordon under ett årsmedeldygn (ÅDT).
Norra Fogdarödsvägen har en trafikmängd som 2012 uppgår till 1385 ÅDT.
Sedan 2012 har man i området byggt ytterligare en förskola med 4 avdelningar och ca 60 barn.
Detta innebär en beräknad ökning av antalet fordonsrörelser på Norra Fogdarödsvägen med ca 120
ÅDT.
Ystadsvägen har förbi planområdet en skyltad hastighet om 70km/h och Norra Fogdarödsvägen har
en skyltad hastighet om 40 km/h.
Gång- och cykeltrafik
Höör har antagit en cykelplan 2013, den har som övergripande mål att koppla ihop målpunkter i
Höör genom utbyggnaden av ett gång- och cykelvägnät. Till målpunkter hör grönområden, skolor,
butiker och liknande.
Planområdet är placerat på en plats med goda förutsättningar att koppla befintlig struktur till målpunkter öster och norr om området, se bild sidan 17. Planområdet kan förbindas med planskilda
korsningar och trygga gång- cykelvägar till sin omgivning. Under väg 13 finns två planskilda korsningar för koppling mot Jeppavallen och centrum.
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0m

Planområdet

Karta med busshållsplatser och avstånd till närmsta hållplats från området.
Kollektivtrafik
Närmaste busshållsplatser är vid Krokgatan och Ängsgatan som är hållplatser längs Hörbyvägen. Till
dessa är det c:a 420 meter.
Hållplatserna trafikeras av Ringbuss 445 som kör sträckan: Höörs station → Orup → Sätofta → Jägersbo en gång i timmen, men lite tätare under rusningstid. Turerna körs olika håll förmiddagar och
eftermiddagar, men avslutas alltid med att köra från stationen till Pumpavägen och tillbaka.
Buller
Ystadsvägen.
Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till väg 13, vilket innebär bullerstörningar och risker med avseende på olyckor med farligt gods. Höörs kommun tillämpar länsstyrelsens Riktlinjer för riskhänsyn
i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Det innebär att om bostäder ska prövas lämpliga inom 70 m från
farligt gods-led behövs en särskild lämplighetsbedömning som tar hänsyn till platsens unika förhållanden och eventuella riskreducerande åtgärder. Ny bostadsbebyggelse är aldrig lämplig inom 30 m
från farligt godsled.
Radon
En särskild radonmätning har inte genomförts. I samband med nybyggnation av bostadshus bör det
genomföras en markradonundersökning.
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Kommunal och kommersiell service

Inom planområdet finns ingen service. Planområdet ligger cirka 2 km från Höörs centrum där dagligvarubutik, handel, vårdcentral, bibliotek och service av olika slag finns.
Den närmaste kommunala skola F-9 finns inne i Höör. Kommunala förskolor finns i det befintliga Fogdarödsområdet som gränsar till planområdet.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Genom planområdet går en servisavsättning för vatten, dagvatten och spillvatten. Dess exakta läge
är inte helt klarlagd och den kommer att behöva flyttas i ett genomförande av planen. Spillvatten kan
inte avledas genom självfallssystem utan behöver stöd av ett pumpsystem.
Dagvatten
Marken inom planområdet avvattnas i dagsläget naturligt via ytavrinning. Västra delen rinner med
riktning mot vägdiket vid Väg 13 och östra delen mot höjdryggen i söder. Avrinningen ner mot höjdrygg i söder stöter även på en lokal, mindre höjdpunkt öster om bebyggelsen inom grannfastigheten
Fogdaröd 7:5. Flödet följer sannolikt höjdryggen västerut för att slutligen nå Lerbäcken.
I nordvästra hörnet av fastigheten, ut mot Norra Fogdarödsvägen, finns servisavsättningar
för vatten, dagvatten och spillvatten tillhörande Mittskåne vatten. Genom planområdet löper befintliga servisledningar upp mot Fogdarödshemmet.
El, tele, data
Det finns utbyggt teknisk försörjning i områdets närhet.

Genomförande
Ansvarsfördelning

Ansvaret för genomförande av detaljplanen ska regleras genom exploateringsavtal och kommer att
närmare redovisas i den fortsatta planprocessen.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmänplats.
VA-verket är huvudman för VA-systemet.
Kraftringen Nät AB ansvarar för elförsörjning inom området.
Merab är huvudman för avfallshantering.

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastighetsbildning
Fastighets Fogdaröd 8:2 kommer att behöva genomgå flera fastighetsjusteringar i och med ett
genomförande av detaljplanen. Dessa justeringar kommer att mer exakt beskrivas i den kommande
planprocessen.
Ledningsrätt och servitut
Genom planområdet går en servisavsättning för vatten, dagvatten och spillvatten. Dess exakta läge
är inte helt klarlagd. Ledningen kommer att behöva flyttas i genomförandet av detaljplanen.

Ekonomiska frågor

Planavgift
Planavtal är tecknat mellan Höörs kommun och exploatör för formell hantering av planprocessen.
Planhandlingar framtas av plankonsult på exploatörens bekostnad.
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Exploateringsavtal
Kommunen avser att ingå exploateringsavtal med anledning av planens genomförande.
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 nya vägar, naturområden och parkområden enligt schablonkostander redovisade nedan.
•
•
•

Parkmark 5 kr/m2
Gatumark 15 kr/m2
Övriga byggnader 18 kr/m2

Övriga kostnader
Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens VAtaxa.
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.

Administrativa frågor

Genomförandetiden för planen är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.

Medverkande tjänstemän
Planhandlingarna är upprättade av uppdragsansvarig planarkitekt Daniel Axelsson FPR/MSA,
WSP -Analys & Strategi - Malmö.
Från Höörs kommun har följande tjänstemän medverkat:
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef
Anneli Andersson, planarkitekt
Mette Dymling. planarkitekt

Rolf Carlsson					Mette Dymling
Samhällsbyggnadschef				Planarkitekt
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