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Detaljplan för
del av Höör 57:17 m fl. (etapp 2b och 3,
Kvarnbäck),
Höörs kommun, Skåne län
Upprättad: 2018-09-11
Detaljplanen för del av Höör 57:17 m fl (etapp 2b och 3, Kvarnbäck) som bedrivs med
utökat planförfarande har varit föremål för samråd under tiden 2018-05-29 – 2018-06-19.
Numera innefattar planområdet endast fastigheten Höör 57:17 då sammanslagning av
fastigheter har skett sedan detaljplanen påbörjades. Rubriken har därför ändrats inför
granskningen, ”m fl.” har tagits bort.
Syftet med samrådet vid utökat planförfarande är bland annat att nå ut brett så att
intresserade kan ta del av handlingarna och ges möjlighet att lämna synpunkter på dem.
Underrättelse om samrådet skickades ut till berörda myndigheter, ledningsdragande
företag, intressenter och sakägare. Samrådet har anslagits på kommunens anslagstavla
(www.hoor.se) och kungjorts i Skånskan och i Lokaltidningen lördagen den 26 maj 2018.
Samrådshandlingarna har även varit uppsatta på anslagstavlan i kommunhusets foajé
under samrådstiden.
De yttranden som kom in, 10 stycken varav 8 med synpunkter, redovisas och kommenteras
där det behövs i denna samrådsredogörelse. Vid kommunstyrelsens sammanträde 201809-11 tillkom ändringar i planhandlingarna som redovisas i samrådsredogörelsen.

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Följande har lämnat skriftliga yttranden under samrådet:

Statliga myndigheter
Länsstyrelsen

Med synpunkter

Lantmäteriet

Med synpunkter

Trafikverket

Med synpunkter

Region Skåne

Med synpunkter

Privata företag
E.ON

Utan synpunkter

Kraftringen

Med synpunkter

Tele 2 Sverige AB

Med synpunkter

Kommunala nämnder och instanser
Kommunstyrelsen

Med ändringar

Miljö och byggnadsnämnden

Med synpunkter

Barn och utbildningsnämnden

Utan synpunkter

Sakägare, grannar
Timjanvägen 9

Med synpunkter

Yttranden och kommentarer
Statliga myndigheter
Länsstyrelsen
Redogörelse för ärendet
Syftet med detaljplanen är att tillåta en blandad bostadsbebyggelse där flerbostadshusen
kan vara upp till fyra våningar och innehålla centrumfunktioner. Planområdet är beläget
inom Kvarnbäcksområdets östra del, cirka en km norr om Höörs centrum och Höörs
station. Planområdet avgränsas i väster av Timjanvägen och av fastigheten Koriandern 1.
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I norr angränsar planen till Kvarnbäcksvägen med gång- och cykelväg närmast de
planerade bostadsfastigheterna och i söder och väster ansluter planen till park- och
naturområden. Detaljplanen tas fram genom ett utökat förfarande. MKB har bedömts ej
behövas.
Länsstyrelsens rådgivning
Dagvatten
Då kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen, oavsett vilken mängd eller av
vilken kvalitet, kan kommunen behöva säkerställa ytor för dagvattenhanteringen om det är
en förutsättning för att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det beskrivs att det vore bra med
genomsläppliga ytor och gröna tak för att fördröja dagvattnet. Länsstyrelsen anser att om
lösningar som beskrivs är en förutsättning för dagvattenhanteringen för planeringen måste
detta följas upp med planbestämmelser
Länsstyrelsens formella synpunkter
Risk – Översvämning
Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag i form av en lågpunktskartering och en
svämplansanalys. Länsstyrelsen bedömer att frågor kring översvämning av Höörsån också
ingår som en del av Strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Länsstyrelsen konstaterar att svämplansanalysen visar att delar av planområdet kan vara
ett potentiellt översvämningsområde. Detta behöver tas hänsyn till i det fortsatta
planarbetet när man bedömer markens lämplighet och förhållandet till strandskyddets
syfte.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt
utredda avseende översvämning och strandskydd, varför planförslaget kan komma
att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL.
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Bild från
Länsstyrelsens
WebbGIS med
kartering för
svämplansanalys
där grå skraffering
visar en höjning
med 1,5 meter över
den befintliga
marknivån och röd
markering visar 2,5
meters höjning.
Hänsyn har inte
tagits till broar och
kulverteringar
varför bilden
egentligen skulle se
annorlunda ut vid
extrema
översvämningar.

Bilden visar översvämningsområden kring Höörsån som berör södra delen av planområdet.

Strandskydd
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns
särskilda skäl för upphävandet, för vart och ett av områdena inom planen, enligt 7 kap 18
c-d §§ miljöbalken, och att intresset av att ta området i anspråk på ett sätt som avses med
planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Det särskilda skäl som åberopas är att
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området.
Länsstyrelsen delar inte Höörs kommuns uppfattning om att just den föreslagna
bebyggelsen, inom det strandskyddade området, är att betrakta som en bebyggelse som
har till uppgift att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Lokaliseringen av bostäder kan
ske i den del av detaljplanen som inte omfattas av strandskyddet. För allmänplatsmark
behöver inte strandskyddet upphävas.

Kommentar:
Gällande Länsstyrelsens rådgivning och frågor om dagvattenhanteringen:
Höörs kommun har tagit fram en dagvattenpolicy som det hänvisas till i planbeskrivningen.
(http://www.mittskanevatten.se/wp-content/uploads/Dagvattenpolicy-Höörs-kommun.pdf )(2018-05-24)”

”Dagvattenledning kommer finnas i gatan som fastigheterna kan anslutas till.
Fördröjningsmagasin dimensionerat att ta emot extrem nederbörd har projekterats och
kommer anläggas inom allmän platsmark i dalen i enlighet med gällande detaljplan från
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2007, dit ledningar i gatumarken kommer anslutas. Omhändertagande av dagvatten inom
fastigheter kan utöver ledningar i mark ske genom att man använder sig av genomsläppliga
ytor i så stor grad som möjligt. Anläggande av gröna tak är ett bra komplement eftersom
det har fördröjande verkan på stora regn.” (planbeskrivningen sid 11).
Kommunens text är alltså råd till de som bygger som också är en viktig målgrupp för
detaljplanen. Det är inte en förutsättning för dagvattenhanteringen att ha genomsläppliga
ytor eller gröna tak för att gränsvärden för miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas.
Under rubriken ” Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster” sid 13 står vidare: ”I gällande
detaljplan från 2007 har ett område för dagvattenhantering med fördröjningsmagasin och
meandrande bäck avsatts i dalen väster om planområdet vilket säkerställer att tillräckliga
ytor finns för dagvattenhantering innan vattnet når sin recipient Höörsån. Nivåer för marken
är också sådana att avvattning sker naturligt mot detta område. Då marken kommer
bebyggas med bostäder bedöms inte miljökvalitetsnormer för vatten överskridas.”
Ett foto som visar fördröjningsmagasin som anlagts i dalen enligt detaljplanen från 2007
har fällts in i samband med texten ovan. Avsikten är att dammen med komplettering av
meandrande dike, ska ta omhand dagvatten även från etapp 2b och 3, vilket varit syftet när
planen som vann laga kraft 2007 togs fram. Detta har inte ändrats utan det är strukturen
inom Kvarnbäck som ändrats med föreliggande detaljplan.
För att förtydliga den rådgivande texten så har följande text lagts till under rubriken
”Dagvattenhantering” i planbeskrivningen: ” I gällande detaljplan som vann laga kraft 2007
har ytor inom PARK och NATUR avsatts för omhändertagande av dagvatten.
Dagvattenledning kommer finnas i gatan som fastigheterna kan anslutas till.
Fördröjningsmagasin dimensionerat att ta emot extrema nederbörder har projekterats och
kommer anläggas inom den allmänna platsmarken i dalen i enlighet med gällande detaljplan
från 2007 dit ledningarna i gatumarken kommer anslutas.”
Som upplysning till de som bygger: Att tänka på är att omhändertagande av dagvatten kan
utöver ledningar i mark ske genom att man använder sig av genomsläppliga ytor i så stor
grad som möjligt. Att stenlägga stora delar av tomten medför att regnvatten rinner på ytan
och inte infiltreras i marken. Dagvatten får inte släppas till grannfastighet. Innan dagvatten,
regn och smältvatten, lämnar fastigheten ska det tas omhand, det vill säga ett avskiljande
dike ska finnas där det finns risk att vatten leds till grannfastighet. Anläggande av gröna tak
är ett bra komplement eftersom det har fördröjande verkan på stora regn.”

Länsstyrelsens formella synpunkter gällande Risk – Översvämning
Dagvattenledningar från fastigheterna kommer ledas mot fördröjningsytor inom park- och
naturområdet väster och söder om planområdet, se redovisning ovan och i
planbeskrivningen.
Kommunen använder vid framtagandet av nya detaljplaner framförallt Länsstyrelsens
skyfallskartering som visar vattnets rinnvägar och lågpunkter som riskerar att
översvämmas. Höörs kommun har låtit göra en kompletterade översvämningskartering över
Höörs tätort med bättre upplösning (2 m) för att få en mer noggrann bild över vilka
områden som skulle kunna drabbas vid ett kraftigt skyfall. I skyfallskarteringarna som

Sida

5 (19)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Datum

2018-09-11

Diarienummer

KSF 2016/214

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Strategiska enheten

Länsstyrelsen och kommunen tagit fram visas en lindrigare bild än vad svämplansanalysen
visar. Både länsstyrelsens och kommunens skyfallskarteringar visar att kvartersmarken
inom planområdet inte berörs.
Svämplansanalysen som Länsstyrelsen tagit fram som det refereras till i yttrandet, visar vad
som skulle hända om vattnet svämmade över landskapets svackor där vattnet flödar,
(flöden sammanfaller med skyfallskarteringen), och vattenytan höjs med 1,5 respektive 2,5
meter över den befintliga marknivån. 1,5 meters nivån berör inte planområdets
kvartersmark medan 2,5 meters nivån når upp till planområdets kvartersmark i sydväst intill
befintlig gång- cykelväg söder om planområdet. Höörs kommun bedömer att risken för så
kraftiga höjningar av Höörsåns vattennivå som 2,5 meter är liten eftersom
avrinningsområdet inte är särskilt stort vilket också angivits i Höörs kommuns nyligen
antagna översiktsplan. Planbestämmelsen p1 reglerar dessutom att ”Huvudbyggnad ska
placeras med en fasad i gräns mot förgårdsmark (PBL 4 kap 16 § 1)". I motiven till
planbestämmelser, sid 8, har text lagts till som förtydligar att regleringen syftar även till att
förlägga bostäderna högt i terrängen. Den nya planerade gång- och cykelvägen utmed
dalen kommer även att anläggas något högre än befintlig mark och kvartersmarken. För att
minska kvartersmarken inom strandskyddad mark och potentiellt område med risk för
översvämning så har cirka 100 m2 tagits bort i granskningsförslaget från kvartersmarken i
sydost och lagts till naturmarken.

Strandskydd
Det finns en gällande detaljplan för planområdet. Kommunen önskar justera detaljplanen,
vilket i plansammanhang kallas ”ny detaljplan”. Det nya förslaget omfattar även något
mindre areal kvartersmark inom strandskyddad mark än vad den gällande detaljplanen
omfattar. Det innebär att föreliggande detaljplan gör mindre intrång på strandskyddet, ca
1500 m2 mindre areal jämfört med gällande detaljplan, se beskrivning under rubriken
”Konsekvenser – strandskydd” sid 16. Anledningen till den nya detaljplanen är att få en
bättre utformning, som att flackare lutningar kan skapas på gator i enlighet med gällande
regler, som max 5 % lutning på gatumark, vilket visat sig vara svårt att lösa. Bättre
genomsilning av trafik och tillgänglighet för räddningstjänst är andra faktorer som den nya
detaljplanen medför. Det har också visat sig vara svårt att lösa gata till tomtmark i sydöstra
delen där bostadsmarken avsetts försäljas till privat exploatör som därmed skulle bygga
tillfartsgata. Kommunen vill här ta ansvaret att bygga ut gatumarken som inom resten av
planområdet och på så vis få mer jämställda och bättre tillgängliga tomter. Dagvatten- och
VA- lösningar kan dessutom genomföras på ett mer funktionellt och ekonomiskt sätt.
Framförallt kommer området att disponeras på ett mer hållbart sätt då fler bostäder kan
byggas i ett stationsnära läge. Det finns alltså många fördelar med det nya förslaget, både
tillgänglighetsmässigt, samhällsekonomiskt och ur hållbarhetssynpunkt. Därför vore det
synd om kommunen tvingades använda den sämre lösningen som den gällande detaljplanen
från 2007 medger där strandskyddet redan är upphävt inom kvartersmarken.
Exploateringen av bostäder kan alltså ske enligt gällande detaljplan inom samma mark men
med en sämre lösning ur de många aspekter som angetts ovan.
Att upphäva strandskyddet även inom den allmänna platsmarken som omfattar gata syftar
till att kunna anlägga gata till bostäderna utan ytterligare dispensprövning vad gäller
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strandskyddet. Förslaget i samrådshandlingen att upphäva strandskyddet även inom allmän
platsmark natur och gång- och cykelväg har tagits bort. Kommunen avser att ansöka om
dispens för att upphäva strandskyddet där gång- och cykelväg planlagts för att kunna
ansluta till den befintliga som finns söder om planområdet.

Region Skåne
Region Skåne ser positivt på att Höörs kommun eftersträvar en blandad bostadsbebyggelse i planområdet med olika upplåtelseformer, storlekar och hustyper. I den
regionala utvecklingsstrategin läggs stor vikt vid balansen på bostadsmarknaden.
Målsättningen är att bostadsproduktionen ska öka med en allsidig sammansättning vad
gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper. I övrigt har Region Skåne inga synpunkter
utifrån det regionala utvecklingsperspektivet.

Lantmäteriet
PLAN: Varför heter planen detaljplan för Höör 57:17 m.fl.? Det är väl endast fastigheten
Höör 57:17 som berörs?
PLANKARTA: Illustrationslinjerna saknas i teckenförklaringen.
PLANBESKRIVNING: Under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser på sidan 24 hänvisas
det till sidan 19. Hänvisningen bör vara till sidan 20.
Under rubriken Ledningsrätter och servitut på sidan 20 står det att befintliga ledningsrätter ej överensstämmer med ledningarnas verkliga läge och att ledningsrätterna bör
göras om. Vidare står det på sidan 24 att det är Höörs kommun som ska ansöka om
fastighetsbildning. Det är endast ledningshavare som kan ansöka och bekosta en
ledningsrätt.

Kommentar:
PLAN: Vid avstyckningen av fastigheterna inom Kvarnbäck etapp 2a, området direkt väster
om det föreliggande, så överfördes samtidigt resterande del av Åkersberg 4:1 till fastigheten
Höör 57:17. Förrättningen avslutades 2017-07-17 och hade alltså inte avslutats när
rubriken sattes på ärendet. Kommunen tackar för påpekandet och ändrar rubriken till
”Detaljplan för del av Höör 57:17 (etapp 2b och 3 Kvarnbäck) inför granskningen.
PLANKARTA: Sedan samrådet har illustrationslinjerna tagits bort från plankartan.
PLANBESKRIVNING: Under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser på sidan 25 (tidigare
24) har hänvisningen ändrats från sidan19 till sidan 20.
På sidan 25 har lagts till att
”Ledningshavare ska ansöka om och bekosta ändrad ledningsrätt. I avtal med kommunen
kommer däremot att anges att kommunen bekostar den administrativa flytten av
ledningsrätt då det är i kommunens intresse att fastigheter, ”tomtmark”, inte belastas med
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onödig ledningsrätt då ledningarna och deras skyddsområde faktiskt är belägna utanför
fastigheten.”

Trafikverket
Samrådshandling
Strax öster och norr om planområdet ligger väg 13, där staten är väghållare. Väg 13 är
utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som
är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Den nu aktuella detaljplanen får
inte påverka riksintresset för kommunikationer negativt.
Väg 13 är också på sträckan utpekad inom funktionellt prioriterat vägnät som
kompletterande regionalt viktiga väg.
Planområdet ansluts till väg 13 i korsningen Kvarnbäcksvägen/väg 13. För denna korsning
finns ett avtal från 2006 (dnr: SA 30-A 2005:2706) mellan Trafikverket (dåvarande
Vägverket) och kommunen, om att korsningen ska byggas om till cirkulationsplats senast
när hälften av lägenheterna inom området (Höör Väster/Kvarnbäck) tagits i anspråk.
Utbyggnad av cirkulationsplats, i enlighet med avtalet, är planerad till 2019 (dock senast
2020).

Buller och vibrationer
Trafikverket har tagit del av bullerutredningen som hör till den nu aktuella detaljplanen
”Kvarnbäck 2 och 3, Höör. Trafikbullerutredning. (Tyréns 2018-05-22)”. Av den framgår
att prognos år för 2040 använts vid bullerberäkningarna. Trafikverket förutsätter att
gällande trafikuppräkningstal EVA använts för uppräkning av trafiken. Prognossiffrorna
förefaller inte fullt ut överensstämma med de prognossiffror som i planbeskrivningen
(sidan 10) anges utgå från EVA. Trafikverket vill också påtala att vi anser att
bullerutredningen ska baseras på prognos på 20 års sikt efter full utbyggnad enligt
detaljplanen.
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden
för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen eller
exploatören. Om bullerskyddsåtgärder eller anpassningsåtgärder är en förutsättning för
att riktvärdena ska kunna innehållas, ska erforderliga åtgärder regleras med
planbestämmelse i plankartan. Samtliga bullerskyddsåtgärder och anpassningsåtgärder
som föreslås måste beräknas, för att redovisa vilka bullernivåer som uppnås. Det måste
också säkerställas att erforderliga bullerskyddsåtgärder finns på plats innan inflyttning
tillåts. I ovan nämnda bullerutredning presenteras bullerutbredningskartor för
planområdet. Trafikverket efterlyser även redovisning av frifältsvärden vid fasad (både
ekvivalent- och maxnivåer samt värden vid både fasad och uteplats) för hela planområdet
(för samtliga våningsplan). I bullerutredningen måste det också tas hänsyn till antal
våningsplan på bebyggelsen och bullersituationen för uteplatser måste också utredas.
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Trafikverket tolkar bullerutredningen som att den är gjord utan hänsyn tagen till den
planerade bebyggelsen – bebyggelsen har inte tagits med i bullerberäkningarna.
Trafikverket anser att bullerberäkningar ska göras på tänkt byggnadsplacering och
byggnadshöjd etc., med befintliga och planerade/erforderliga bullerskydd och
anpassningsåtgärder. Samtliga bullerskyddsåtgärder och anpassningsåtgärder ska finnas
med i beräkningarna, för att säkerställa att gällande riktvärden kan innehållas. För detta
ska bullerutbredningskartor och punktvärden redovisas.
Detaljplanen får sedan bara medge den placering av bebyggelse samt utformning,
exempelvis byggnadshöjd etc. som är beräknad, och samtliga erforderliga
bullerskyddsåtgärder och anpassningsåtgärder för bebyggelse ska säkerställas genom
planbestämmelse i plankartan.
I bullerutredningen saknas resonemang kring vibrationer. Vad gäller vibrationer anser
Trafikverket att samma riktvärden för vibrationer som gäller för nybyggnad av väg- och
järnvägsinfrastruktur ska tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse, 0,4 mm/s vägd RMS i
utrymmen där människor stadigvarande vistas.
Trafikverket anser att bullerutredningen som utgör underlag för föreliggande detaljplan är
otillräcklig för att Trafikverket ska kunna bedöma påverkan på anläggningen. De lokala
förutsättningarna kan föranleda problem med buller. Kommunen ansvarar för att
säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de lokala förutsättningarna. Trafikverket
anser att utredningen behöver kompletteras. Innan detaljplanen föres till granskning ska
Trafikverket återigen ges möjlighet att ta del av utredningen.

Farligt gods/risk
Trafikverket vill framhålla att väg 13 är primär transportled för farligt gods. Hänsyn till
farligt gods ska beaktas för exploatering enligt de rekommendationer berörd länsstyrelse
anger för vägen. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande
åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet eller
på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.
Kommunen skriver i planbeskrivningen att riskreducerande åtgärder vidtagits efter en
riskutredning från 2005. Trafikverket har tagit del av ”Riskhänsyn i detaljplan för
Åkersberg 2:1 m fl., Höörs kommun. Riskanalys med avseende på farligt gods. Slutrapport.
(Öresund Safety Advisers AB, 2006-02-23)”, som enligt kommunen är den som hänvisas
till i planbeskrivningen för nu aktuell detaljplan.
I ovan nämnda riskutredning anges att bebyggelse ska förläggas på ett avstånd om 50
meter från väg 13. Detta återspeglas inte i den nu aktuella detaljplanen, där bebyggelse
tillåts närmre än 50 meter från väg 13. Trafikverket vill också påtala att riskutredningen
från 2006 inte tar höjd för dagens (2018) eller framtida trafik på väg 13. I ovan nämnda
riskutredning anges att årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för väg 13 år 2002 var cirka 2800
fordon (varav 230 fordon/cirka 8 procent tung trafik). ÅDT för 2014 visar 3860 fordon
(varav 340 fordon/12 procent tung trafik). Trafikverket anser dessutom att riskanalysen
ska baseras på trafik med prognos på 20 års sikt efter full utbyggnad enligt detaljplanen.
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Trafikverket anser vidare att de skyddsavstånd och riskreducerande åtgärder som anges i
en riskutredning ska återspeglas i plankartan.

Höghastighetsjärnväg
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för en ny höghastighetsjärnväg på
sträckan Jönköping- Malmö via Hässleholm. Utbyggnad av höghastighetsjärnväg på
sträckan Hässleholm-Lund finns med i nu beslutad Nationell plan för transportsystemet
2018-2029, med byggstart inom planperioden.
Planområdet ligger inom utredningsområdet för en framtida höghastighetsjärnväg på
sträckan Hässleholm-Lund. Trafikverket anser att innan det finns en beslutad korridor, bör
inte ut- eller tillbyggnad av befintlig bebyggelse i utredningsområdet hindras med
hänvisning till det framtida riksintresset. Planen försvårar inte avsevärt mycket en framtida
utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Den som planerar åtgärder i utredningsområdet
bör dock informera sig om planeringsläget för den framtida järnvägen, för att kunna ta
ställning till förutsättningar för genomförande av den nu aktuella detaljplanen. Trafikverket
rekommenderar därför kommunen att hålla sig uppdaterad om planeringsläget för den
framtida höghastighetsjärnvägen. Kommunen bör informera sig om vilket skede
planeringsprocessen är i och vilka underlag som finns tillgängliga för att kommunen ska
kunna lokalisera och utforma den tänkta bebyggelsen på bästa sätt.

Kommentar:
Buller
Trafikbullerutredningen 2018-05-22 som togs fram av Tyréns, Malmö har reviderats 201808-24 för att förtydliga frågor som trafikverket ställt i remissyttrandet och även
planbeskrivningen har reviderats.
Med utgångspunkt från Trafikverkets trafikräkningar från år 2014 har kommunen räknat
upp trafikflödet till år 2040 med hjälp av Trafikverkets uppräkningsfaktorer för EVA gällande
från 2018-04-01. Trafikmängden har räknats fram till 2040 då detta prognosprognosår
normalt rekommenderas av Trafikverket för trafikbullerutredningar.
Vad gäller att inga fasadberäkningar har gjort: Beräkningsresultatet av ekvivalenta och
maximala ljudnivåer är redovisade i utbredningskartor i färg i trafikutredningen som Tyréns
tagit fram och de har fälts in i planbeskrivningen. Beräkningarna för bullernivåer vid fasad
och uteplats har inte genomförts då detaljplanen har en stor flexibilitet vad gäller
utbyggnadernas utformning och placering och på grund av att riktvärden för fasad uppfylls
inom byggrätterna. Beräkningarna visar att gällande riktvärden för fasadnivån (Leq ≤ 60
dBA) uppfylls i hela planområdet vid 2 m över mark och även vid 14 m över mark där 4våningshusen tillåts placeras. Beräkningarna visar att riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50
dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids på den delen av planområdet som ligger närmast väg 13
vilket bör beaktas vid utformningen av framtida bebyggelse då balkong eller liknande ej ska
placeras vid bullerexponerad sida av bostaden om det inte finns annan bullerskyddad
uteplats i anslutning till bostaden. Men det är fullt möjligt enligt planen att placera uteplats i
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skydd av bullerplank på bullerexponerad sida mot väg 13 eller att placera uteplats på den
skyddade sydvästra sidan om huset.
Vibrationer
Enligt Svensk standard SS 460 48 61 ”Vibration och stöt – Mätning och riktvärden för
bedömning av komfort i byggnader” ligger känseltröskeln för komfortvibrationer på ca 0,2
mm/s vägd RMS. Det anges att få människor störs av vibrationer på 0,4 mm/s vägd RMS,
medan nästan alla störs vid nivåer på 1 mm/s vägd RMS. Gällande riktvärde för
komfortvibrationer anges till 0,4 mm/s vägd RMS för bostadshus. Det är svårt att bedöma
risken för vibrationer, men i förekommande fall föreligger ingen misstanke om att det skulle
vara risk för höga vibrationer som skulle medföra åtgärder i aktuell detaljplan med hänsyn
till nedanstående. Åtgärder beträffande komfortvibrationer utreds därför inte med speciella
mätningar i samband med detaljplanen.
Vibrationsnivåer inomhus beror på en mängd olika aspekter som vägts samman i
nedanstående analys. Avgörande för risken att störas av vibrationer är undergrundens
beskaffenhet, avstånd till byggnad samt respektive byggnads dynamiska egenskaper mm.
Vibrationer beror också på fordonsslag, vikt, hastighet och vägbanans kondition.
Planområdets huvudsakligen jordart är morän. Lera/silt och blötare leror anges i
trafikverkets rapporter transportera vibrationer. Det nämns inte att morän skulle vara
särskilt vibrationskänslig. Sammanvägning av olika störningar ska göras vid bedömning, i
planområdet buller och vibrationer från vägtrafik på väg 13 som är en väg för tunga
transporter. Tystare beläggning är en viktig åtgärd i befolkningstäta områden och andra
störningskänsliga miljöer (TDOK 2016:0246). Intill planområdet ska ny cirkulationsplats
anläggas på väg 13 med början 2019. Det är då lämpligt att den byggs med tyst beläggning
och får en underbyggnad som dämpar vibrationer. Tystare vägfordon, däck, är också något
som utvecklas till det bättre.
Avståndet mellan vägen och byggnaderna har också betydelse för vibrationer. Minsta
avståndet till närmsta byggrätt är ca 46 meter. Inom detta smalaste område mellan väg och
byggrätt finns en mellan 2 och 4 meter hög bullervall ca 26 meter bred och bevuxen med
träd och buskar. I övriga delar närmast väg 13 ökar avståndet till mellan 46-53 m. I ett 20års perspektiv, som trafikverket anser ska beaktas, kommer trafikmängden att öka men inte
i större omfattning (se redogörelse i planbeskrivningen sidorna 10 och 18). I skriften
”Skapa goda ljudmiljöer” (Sveriges kommuner och landsting, 2017) anges att byggnaders
konstruktion är en viktigare faktor för vibrationer än avståndet till källan. Hus ska byggas på
ett sätt som skyddar mot buller och vibrationer. Konstruktionsbärande delar som kan
orsaka resonans ska undvikas. Det är dock inget som kan styras i detaljplanen.
Farligt gods och risk
Slutsatser och förslag i riskutredningen som togs fram 2006 i samband med bullervall och
Kvarnbäcksvägen byggdes anger att riskerna med farligt gods påverkar planområdet, men
mängderna av transporterna är små. Riskerna anges vara på en acceptabel nivå och
riskreducerande åtgärder är inte nödvändiga för bostäderna. Det anges endast förslag att
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ytor tillhörande förskolan, som det numera inte är planlagt för utan endast bostäder,
fördelaktigt placeras längre bort från vägen. Vid en placering ca 50 meter bort
från vägen är det inte aktuellt med särskilt skydd mot brandspridning, se Tabell 3.1 nedan ,
utdrag ur riskutredningen från 2006, för information om avstånd och brandspridning.

Tabellen visar att det inte finns några risker för brandspridning på 54 meters avstånd från
väg 13. (Här har alltså inte dike eller den skyddande vallen utförts.) Det anges även att ”Om
en beständig och tät vall eller mur, med höjden minst 3 dm, placeras mellan väg 13 och
förskolan, som det då planlades för, skulle hindra en eventuell pölsutbredning och risken
reduceras och bostäder skulle kunna placeras närmre. Det anges också att den 3 dm höga
vallen bör placeras minst 10 meter från väg 13 för att dess funktion inte ska slås ur spel vid
eventuell avåkning. I dagsläget finns dels ett dike närmast väg 13 och därefter finns en
mellan 2 och 4 meter hög bullervall uppförd mellan väg 13 och Kvarnbäcksvägen med diken
och belysningsstolpar innan detaljplanens kvartersmark för bostäder tar vid. Det smalaste
avståndet mellan väg 13 och byggrätt för bostäder är det ca 46 meter och i gällande plan
som godkänts är det ca 45 meter till närmsta byggrätt för bostäder. Hastigheten utanför
planområdet har sänkts från 90 km/h till 80 km/h och 50 km/h där tätorten börjar på
sträckan närmast infarten till Kvarnbäcksvägen vilket bör minska risken för avåkning.
(Kommunen har även som referens haft en detaljerad riskbedömning från 2017 som tagits
fram av Wsp till en detaljplan öster om Höör utmed väg 13, Fogdaröd 8:2” Trafikmängden
har där beräknats till 7080 fordon (ca 2000 fler fordon än denna plan) per årsmedeldygn
2040 och kortaste avstånd mellan planerad bebyggelse och farligt godsleden är ca 30
meter. Individrisknivån och samhällsrisknivån redovisas i rapporten för området med
avseende på identifierade riskscenarier förknippade med farligt godstransport. I Sverige
finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske
Veritas förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk. Risker kan kategoriskt delas upp i
oacceptabla, acceptabla med restriktioner och acceptabla. Individrisknivån är acceptabel
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vid avståndet för planerade bebyggelse, 30 m. Samhällsrisknivån är mestadels acceptabel
men bitvis i den lägre delen av ALARP vilket innebär att rimliga riskreducerande åtgärder
ska vidtas. Dike och vall 1,8 meter hög rekommenderas.)
För vägsträckan i föreliggande detaljplan har trafikmängden räknats fram till 5068
personbilar (3860-340= 3520 x 1,44= 5068 (±10%)) och 520 lastbilar (340x 1,53= 520
ÅDT (±12%)) år 2040 på väg 13 utanför planområdet. Eftersom de riskreducerande
åtgärderna mellan väg 13 och planområdet redan är utförda och innefattas i en gällande
detaljplan så kan de inte återspeglas i denna aktuella plankarta. Dike finns närmast väg 13
och bullervallen som verkar reducerande på samtliga scenarier med farligt gods, har en höjd
mellan 2 och 4 meter, vilket grundkartan visar som detaljplanen är ritad på. Sammantaget
bedöms de riskreducerande åtgärder som redan är utförda vara tillräckliga för att risknivån
ska kunna bedömas som acceptabel. Planbeskrivningen har kompletterats gällande risker,
farligt gods.

Privata företag
E. ON Elnät
E. ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och
konstaterar att området inte berör deras koncessionsområde för elnät och tar därmed inte
ställning till planförslaget.

Kraftringen
Kraftringen har en starkströmskabel i den gång och cykelväg som går norr om
planområdet. För ledningen finns det en ledningsrätt med ett ledningsrättsområde som är
fyra meter brett, två meter på vardera sidan om ledningen. Kraftringen kan inte med stöd
plankartan avgöra om ledningsrättområdet hamnar innanför eller utanför planområdet.
Ligger ledningsrättsområdet utanför planområdet har Kraftringen inga synpunkter på
detaljplaneförslaget.
Inom ledningsrättsområdet gäller vissa restriktioner kring vad fastighetsägaren får göra
med marken. Hamnar ledningsrättområdet inom kvartersmark vill därför Kraftringen att
den berörda marken åsätts med planbestämmelsen u, att marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar.
Behöver ledningsrättområdet flyttas så förutsätter Kraftringen att exploatören står för
dessa kostnader.

Kommentar:
Vid inmätning har det visat sig att ledningen är belägen mitt i gång- och cykelvägen varför
ledningsrätten bör flyttas till det läge där ledningen finns för att utnyttja marken effektivt.
Kommunen vill alltså inte ha ledningar inom kvartersmarken och har anpassat utformningen
så att inga allmänna ledningar ska hamna på tomterna. Ledningsrätten som finns sedan
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tidigare är utmärkt med en mittlinje med 2 meters skyddsområde på vardera sida =totalt 4
m ledningsrättsområde. Ledningsrättslinjen (blåstreckad) som finns utritad på grundkartan
som är underlag för plankartan, ska markera var kabeln är nedgrävd men det gör den inte
utan det verkliga läget skiljer sig ca 3 meter från det inritade. Kommunen har i plankartan
lagt ut närmsta kvartersgräns 3 meter från kabeln som mätts in att ligga mitt i gång- och
cykelvägen. Plankartan ger därmed en meters mer utrymme inom allmän platsmark än vad
ledningsrätten anger och därför behövs inget u-område.
Enligt Lantmäteriets yttrande så är det endast ledningshavare som kan ansöka om och
bekosta en ledningsrätt, se lantmäteriets yttrande i detta dokument. Därför bör det avtalas
mellan kommunen och Kraftringen om att kommunen bekostar den administrativa flytten av
ledningsrätten. Kontakt har tagits med Kraftringen som meddelat muntligt att det är ok
eftersom Kraftringen markerat och vet att ledningen ligger mitt i gång- och cykelvägen.
Kraftringen behöver själv ansöka till lantmäteriet om flytt av ledningsrätt enligt vad
lantmäteriet meddelat i sitt yttrande.

Tele 2 Sverige AB
Tele2 har inget att erinra mot rubricerat förslag till detaljplan. Dock vill vi påpeka att om
planerad cirkulationsplats vid korsning Frostavallsvägen/Kvarnbäcksvägen byggs så finns
det ett stort ledningspaket kallat ”Sverigeringen” som kommer att beröras. Detta
ledningspaket innehåller fiberkablar som ägs av Tele2, IP Only och Telenor.
Det är viktigt att ledningsägare blir kallade till samordningsmöte i god tid innan arbetet
med ny cirkulationsplats påbörjas då en eventuell omläggning av dessa ledningar tar lång
tid att utföra.

Kommentar:
Informationen förmedlas med detta dokument till projektledare på kommunen. Men Tele 2
Sverige AB bör själva informera Trafikverket eftersom det är Trafikverket som ansvarar för
utbyggnaden av cirkulationsplatsen.

Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB har när etapp 2a planlades lämnat önskemål om att
förlägga fiber inom Kvarnbäck. Skanova önskar kallas till samordnande möte i god tid. I
övrigt har Skanova inget att erinra.

Kommentar:
Informationen förmedlas till projektledare för utbyggnaden av området med detta
dokument.
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Kommunala nämnder och instanser
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslöt 2018-09-11 att planbestämmelserna ändras så att den maximala
byggnadsarean på fastigheter för enfamiljshus höjs från 220 kvm till 250 kvm
och bestämmelse angående takfärg och takmaterial utgår. Det innebär att plan handlingarna ska ändras innan de skickas ut för granskning.
Kommentar:
Plankartans bestämmelser har ändrats enligt kommunstyrelsens beslut.
Där det i samrådet angavs maximal byggarea 220 kvm anges i granskningshandlingen
istället 250 kvm, vilket innebär att fastigheternas byggrätt ökats med 30 kvm.
Planbestämmelsen anges i granskningshandlingen: ”Största exploatering per fastighet är
250 angivet värde i kvadratmeter byggnadsarea PBL 4 kap 11 § 1 st. 1p”.
Även planbestämmelsen som angav färg och material på tak har tagits bort.
f4 Tak på huvudbyggnad ska vara av takmaterial i matt tegelröd färg. Tak på komplementbyggnad ska vara av samma material som huvudbyggnaden eller om lutningen är lägre än
27° får de även utföras med sedumtak eller svart papp. (PBL 4 kap 16 § 1).
Ändringen av planbestämmelserna har inneburit att byggnaderna på illustrationen sid 6 i
planbeskrivningen har reviderats d.v.s. där villor illustrerats har byggnaderna ökats med 30
kvm. Även texten i planbeskrivningen sid 8 har ändrats, texten nedan har tagits bort.
Huvudbyggnaders utseende regleras med angiven nockhöjd och taklutning samt att tak ska
utföras med matt tegelrött tak liksom byggnadernas tak inom samma område, etapp 2a. I
övrigt finns inga bestämmelser som reglerar färger eller material vilket bedöms i bygglovet.
Avsikten med matt, tegelröda tak, är att få ett sammanhållet utseende i stadsdelen som är
väl exponerad i det sydvästsluttande landskapet. Det skapar ett ökat helhetsvärde för
stadsdelen. Förutom tegel- och betongpannor kan takmaterialet vara t.ex. bandplåt eller
papp i matt teglelröd kulör. I övrigt regleras inte fasadutformningar och färgsättning i
detaljplanen, taken är det enda sammanhållande.
Beteckningen e3 hade fallit bort på samrådskartans centrala mindre kvarter och har lagts
in på plankartan. Justeringar har gjort i text på plankartan och i planbeskrivningen och
illustration sid 6 har justerats med större byggnader för att stämma överens med
ändringarna.
Miljö- och byggnadsnämnden
I huvudsak finns inget att erinra mot förslaget men följande behöver uppmärksammas.
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Enligt policy för murar och plank som Miljö- och byggnadsnämnden antog 2016-12-13 §
179 framgår att "Murar och kantstöd/stödmurar upp till 70 cm är bygglovsbefriade. Inom
detaljplan krävs det enligt PBL marklov för förändring av marknivåer genom schaktning
eller fyllning som överskrider 50 cm."
Område C och E i planbeskrivningen har mycket stora nivåskillnader vilket med dagens
byggmetoder där tomten som regel planas ut innan den bebyggs lär få konsekvenser i form
av rasbranter, stödmurar, stora utfyllnader och liknande som kan ge oönskade effekter för
stads- och landskapsbild. Mot bakgrund av detta bör det av planbestämmelsen f5 framgå
att särskilda krav på god markplanering och höjdsättning kommer att krävas vid bygglov.
Den 1 juni 2015 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller vid bostadsbyggande som
medger 5 dB högre värden än tidigare riktlinjer. Den huvudsakliga orsaken till detta var att
möjliggöra förtätning i storstäder med brist på exploateringsbar mark, men kan
naturligtvis ses som allmänt gällande. Med tanke på att hundratals människor årligen dör
av höga bullernivåer bör kommunen även fortsättningsvis se till att ny bebyggelse får
så låga bullervärden som möjligt. I detta fall kan detta tillgodoses något genom att
befintlig bullervall höjs eller genom att bostäder utformas på ett sådant sätt att fönster inte
nödvändigtvis behöver öppnas mot väg 13.

Kommentar:
Det konstateras att policyn överensstämmer med detaljplanens bestämmelser gällande
förändringar av marknivåer d.v.s. det krävs marklov för förändring av marknivåer genom
schaktning eller fyllning som överskrider 50 cm. Detaljplanen anger som planbestämmelse
att ”Stödmurar högre än 0,5 meter får inte anordnas inom 3 meter från fastighetsgräns mot
allmän platsmark”, PBL 4 kap 16 § 1. Kvarnbäck 2b och 3 är den mest kuperade delen av
Kvarnbäcks etapper. Avsikten med bestämmelserna är att bebyggelsen ska placeras
följsamt i terrängen och att anslutningar av marken så långt möjligt ska vara till den
naturliga marknivån på den allmänna platsmarken, vilket poängteras i syftet till
detaljplanen som ska vara till stöd vid bygglovshandläggningen. Kritik har lämnats i brev till
kommunen då de första etapperna inom Kvarnbäck iordningställdes över områden med
fastigheter som planats ut helt och kommunen har fått göra slänt efteråt utanför på allmän
platsmark. Planbestämmelserna har utformats med avsikt att motverka stora ingrepp i
terrängen och istället få en bebyggelse som anpassats till landskapet. Schaktningar och
höga stödmurar medför även problem med dagvattenavrinning och oförutsedda kostnader
för grannfastigheter för makadam och jordutfyllnader.
Det är riktigt att det idag är stora nivåskillnader inom område C och E (planbeskrivningen
sid 6). Marken kommer emellertid att schaktas och iordningsställas till byggbara fastigheter
vilket är kommunens ansvar innan fastigheter säljs. Avsikten med planbestämmelserna är
att motverka att marken därefter schaktas ut så att höga stödmurar byggs mot den
allmänna platsmarken. Ska större byggnader uppföras kan de behövas byggas med plattor i
olika nivåer eller med sockel som tar upp nivåskillnader. I planbeskrivningen under rubriken
”Motiv till planbestämmelser” har det tydliggjorts vid bestämmelsen f5 att: ”Flera av
tomterna har nivåskillnader som kräver god markplanering. Höjdsättning ska redovisas och
godkännas i bygglov.”
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Texten har även kompletterats vid f 6 : ”Stödmurar högre än 0,5 meter får inte anordnas
inom 3 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark PBL 4 kap 16 § 1. Anledningen är
att slänter ska anläggas på fastigheterna och inte på allmän platsmark samt därmed
ansluta på ett naturligt sätt till den allmänna platsmarken.” Nytt tillägg: ”Höjdsättning ska
redovisas och godkännas i bygglov.” Plankartans bestämmelser har inte ändrats då detta är
något som alltid gäller.

Det är viktigt att bullervärden hålls så låga som möjligt med hjälp av tillräckliga avstånd
mellan byggrätter och bullerkällor och det står kommunen fritt att förbättra förhållanden på
sin egen mark lämpligen kan det göras som ni säger genom att höja den befintliga vallen. I
nya detaljplaner ska Boverkets riktvärden för buller uppfyllas varför en Trafikutredning med
bulleranalys har tagits fram (Tyréns AB) som reviderats 2018-08-24. Avståndet har
konstaterats vara tillräckligt enligt gällande riktlinjer för buller. Bullervallen finns i detta fall
inte med i detaljplanen då regeln är att inte detaljplanelägga mer än det som är nödvändigt
och bullervallen är redan anlagd.
I bygglovet kan tillses att bostäder utformas på ett sådant sätt att fönster inte
nödvändigtvis behöver öppnas mot väg 13 och att uteplatser anordnas i bullerskyddat läge
från väg 13.

Plan- och bygglagen
Från och med den 2 januari 2015 ska beräknade bullervärden vid behov anges i
planbeskrivning till detaljplan om det handlar om bostadsbyggnader samt i bygglovet om
det är utanför detaljplanelagt område. Beräknade bullervärden har lagts in i
planbeskrivningen. Ljudnivåerna avser omgivningsbuller utomhus. Huvudregeln är att en
tillsynsmyndighet måste utgå från dessa beräknade bullervärden vid en eventuell tillsyn
enligt miljöbalken.

Miljöbalken
Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljö skyddas från skador och
olägenheter. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken innehåller grundläggande krav som
gäller vid tillämpningen av balken. De tillämpas vid både tillståndsgivning och tillsyn enligt
miljöbalken.
Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Samma
definition av olägenhet finns i PBL. Buller kan vara en sådan olägenhet. En bedömning av
olägenhet för människors hälsa görs med utgångspunkt från lag, förordningar, föreskrifter,
allmänna råd, vägledningar och praxis. Även forskning och annat kunskapsunderlag kan
vägas in. I miljöbalken finns regler som innebär att de nivåer som redovisas i
planbeskrivningen eller bygglovet också ska gälla i tillsynsskedet.
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Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som yttrande meddela att nämnden inget har
att erinra mot föreslagen detaljplan för området Kvarnbäck i Höör.

Sakägare, grannar
Timjanvägen 9
Vilket trevligt område under planering!
Vi bor på Timjanvägen 9. Vår åsikt angående område A, alltså husen som kommer att
hamna framför vårt hus, är att 2plans hus inte hade passat in i miljön. 1 eller 1 1/2 plans
smälter bättre in i omgivningen. Med tanke på hur ni tänkt i etapp 2a med 2 plan i norr och
1 1 1/2 plan söderut, vilket blir väldigt bra, borde ni hålla samma riktlinje där. Kommer ett
2plans hus framför vårt så försvinner tanken som ni från början hade, att skapa en trivsam
miljö utan olika höjder huller om buller.
Alltså, inget 2-plans hus på område A är vårt önskemål.
Vi har även ett önskemål att det som var tänkt till 24 lägenheter i etapp 2 A styckas upp till
tre/fyra villatomter eller radhus. Det känns som att trycket efter tomter är högt.

Kommentar:
Då Boverket inte rekommenderar att byggnaders höjd längre ska anges i våningsantal har
kommunen valt att följa rekommendationen och anger numera istället, som i fallet mitt emot
er bostad, en högsta totalhöjd för bebyggelse, här 8 meter samt takvinkel som regleras vara
mellan 17 och 45 grader. Med regleringen att byggnaden ska ligga i förgårdslinje, 5 meter
från gatan på vardera sidan om gatan som är 8,5 meter bred, så kommer byggnaden inte
att placeras närmre än 18,5 meter. Det finns en mängd olika utformningar på
enfamiljsbostäder och att ange antal våningar har visat sig vara ett sämre alternativ i
många fall framförallt där marken är kuperad. Dock har det som ni påpekar nackdelar,
genom att det ger en osäkrare bild över hur bebyggelsen intill där man bygger kommer att
utformas.
Gällande synpunkter på flerbostadshus på fastigheten Koriandern 1 så har planläggningen
för flerbostadshus gjorts dels på grund av läget då högst bostäder lämpligast ligger högst i
terrängen norr om lägre bebyggelse, vilket ger en bättre följsam utformning i terrängen,
samt även bullerskydd. Fastigheten har också en hög vall i östra delen där det lämpar sig
för p-plats till bostäderna. Kommunen strävar också efter att få ett blandat bostadsutbud i
sina utbyggandsområden för att kunna erbjuda olika slags bostäder och upplåtelseformer.
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