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Vad innebär detta för mig?
Förslag till detaljplanen för del av Höör 57:17 (etapp
2b och 3 Kvarnbäck) i Höör, har ställts ut för samråd
sommaren 2018 och ställs nu ut för granskning som
är sista tillfället att lämna synpunkter. Granskningens
syfte är liksom samrådets att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan.
Som berörd fastighetsägare, innehavare av rättighet,
myndighet, organisation eller annan intressent, så
har ni nu möjlighet att ta del av granskningshandlingarna och att lämna synpunkter på dem.

liggör ny gatuslinga mellan Timjanvägen i väster
och Kvarnbäcksvägen i öster. En kortare gatuslinga
skapar tillfart till fastigheter i sydost.
Planområdet som är beläget cirka en km norr om
Höörs centrum och Höörs station är ca 3,6 ha och
ägs av Höörs kommun.

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

Vad innebär förslaget?
SYFTE
Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL: Syftet är att
tillåta en sammanhållen blandad bostadsbebyggelse,
enbostadshus, parhus, radhus och flerbostadshus.
Flerbostadshus föreslås i 2-4 våningar och tillåter centrumanvänding*. Enbostadshus, parhus och
radhus tillåts i 1-2 våningar. Byggnaders placering
och höjder anpassas till landskapet som sluttar mot
sydsydväst och fastigheternas nivåer ska ansluta till
allmän platsmark på ett naturligt sätt. Planen möj*Användningen C centrum inrymmer en kombination av olika verksamheter som handel,
service, samlingslokaler och andra verksamheter som kan passa i bostadsområdet.

Planområdets lokalisering i Höör

Historik och nuläge Inom planområdet gäller detaljplan från 2007 som omfattade hela Kvarnbäck etapp
1-3. Planen från 2007 utformades i denna del med gator med återvändsplatser som nu omformas till en
mer modern gatustruktur med slingor. Etapp 1 längst i väster byggdes ut med fribyggarvillor samt bostadsrätter och hyreshus i söder. 2016 gjordes detaljplanen om för nästa etapp 2a med en gatuslinga,
Timjanvägen, istället för ”stickgator”. Den senaste detaljplaneändringen norra kvarter ”Koriandern” inom
2a gjordes om 2017 för att möjliggöra flerbostadshus i 2-plan. Etapp 2a, direkt väster om planområdet,
genomförs just nu med byggnation av enfamiljshus.
Kvarnbäck etapp 2b och 3
Föreliggande detaljplan omfattar den östra delen av det
kommunala utbyggnadsområdet för bostäder med gångoch cykelavstånd till Höörs station. Förslaget överensstämmer med Höörs kommuns översiktsplan.
Detaljplanen för denna östra del av Kvarnbäck, 2b och 3,
medger lite högre bostadshus i max 4 våningar.
I läget norr om nya slingan och intill Korandervägens infart kommer de högre husen att utgöra ett
riktmärke för stadsdelen som i övrigt föreslås få en bebyggelse i 1-2 våningar.
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En cirkulationsplats är avtalad med Trafikverket att påbörjas 2019 vid infarten Kvarnbäcksvägen där också vägen
mot Djurparken kopplas till väg 13.
I planförslaget ingår prövning för upphävande
strandskyddad mark 100 m från Höörsån som rinner i ett
skogsparti söder om planområdet och söder om en befintlig
gång- och cykelväg.
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Utdrag ur den formella plankartan med bestämmelser. Till detaljplanen hör
även en planbeskrivning som förklarar planens innebörd och konsekvenser.

Vad händer nu?

Har du synpunkter?

Detaljplanen tas fram med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen PBL (2014:900) 5 kap.
Det innebär att detta är sista tillfället att lämna synpunkter på planförslaget. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningsskedet kan
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta
detaljplanen (PBL 13:11).
Vissa ändringar har skett sedan samrådet vilka redovisas
i en samrådsredogörelse som skickas ut till de som haft
synpunkter. Den kan också beställas men läggs inte ut på
hemsidan på grund av dataskyddsförordningen GDPR. Efter granskningstiden sammanställs och kommenteras
inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Efter
granskningen är det Kommunfullmäktige som antar
detaljplanen.

Här är vi nu i processen

Laga kraft

Uppdrag
Granskning

Höörs kommun
Kommunstyrelsen
Box 53
243 21 Höör
eller till:
Kommun@hoor.se
Märk yttrande med Dnr KSF 2016/214, ange
namn och adress.

Hur kan jag få mer information?
Antagande

Samråd

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska
beaktas ska dessa ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 16 oktober 2018. Synpunkterna
skickas till:

För mer information om planförslaget:
•
Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se. Underrättelse om
granskningen finns på kommunens digitala anslagstavla och under fliken pågående detaljplaner.https://www.hoor.se/bygga-bo-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-omradesbestammelser/
pagaende-planarbete
•

Besök Kommunhuset där förslaget finns upphängt i foajén.

•

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

