UNDERRÄTTELSE

Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter
Maglehill- förskola, skola, idrottshall och bostäder m.m.
GRANSKNING
10 MARS- 7 APRIL 2020
Vad innebär detta för mig?

Vad innebär detaljplaneförslaget?

I västra Höör finns kommunens utbyggnadsområden för
bostäder, Kvarnbäck och Maglehill. Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2017 att ta fram detaljplan för att möjliggöra särskilt boende för äldre, förskola, skola, idrottshall och bostäder på Maglehill. Beslutet skulle inledas med
en förstudie som beskriver en möjlig fortsatt stadsstruktur
västra Höör. Stadsdelsprogrammet som togs fram godkändes av kommunstyrelsen den 25 feb. 2020.

Detaljplanen ska ge plats för flera viktiga funktioner i
staden: förskola, skola, idrottshall och särskilt boende för äldre. Planförslaget innehåller också mark för
bostäder, gator och naturmark för rekreation , dagvattenfördröjning, kommunikationsstråk som en ny gång- och
cykelväg utmed Maglasätevägen fram till korsning strax
söder om väg 13 samt en gång- och cykelväg med bro
mot Åkersberg, Per Nils väg och Kvarnbäck.

Förslag till detaljplan för de kommunala funktionerna
samt bostäder och naturmiljöer togs fram som en första
etapp i den nya stadsdelen. Samrådet för båda planerna
varade under maj-juni 2019. Utredningar har tillförts sedan samrådet och planerna har bearbetats och detaljplanen ställs nu ut för granskning.

SYFTE

Stadsdelsprogrammet, som liksom översiktsplanen är
ett översiktligt dokument, kommer inte att ställas ut fler
gånger, utan är nu godkänt och klart att ligga till grund
för den fortsatta stadsutvecklingen. Detaljplanen däremot, som är ett juridiskt bindande dokument, ställs nu ut
för andra och sista gången innan antagande kan ske.
Granskningens syfte är, liksom det tidigare samrådets att
förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn
och påverkan. Som berörd fastighetsägare, innehavare
av rättighet, som myndighet, organisation eller annan intressent, så har ni nu möjlighet att ta del av granskningshandlingarna och att lämna synpunkter.

Utöver ingående och angränsande fastigheters ägare
berörs delägare i vägsamfälligheterna Maglasäte S:2
och Höör S:133. I den sydöstra delen berörs delägare
i samfällighet för diket S:3 samt dikningsföretagen Nygrävning av Höörs ån 1886 och Höörsåns fördjupning
1963. Mark för allmän platsmark kan komma att tas
i anspråk (PBL 6:13 och 14:14). Det gäller Maglasäte
4:2, 5:2, 5:3, 5:4, 7:2, 1:61 samt S:2. Ianspråkstagandet gäller mark för gång- och cykelvägen utmed Maglasätevägen med slänter och diken.

Planens syfte 4 kap.30 och 32 § PBL:
Syftet är att möjliggöra särskilt boende för äldre med
upp till ca 90 platser, förskola med ca 8-9 avdelningar,
skola för ca 500 barn samt idrottshall med skolidrottsplats. Omfattningen och utformningen av bebyggelsen
prövas med särskild hänsyn utifrån läget vid ny infart
till Höör samt till att det är stora exponerade byggnader. Ytterligare syften är att:
• Säkerställa en god trafikinfrastruktur med en central, väl utformad gatuslinga, som bebyggelsen har
sina tillfarter till och som är attraktiv och funktionell utifrån de olika slags trafikanternas behov.
• möjliggöra bostadsbebyggelse i flerbostadshus
eller radhus som ansluter till gatan.
• säkerställa en grön infrastruktur i den nya stadsdelen, även för kommande etapper av utbyggnaden.
• möjliggöra bro över en bäck i öster för att koppla
samman stadsdelen med Per-Nils väg samt
• möjliggöra gång- och cykelväg utmed Maglasätevägen fram till korsning strax söder om väg 13.
Maglehill etapp 1

Läge Planområdet (detaljplanen) ligger i den nordvästra delen av Höörs tätort, cirka 1-1,5 km nordväst om
centrum. I öster gränsar planområdet till befintlig bebyggelse utmed Per-Nils väg och intill skog. I norr och
öster angränsar planen till jordbruksmark och i söder
både till jordbruksmark och bebyggelse utmed Maglasätevägen. Den planerade gång- och cykelvägen som
leder västerut utmed Maglasätevägens norra sida mot
väg 13, angränsar i väster till bostadsfastigheter.

Kartutdrag: Bilden visar den formella plankartan, till den hör planbestämmelser. Till
detaljplanen hör även en planbeskrivning som förklarar planen och genomförandet.
Utöver Stadsdelsprogrammet, som ligger till grund för stadsdelens utveckling, har
utredningar tagits fram som underlag: Naturvärdesinventering, bedömning av ekosystemtjänster, trafikutredning, buller och vibrationer, dagvatten, geoteknisk m fl.

Har du synpunkter?

Vad är en detaljplan?
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får
bebyggas och vad den ska användas till och det är Plan
och bygglagen, PBL, som styr. Vid framtagandet vägs allmänna intressen mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft ligger
den till grund för genomförandet, beslut om bygglov,
marklov, fastighetsbildning mm.

Vad händer nu?

Antagande

Samråd

Laga kraft

Uppdrag
Granskning

Har du synpunkter på detaljplanen som du vill ska beaktas vid antagandebeslutet, så ska dessa ha kommit till
Kommunstyrelsen senast den 7 april 2020, skicka till:
Höörs kommun
Kommunstyrelsen
Box 53
243 21 Höör
eller Kommun@hoor.se

Detaljplanen tas fram med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagens 5 kap. Det innebär att det,
förutom vid det tidigare samrådsskedet, nu finns möjlighet
att lämna synpunkter på granskningshandlingarna. Det är märk yttrande med:
det sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen.
Dnr KSF 2017/326
Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under
Ange namn och adress och underteckna yttrandet.
granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.
Synpunkter från samrådet (21 maj - 11 juni) har sammanställts och kommenteras i en samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelser både från både detaljplanen och från
stadsdelsprogrammet ingår i planhandlingarna och finns på
utställningen i kommunhusets foajé, men de läggs inte ut på
hemsidan på grund av GDPR. De kan även beställas av planhandläggarna, se kontaktruta. Efter detta granskningstillfälle,
som endast berör detaljplanen, kommer inkomna synpunkter
åter sammanställas och kommenteras i ett granskningsyttrande. Tillsammans med kvarstående synpunkter vid samrådet kommer de att ligga till grund för eventuella ändringar
innan antagandet. Därefter går detaljplanen vidare för antagande som sker i Kommunfullmäktige.

Hur kan jag få mer information?

•
•

Kontakter

Besök Höörs kommuns hemsida: www.hoor.se
Besök Kommunhuset där detaljplanen med bilagor
finns upphängda i foajén
• Vid frågor om detaljplanen, Kontakta:
planarkitekt Anneli Andersson, anneli.andersson@hoor.se
Frågor gällande det godkända Stadsdelsprogrammet
för V Höör, kontakta kommunarkitekt, samhällsplanerare Karin Kallioniemi, karin.kallioniemi@hoor.se
Frågor om genomförandet, projekten, kontakta projektsamordnare Jesper Sundbärg, jesper.sundbärg@hoor.se
Höörs kommuns växel: 0413-28 000

