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Samrådsredogörelse
Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter
(Maglehill - förskola, skola, idrottshall och bostäder m.m.)
i Höör, Höörs kommun, Skåne län
upprättad 2020-02-11
Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 14 maj 2019 att godkänna förslag till Detaljplan för del av
Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter (Maglehill - förskola, skola, idrottshall och bostäder m.m.)
för samråd. Detaljplaneförslaget har varit utställt och tillgängligt för samråd 21 maj-11 juni
2019. Samrådet har informerats på kommunens anslagstavla och handlingarna har funnits
tillgängliga på kommunens hemsida www.hoor.se samt på anslagstavla i kommunhusets
medborgarcenter. Samrådet har kungjorts i Skånskan och i Lokaltidningen lördagen den
18 maj 2019 och underrättelse om samrådet har skickats till berörda myndigheter,
ledningsdragande företag, intressenter och sakägare. Samrådsmöte har hållits på
kulturhuset Anders den 21 maj.
Yttrande, 19 stycken varav 3 med 79 samlade namnunderskrifter redovisas och
kommenteras
Stadsdelsprogram för västra Höör ställdes ut för samråd samtidigt som denna detaljplan,
och en del av yttrandena som lämnats på detaljplanen hör till det övergripande stadsdelsprogrammet, därför lämnas samma kommentarer på dessa yttranden. Samrådsredogörelsen till Stadsdelsprogrammet och en reviderad version av Stadsdelsprogrammet
utgör bilagor till denna detaljplan. Stadsdelsprogrammet innehåller t.ex. illustrationer på
bebyggelse, natur och gaturum inom denna detaljplan.
Sammanfattningar av justeringar som gjorts inför granskningen
Sedan samrådet har det tagits fram fler utredningar som underlag till detaljplanen och
utredningar som var med i samrådet har reviderats. Vilka utredningar som tillhör
granskningshandlingarna redovisas på Planbeskrivningens första sida.
Följande ändringar har sammanfattningsvis gjorts i planhandlingarna inför
kommunstyrelsens godkännande av granskningshandlingarna.
-

Dagvattenutredningen har reviderats och föranleder ändringar i Planbeskrivningen
och i Plankartan gällande volymer i dagvattenmagasin/fördröjning och dess lägen
mm. Kompletterande mätningar har gjorts av diken, träd mm. En sammanfattning
av Dagvattenutredningen (Dagvattenutredning_rev 20191201, Tyréns och
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Mittskåne vatten) har tagits fram (Mittskåne vatten) som bilaga till detaljplanen:
”Beskrivning dagvatten och dikessystem Maglehill_20200122”
-

Bullerutredning biläggs detaljplanen. Planbeskrivningen har förtydligats gällande
bullerriktvärden och bullerkartor från trafikbullerutredning har lagts in. Plankartan
har reviderats så att bullerriktvärden ska klaras inom byggrätterna; Byggrättens
gräns för huvudbyggnad har flyttats norrut inom sydöstra bostadskvarteret och
bestämmelsen m1 med lydelsen ”Ljuddämpad uteplats ska anordnas” har lagts till.
Som bullerskydd för bostäders uteplatser- och skolgård samt idrottsplats har även
”vall 1m” lagts till som planbestämmelse sträckvis utmed Maglasätevägen

-

Formen på användningsområdena har ändrats något på grund av höjdsättning och
funktioner. Exempelvis har B-områdenas form ändrats något. För att kompensera
byggrätt i sydöstra kvarteret, då större område avsatts som ”kryssmark” = mark för
komplementbyggnader och max 2 m högt plank som lagts in på grund av
bullerriktvärden ska kunna hållas på mark för bostäder, så har kvarteret utökats
något i norra delen. E-område för transformatorstation har därför flyttats till
kvarteret norr om.

-

Höjden på byggrätten i det centrala kvarteret för kommunala funktioner (BCDS) har
sedan samrådet sänkts från 106 till 102 meter över nollplanet (RH2000) vilket
motsvarar ca1 våning. Detta har kunnat göras då projekteringen har kommit längre
och högre byggnader inte föreslås. Detaljplanen har tagits fram efter den
byggnation som illustreras och beskrivs i Stadsdelsprogrammet. I sektion i
Stadsdelsprogrammet visas den tillåtna högsta nockhöjden i förhållande till
planerad och befintlig bebyggelse och miljö. Idrottshallens storlek på mark har
ändrats i Planbeskrivningen att omfatta ca 1600 m2.

-

Byggrätternas storlek (största byggnadsarea i procent av fastighetsarea) är
densamma som i samrådet i samtliga kvarter, men för att tillgodose att lägre
komplementbyggnader även ska kunna byggas närmre den centrala gatuslingan, i
lägen där de inte skymmer sikt, så har prickmark ändrats till korsprickad mark med
innebörd att komplementbyggnader och plank till en maxhöjd av 2m kan uppföras
närmre gatumarken.

-

Naturvärdesinventeringen har utökats att omfatta hela den nya stadsdelen.
Biotoper som omfattas av biotopskydd har tillkommit och text har ändrats i
Planbeskrivningen. Kommunen kommer skicka ansökan till Länsstyrelsen om
dispens från biotopskyddet och anmälan om vattenverksamhet jan.- feb. 2020.

-

Planering av naturmiljöernas, de blå-gröna stråkens utformning, har påbörjats och
natur- och vattenvårdskonsult har kopplats in.

-

Geoteknisk utredning har utökats och reviderats, bland annat har utredningen
kompletterats med sticksonderingar och grundvatten har mätts i utvalda punkter.

-

Planbeskrivningens genomförandedel har kompletterats bland annat under rubriken
Fastighetskonsekvensutredning gällande mark som kan komma att tas i anspråk för
gång- och cykelvägen utmed Maglasätevägen och karta med beskrivning redovisar
föreslagen fastighetsbildning.
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-

Genomförandetiden har ändrats från 5 till 10 år då det bedöms som realistiskt.

-

Text har lagts till gällande befintliga och kommande ledningar i mark.

-

Ett PM ”Analys vägar 13 och 1304_20190905” har sammanställts gällande sikten
vid de statliga vägarna som förtydligande utredning och svar på trafikverkets
yttrande.

Följande har lämnat skriftliga yttranden under samrådet:
Statliga myndigheter, sid 4
1. Länsstyrelsen
2. Lantmäteriet
3. Trafikverket
4. Luftfartsverket

Med synpunkter
Med synpunkter
Med synpunkter
Ingen påverkan

Flygplatser, sid 13
5. Flygplatserna Malmö Airport, Swedavia
6. Kristianstads Österlens Airport

Ingen påverkan
Ingen påverkan

Region Skåne, sid 14
7. Region Skåne, samhällsplanering
8. Skånetrafiken

Med synpunkter
Med synpunkter

Privata företag, ledningsägande företag mm, sid 15
9. E.ON
10. Kraftringen
11. Tele 2 Sverige AB
12. MERAB

Utan synpunkter
Med synpunkter
Utan synpunkter
Med synpunkter

Kommunala nämnder, sid 17
13. Miljö och byggnadsnämnden
14. Barn och utbildningsnämnden
15. Mittskåne vatten

Med synpunkter
Med synpunkter
Med synpunkter

Privatpersoner, sid 22
16. Privatperson, handling nr 64
17. Privatpersoner, handling nr 70
18. Privatpersoner, handling nr 73
19. Privatpersoner och förening, handling nr 74

Med synpunkter
Med synpunkter
Med synpunkter
Med synpunkter
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Yttranden och kommentarer
Statliga myndigheter
1. Länsstyrelsen
Redogörelse för ärendet
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.
Planområde/läge
Planområdets läge förhållande till Höörs centrum och järnvägsstationen. Planområdet
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 i planen
leder västerut utmed Maglasätevägen mot väg 13, angränsar i väster direkt söder om till
två bostadsfastigheter.
Förfarande
Planprocessen bedrivs med ett utökat planförfarande.
Förenlighet med ÖP/GY
Länsstyrelsen bedömer att planen har stöd i gällande ÖP och Länsstyrelsens
granskningsyttrande.
Miljöbedömning
Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan i den mening som avses i MB 6 kap 11-18 §§ och PBL 4 kap 34 §.

Länsstyrelsen rådgivning
Frågor som inte ingår i länsstyrelsens prövningsgrunder.
1a Biotopskydd
Av handlingarna framgår att det finns biotopskyddsområden inom det föreslagna
planområdet. I kommande planhandlingar bör kommunen redogöra för eventuella
ansökningar om dispens från biotopskyddsbestämmelserna.
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken får verksamheter inte utföras och åtgärder inte vidtas som
kan skada naturmiljön inom små mark- eller vattenområden (biotoper) som på grund av
sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som
annars är särskilt skyddsvärda.
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Länsstyrelsen anser att i första hand bör ett biotopskyddsområde skyddas i detaljplan
genom att läggas inom allmänplatsmark med planbestämmelsen NATUR. Observera att
planbestämmelsen ska ge biotopskyddsområdet ett fullgott skydd så att biotopens värde
kan bevaras i så stor utsträckning det är möjligt och att den fortsättningsvis kan fylla
funktioner inom planområdet.
Länsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, medge undantag från
förbudet. Om särskilda skäl föreligger att medge dispens, kan kompensationsåtgärder som
innebär att olika biotoper nyskapas i viss mån utgöra ersättning för den biotop som skadas
av åtgärden.
Eventuella dispensansökningar bör göras tidigt i processen eftersom utfallet kan påverka
detaljplanens utformning.
1b Hotade och skyddade arter
Då det i närområdet av det föreslagna planområdet finns arter som skyddas enligt
artskyddsförordningen, tex groddjur, kan den föreslagna naturmarken inklusive
dagvattenmagasin etc. utformas biologiskt till förmån för bl.a. groddjuren.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.

Kommentar:
1a Biotopskydd
Naturvärdesinventeringen har efter samrådet utökats till att omfatta hela
programområdet för den planerade nya stadsdelen. Ytterligare skyddade
biotoper identifierades då, (Naturvärdesinventering rev. 20191216, Ekoll AB)
även inom det område som endast detaljplanen omfattar. Av totalt tolv
skyddade biotoper ingår elva i denna detaljplan medan en biotop ligger i en
senare etapp. Kommunens avsikter har förtydligats i planbeskrivningen.
Ansökan om dispens från biotopskydd och vattenverksamhet kommer
kommunen skicka till Länsstyrelsen i jan.-feb. 2020. Särskilt skäl för dispens
är att exploateringen är av stort intresse. Möjligheten att lokalisera
samhällsviktiga funktioner och tätortsutveckling med blandade bostäder nära
centrum och järnvägsstation har varit avgörande för valet av plats.
Utformningen av området har skett med stor hänsyn till naturvärden i
området som helhet och särskilt till skyddade biotoper. Därför blir alla
skyddade biotoper utom en kvar i någon form. Planeringen som helhet
innehåller många åtgärder med syfte att utveckla naturvärdena i området.
Eftersom merparten av de skyddade objekten har begränsade naturvärden
idag bedömer Höörs kommun att naturvärdena i området som helhet kommer
att öka genom förändringen.
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1b Hotade och skyddade arter
Det har inte indikerats några hotade arter inom planområdet, men med
förändringarna som anläggande av de blå-gröna naturstråken, träd- och
buskplanteringar samt trädgårdar, kommer en ökad variation av biotoper,
livsmiljöer för en mängd arter inom både flora och fauna, att öka. Exempelvis
kommer skyddade arter som groddjur att få livsrum i de blå-gröna stråken
som också kommer fungera som spridningsstråk vidare ut i det kringliggande
jordbrukslandskapet och angränsande naturmiljöer.

2. Lantmäteriet
2 a Plankartan
Plankartan är något svårläst. Grundkartan bör tonas ner. Teckenförklaring för grundkartan
saknas. Vissa bestämmelser är svåra att utläsa, t.ex. utfartsförbud.
2 b Fastighetsbestämning
Precis som det nämns i planbeskrivningen under rubriken "Ny gång och cykel väg mot
Maglasäte och väg 13", är kvaliteten på många av fastighetsgränserna inom planområdet
av låg kvalitet i registerkartan. Inmätning och/ eller fastighetsbestämning bör ske i så
tidigt skede som möjligt. Kommunen har möjlighet att ansöka om fastighetsbestämning i
samband med framtagande av detaljplan.
2 c Befintliga ledningsrätter
Inom planområdet löper två ledningsrätter för tele, akt 12-HAL-195.1 (Telia) samt 1267776.1 (Marc Förvaltning). Hur berörs dessa? Om de inte ska flyttas bör u-område läggas ut
inom berörd kvartersmark. Om tanken är att de ska flyttas krävs omprövning av ledningsrätten. Det bör framgå av planbeskrivningen vem som bekostar och ansöker om
omprövning hos Lantmäteriet.
2 d Övriga fastighetsrättsliga frågor
I planbeskrivningen bör framgå att kommunen har möjlighet att lösa in mark som enligt en
detaljplan ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren
(PBL 6:13). Kommunen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om
fastighetsägaren begär det (PBL 14:14). Även de ekonomiska konsekvenserna av detta bör
belysas i planbeskrivningen. Ersättning för marken bestäms enligt reglerna i
expropriationslagen om ingen annan överenskommelse träffas.

Kommentar:
2 a Plankartan
Utseendemässigt har plankartan ändrats sedan samrådet då den lagts in i
annat kartprogram, ArcGIS, inför granskningen. Grundkartan är underlag till
plankartan och är även en egen planhandling med teckenförklaring.
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2 b Fastighetsbestämning
Kommunen avser avvakta med fastighetsbestämningen tills
fastighetsbildningen efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
I planbeskrivningens genomförandedel under ”Fastighetskonsekvensbeskrivning” redovisas hur fastighetsbildningen är tänkt att genomföras.
2 c Befintliga ledningsrätter
De två ledningsrätter för tele, akt 12-HAL-195.1 (Telia) samt 1267-776.1
(Marc Förvaltning) som finns inom planområdet, berörs på så sätt att de
kommer att läggas om i nytt läge i samband med genomförandet. Avsikten,
som redovisas i planbeskrivningens genomförandedel under rubriken
”Fastighetskonsekvensbeskrivning”, är att allmänna ledningar så långt
möjligt ska förläggas till läge inom allmän platsmark och att u-område därför
inte behöver läggas ut på plankartan. Inga ledningsdragande företag har
meddelat att de behöver behålla eller dra ledningar inom den planerade
kvartersmarken. Visar det sig att allmänna ledningar i någon sträckning
behöver ledas inom kvartersmark, så ska de säkerställas med ledningsrätt
eller servitut. Omprövning av de två ledningsrätterna föreslås utföras i
samband med att nya ledningar lagts ned. I planbeskrivningen anges att
kostnadsansvaret för eventuell flytt av underjordiska ledningar åligger
exploatören. Höörs kommun beställer och bekostar den fastighetsbildning
inom planområdet som krävs för planens genomförande. Det är dock de
ledningsdragande företagen som äger ledningarna som ska ansöka om
omprövning och nya ledningsrätter/servitut.
2 d Övriga fastighetsrättsliga frågor
Texten i Planbeskrivningen under ”Fastighetsrättsliga frågor” har förtydligats
angående att Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken och har
möjlighet enligt Plan- och Bygglagen att lösa in den mark som enligt
detaljplanen ska användas för allmän plats, utan att avtal föreligger med
fastighetsägaren (PBL 6:13). Kommunen är också skyldig att förvärva den
allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (PBL 14:14).
Ersättning för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen om ingen
annan överenskommelse träffats. Kommunen avser att betala ersättning för
den mark som tas i anspråk enligt fastighetens marknadsvärde, som bedöms
av lantmäteriet, och för eventuella övriga ekonomiska skador som
fastighetsägaren drabbas av till följd av att marken löses in. Utöver
informationen i kungörelsen vid samrådet och annons inför granskningen
samt information på Kommunens digitala anslagstavla, så har kommunen
inför granskningen skickat ut meddelande till berörda enskilda fastighetsägare och markerat den mark som detaljplanen innebär kommer tas i
anspråk för genomförandet av gång- och cykelvägen utmed Maglasätevägens
västra del. Meddelande, enligt PBL 2010: 5 kap 36 §, har i samband med
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utsättningen på marken skickats ut till de fastighetsägare som eventuellt
berörs av markinlösen.

3. Trafikverket
3a Maglasätevägen, Väg 1304 och korsning väg13
Planområdet omges i sin närhet av kommunala och enskilda vägar och gator. Trafikverket
är väghållare för väg 13 nordväst om planområdet och väg 1304 väster om planområdet.
Väg 13 är utpekad som funktionellt prioriterad väg (FPV), som kompletterande regionalt
viktig väg. Utpekandet av FPV har initierats av Trafikverket och skett i samarbete med
länsplaneupprättarna.
När trafiken ökar på befintliga anslutningar till FPV blir frågan hur dessa ska utformas ännu
viktigare, för att tillgängligheten längs med vägen inte ska påverkas negativt. Tillgängligheten längs med vägarna i FPV ska värnas och, där det behövs mest och är möjligt,
utvecklas.
Av planhandlingarna och trafikutredningen (Rapport Maglehill Höör – Trafikutredning
2018-07-13) framgår hur stora trafikflöden som beräknas påverka anslutningar till det
statliga vägnätet. Trafikverket anser dock att kommunen måste utreda påverkan på
Maglasätevägens anslutning till väg 1304 och väg 1304:s anslutning till väg 13, och även
redovisa belastningsgrad med prognos för år 2040 samt beräknad flödesfördelning och
eventuellt åtgärdsbehov till följd av både den nu aktuella detaljplanen och för hela den
planerade utbyggnad som presenteras i Stadsdelsprogram för västra Höör, som är på
remiss parallellt med aktuell detaljplan. Eventuella åtgärder ska utgå från råd och krav i
gällande VGU (Vägars och gators utformning). Eventuella åtgärder ska bekostas av
kommunen och om åtgärder visar sig vara nödvändiga ska ett avtal tecknas mellan
Trafikverket och kommunen innan den nu aktuella detaljplanen och Stadsdelsprogram för
västra Höör föres till antagande.
3b Bullervallar och buller från vägtrafik/bullervärden inom planområdet
Kommunen skriver i planhandlingarna att väg 13 ligger för långt från bebyggelsen i den
aktuella detaljplanen för att medföra buller i sådan omfattning att riktvärdena överskrids.
Trafikverket förutsätter att planområdet planeras och utformas så att gällande riktvärden
för buller innehålls. Eventuella bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen eller
exploatören. Kommunen skriver i planbeskrivningen att 55dBa ekvivalent ljudnivå inte bör
överskridas vid en bostadsbyggnads fasad och att 60 dBA inte bör överskridas vid
bostadsbyggnadens fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter. Trafikverket ser positivt
på om kommunen avser ha striktare riktvärden än nu gällande Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader, som anger att 60 dBA inte bör överstigas vid en
bostadsbyggnads fasad och att 65 dBA inte bör överskridas vid bostadsbyggnadens fasad
för bostad om högst 35 kvadratmeter. Om kommunen avser tillämpa Förordning
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader behöver dock planhandlingarna
revideras.
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I planbestämmelserna återfinns även planbestämmelse för skola och vård. Trafikverket
anser att även planering och byggande av vårdlokaler, förskolor och skolor ska ske med
hänsyn till förekomst av omgivningsbuller från trafik. Samma riktvärden som för bostäder
bör tillämpas vid etablering av vårdlokaler. Etablering av nya skolor och förskolor bör
göras med utgångspunkt från råd från Boverket och Naturvårdsverket. Dessa innebär
bland annat att på de delar av skolgården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk
verksamhet bör bullernivån inte överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå.
Av planhandlingarna framgår att kommunen håller på att förlänga befintlig bullervall utmed
väg 13. Trafikverket har inte blivit hörda i processen för anläggande av bullervall utmed
väg 13. Trafikverket har, i dialog med kommunen under samrådstiden, fått information om
att bullervallen avses anläggas utmed och i direkt anslutning till väg 13. Trafikverket vill
uppmärksamma kommunen på att om vallen avses förläggas inom det byggnadsfria
avståndet (30 meter från vägområdesgräns) krävs tillstånd enligt väglagen. Vad
Trafikverket erfar har inte tillstånd enligt väglagen sökts för den nu aktuella vallen. Även
andra tillstånd kan krävas. Trafikverket förutsätter att kommunen söker erforderliga
tillstånd och att Trafikverket blir hörda i processen, innan arbetet med att anlägga/
förlänga vallen påbörjas. Möjlighet och lämplighet för uppförande av bullervall enligt
Kommunens önskemål måste prövas i särskild ordning. Placering och utformning av vall
utmed statlig väg ska uppfylla krav och råd enligt gällande VGU. Bifogat finns en generell
skiss för placering av bullervall utmed statlig väg. Lämplig placering och utformning avgörs
dock i varje enskilt fall. Bullervall ska också placeras så att fri sikt enligt VGU säkerställs i
anslutningar till statlig väg. Bullervallen måste också placeras och utformas så att den inte
lockar till lek/vistelse eller att obehöriga kommer ut i vägområdet. Kommunen skriver att
den tänkta bullervallen har ljuddämpande effekt och att den kommer att behövas vid
fortsatt utbyggnad norrut. Bullervallen måste då också utformas så att det säkerställs att
gällande riktvärden för buller innehålls för bebyggelsen. Trafikverket tolkar planhandlingarna som att bullervallen inte är en förutsättning för att innehålla riktvärdena inom
den nu aktuella detaljplanen.
3c Vibrationer från vägtrafik
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.
3d Risk. Väg 13 -transportled för farligt gods
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.
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3e Byggnaders påverkan på luftfart
Trafikverket tolkar planhandlingarna som att bebyggelsens totalhöjd kan komma att
överstiga 20 meter. Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms,
Ljungbyheds, Malmö och Kristianstads flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska
därför beredas möjlighet att yttra sig.
Även Luftfartsverket är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
Luftfartsverkets CNS-utrustning (Communication, Navigation, Surveillance) är
säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens funktion kan endast bedömas
av Luftfartsverket. Luftfartsverket hörs genom tjänsten ”CNS-analys” på Luftfartsverkets
hemsida: http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt Luftfartsverket. I de
fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till
berörda flygplatser.
I plankartan saknas reglering av högsta totalhöjd. Trafikverket anser att det bör införas
reglering för högsta totalhöjd i plankartan för att säkerställa att byggnader och andra
föremål inte kommer i konflikt med luftfarten eller med järnvägens radio- och
telekommunikationssystem.
3f Inom utredningsområdet för framtida höghastighetsjärnväg
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en ny höghastighetsjärnväg på
sträckan Jönköping – Malmö via Hässleholm. Planområdet ligger inom utredningsområdet
för en framtida höghastighetsjärnväg på sträckan Jönköping-Malmö via Hässleholm.
Utbyggnad av höghastighetsjärnväg på sträckan Hässleholm-Lund finns med i Nationell
plan för transportsystemet 2018-2029, med byggstart inom perioden. Den exakta
sträckningen för ny järnväg är dock inte färdigutredd.
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.
Den nu aktuella detaljplanen ligger inom utredningsområdet för en framtida utbyggnad av
höghastighetsjärnvägen. Utifrån planeringsförutsättningarna inom utredningsområdet för
lokalisering av ny järnväg bedöms inte detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. utgöra
något hinder för en kommande utbyggnad.
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Kommentar:
3a Maglasätevägen, Väg 1304 och korsning väg13, siktstudie
Samhällsbyggnadssektorn har granskat befintliga trafiksituationer vid de
vägar som nämns och konstaterat att det inte finns något uppenbart
åtgärdsbehov, varken i dagsläget eller som effekt av utbyggnaden.
Slutsatserna har sammanställts i PM ”Analys vägar 13 och 1304”.
Detaljplanen har kompletterats med slutsatser av utredningen och analysen.
Tidssättning av utbyggnaden efterfrågas men det är inte möjligt på grund av
att det till stor del beror av bostadsmarknaden. Trafikflöden är därför
beräknade för en fullt utbyggt stadsdel och uppräknat till år 2040.

3b Bullervallar och buller från vägtrafik/bullervärden inom planområdet

Kommentar angående vall söder om och utmed väg 13 norr om planområdet
Länsstyrelsen har i beslut 2019-10-14 meddelat tillstånd för uppförande av
en bullervall på fastigheterna Åkersberg 1:6 och Höör 19:7 utmed sydöstra
sidan av väg 13, Höörs kommun (Länsstyrelsens Dnr 258-22033-2019).
Höörs kommun har tagit fram en bullerutredning genom Tyréns Malmö, som
visar att ljudmiljön i det nya området blir avsevärt bättre när bullervallen är
fullt utbyggnad mot väg 13, men att det finns förutsättningar att klara
gällande riktvärden för så gott som hela utbyggnaden av stadsdelen även
utan förlängd bullervall (Befintlig finns i öster utmed Kvarnbäck samt ca 370
m in utmed nya stadsdelen). Tyréns bullerutredning fanns tyvärr inte med
bland samrådshandlingarna utan har lagts till och är med som bilaga vid
granskningen.
Utbyggnadstakten för bullervallen kommer till stor del att styras av tillgången
på massöverskott och stora delar av stadsdelen kommer därför att byggas ut
med stöd av redan befintlig bullervall. Höörs kommun kommer ta ställning till
behovet av bullerskydd i samband med att de olika etapperna inom
stadsdelen prövas i detaljplaner. Gällande riktvärden för buller kommer då
att utgöra en lägsta-nivå, men samhällsbyggnadssektors avsikt är att skapa
en bättre ljudmiljö än så, vilket kommer vara fallet då bullervallen är fullt
utbyggd. Till denna första detaljplan inom stadsdelen behövs alltså inte
bullervallen i norr mot väg 13 för att uppfylla riktlinjer för trafikbuller.
Gällande att inga fasadberäkningar gjorts: 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 beroende på att det inte är bestämt var fasaderna kommer hamna.
Däremot ska plankarta med bestämmelser medföra att riktvärden för buller
vid fasad ska kunna uppfyllas inom byggrätterna, vilket kommunen menar
har tillgodosetts. Beräkningarna visar att gällande riktvärden för fasadnivån
(Leq ≤ 60 dBA) uppfylls i hela planområdet vid 2 m över mark och även vid
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14 m över mark. Beräkningarna visar att riktvärdena för uteplats (Leq ≤ 50
dBA, Lmax ≤ 70 dBA) överskrids inom planområdets byggrätter närmast
Maglasätevägen och skolgården om inte en lägre bullervall på 1 m eller annat
bullerskydd skapas. Det innebär att det ska finnas en bullerskyddad uteplats i
anslutning till bostaden och det är fullt möjligt enligt planen att placera
uteplats i skydd av bullerplank eller i skydd av komplementbyggnad.
Intill gång- och cykelvägen i partier utmed Maglasätevägen kommer marken
att höjas så att en lägre vall, 1 m, skapas i förhållande till närmsta vägbanas
nivå. På så sätt skapas bättre bullerdämpad miljö på skolgård och uteplats
för boende samt på idrottsplatsen.
Mark med kryssmark (mark endast avsedd för komplementbyggnader och
plank max 2m) har också utökats inom byggrätt i öster, så att bostäder
hamnar längre ifrån Maglasätevägen. Sammantaget innebär ändringarna i
detaljplanen att även fasaderna till bostäderna kan skyddas så att gällande
riktlinjer för trafikbuller uppfylls. Texten i planbeskrivningen har ändrats och
förtydligats gällande riktvärden för trafikbuller och bullerutbredningskartor
har lagts in.
3c Vibrationer från vägtrafik
”Enligt SGU:s jordartskarta är markförhållande inom Maglehill till huvuddelen
moränmark. Befintliga bostäder på kortare avstånd från väg 13 finns väster
om området och för dessa finns inga inrapporterade klagomål på vibrationer
till Höörs kommun. Geoteknisk utredning, som är bilaga till detaljplanen
(Geoteknik o MUR_20191023, Tyréns Malmö), ger kompletterade information
om markförhållanden och bekräftar att jordlagren inom största delarna av
planområdet utgörs av lermorän eller växellagrad lermorän och av
sandmorän. ”Baserat på befintligt underlag bedöms risken liten för att
komfortvibrationsnivåer i planerade byggnader överskrider riktvärde
0,4mm/s.”(Utdrag ”PM gällande vibrationer från vägtrafik”, Tyréns 2018-1212”).
3d Risk. Väg 13 -transportled för farligt gods
Följande text har lagts in i planbeskrivningen:
Skydd
”Norr om planområdet i nord ost har en bullervall anlagts direkt söder om
riksväg 13 och en utbyggnad av vallen pågår västerut. Avståndet till väg 13
skapar skydd för bostäder och verksamheter vad gäller både buller och
avåkningar av farliga godstransporter. Det finns idag inte några generella
nationella riktvärden som slår fast vilka risker eller skyddsavstånd som kan
vara acceptabla i samband med planering i närheten av trafikleder för farligt
gods på vägnätet, men Länsstyrelsen Skåne m fl. har tagit fram riktlinjer, och
till detaljplanen har en utredning ”Riskutredning farligt gods, Riskhänsyn,
Kvarnbäck samt Maglehill” Tyréns Malmö 2019-01-10 har tagits fram.
Bebyggelsen inom denna första etapp inom stadsdelen Maglehill är emellertid
inte inom riskområde för farligt gods. Kvartersmark inom planområdet ligger
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på längre avstånd än 150 meter från väg 13 och verksamhet belägen på
avstånd som överstiger 150 m och riskanalys är enligt utredningen därmed
inte aktuellt. Närmsta byggrätt är belägen ca180 m från väg 13, på vilken det
transporteras farligt gods vilket innebär att risknivåerna hamnar på en
acceptabel nivå.”
3e Byggnaders påverkan på luftfart
Flygplatserna och Luftfartsverket har som sakägare tagit del av
samrådshandlingarna och har yttrat sig. Yttrandena som inkommit redogörs
sammanfattat i denna samrådsredogörelse. Luftfartsverket har meddelat att
inom Höörs tätort är inte höjden på byggnader något problem och
flygplatserna har heller inga erinringar på detaljplanen.
3f Inom utredningsområdet för framtida höghastighetsjärnväg
Höörs kommun följer och medverkar aktivt i utredningsarbetet för ny järnväg
och kommer att ta hänsyn till de möjliga korridorer som utredningen
resulterar i. Övriga synpunkter ovan kommer att hanteras i kommande
detaljplaneprocesser i vanlig ordning.

4. Luftfartsverket, statligt affärsverk

Sammanfattning:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.

Alldeles oaktat skall all byggnation högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse remitteras till Försvarsmakten enligt
Försvarsmaktens regler.
Vindkraftverk högre än 20 meter över mark eller vattenytan samt alla typer av master och
torn för rundradio, radiolänk, mobiltelefoni eller andra ändamål, samtliga vindkraftverk
högre än 20 meter över mark eller vattenytan samt master med samma höjder skall
remitteras till LFV.

Kommentar: -

Flygplatser
5. Flygplatserna Malmö Airport, Swedavia
Malmö Airport har granskat samrådshandlingar för Maglehill, Åkersberg 1_6 m fl Höör och
vill för att kunna yttra sig över handlingarna, tillägga följande: Vid alla byggnationer eller
uppställningar av byggkranar över 20 meter ska kontakt tas med LFV. LFV beslutar då om
flyghinderanalys ska utföras eller inte. Beslutar LFV att flyghinderanalys inte behövs sker
det via mail som ni sedan bifogar i underrättelsen om samråd för detaljplan till oss.
Yttranden från LFV angående CNS utrustning ser vi gärna att ni mailar till Swedavia för
information. Upprättade flyghinderanalyser mailar ni till Swedavia för utlåtande.
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Kommentar: 6. Kristianstad Airport AB
Angående detaljplan med höga byggnader, Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter i Höörs kommun
Kristianstad Österlen Airport har inte egen kompetens att bedöma alla aspekter på hur
höga byggnader kan påverka flygtrafiken. Varje enskild hög byggnations påverkan på
flygtrafiken måste utredas. På hinder som är 20 m eller högre utanför tätort, 45 m eller
högre i tätort, utför till exempel LFV en flyghinderanalys där de kontrollerar att det
planerade byggnadsverket inte påverkar ICAO Annex 14-ytorna, MSA-ytor och in- och
utflygningsprocedurerna. En flyghinderanmälan görs till lfvcentralregistratur@lfv.se
I vanliga fall när flygplatsen fått ta del av denna flyghinderanalys kan vi utifrån de
resultaten lämna ett besked.
Gällande denna eventuella byggnation i Höörs kommun behövs det inte, från Kristianstad
Österlen Airports sida, att någon flyghinderanalys utförs. Denna byggnation berör endast
vårt MSA-område om byggnaden är max 106 meter över havet.
Vår bedömning är att Kristianstad Österlen Airport inte har något att invända mot det
planerade uppförandet av Maglehill- förskola, skola, idrottshall och bostäder m.m., på de
angivna fastigheterna. Denna placering skulle inte påverka flygtrafiken på Kristianstad
Österlen Airport på ett negativt sätt.

Kommentar: -

Region Skåne
7. Region Skåne, samhällsplanering
Region Skåne ser positivt på att Höörs kommun föregår med gott exempel genom att
utreda ekosystemtjänster och låta utredningen ligga till grund för ställningstaganden och
utformningen av planen. Region Skåne har inga övriga synpunkter ur ett regionalt
utvecklingsperspektiv.

Kommentar: 8. Skånetrafiken
Skånetrafiken delar kommunens uppfattning om att en busslinje blir aktuell när det finns
tillräckligt underlag för resande. Skånetrafiken önskar att kommunen tar kontakt inför att
området ska exploateras för att föra en dialog om möjligheterna att kollektivtrafikförsörja
området.

Kommentar:
I planbeskrivningens genomförandedel har det skrivits in att Skånetrafiken
ska kontaktas inför att området ska exploateras för att föra en dialog om
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möjligheterna att kollektivtrafik- försörja området. Skånetrafikens yttrande
har förmedlats till kommunal tjänsteman som handlägger kollektivtrafikfrågor
som meddelat att dialog har inletts med Skånetrafiken sommaren 2018
angående busslinje till det nya området. Kommunen kommer stämma av
bebyggelsens utveckling med Skånetrafiken fortlöpande och kommer
meddela när behov av en ny busslinje är aktuell.

Privata företag
9. E. ON Elnät
E.ON Energidistribution AB och E.ON Biofor Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar
enligt bifogad fil. Då samrådet av detaljplan inte ligger inom E.ON Energidistribution
koncessionsområde för elnätet samt att E.ON Biofor ej har några gasanläggningar inom
området så har vi inget att erinra över detaljplanen.

Kommentar: 10.

Kraftringen

Kraftringen är ett kommunägt energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av
framtidens energi. Kraftringen tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som
möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster
och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.
Kraftringen erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, solceller, ladd-infrastruktur,
belysning, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.
Den operativa verksamheten drivs och organiseras via moderbolaget Kraftringen Energi
AB. Fjärrvärme och fjärrkyla samt el/gas-handel sorterar direkt under moderbolaget,
el/gas-nät under dotterbolaget Kraftringen Nät AB och fiber under dotterbolaget
Kraftringen Fiber AB.
Kraftringen drivs av att tillsammans med kunderna och andra intressenter skapa samhällsnytta samt att tillvarata prosumenters överskott av el och värme. Att vara med att påverka
kommunernas fysiska planering och i detta sammanhang tillföra kunskap och analysera
platsspecifika egenskaper för att uppnå en hållbarare energiförsörjning av samhället har
identifierats som ett viktigt fokusområde för Kraftringen.
Antagande av nya och förändrade detaljplaner aktualiserar vanligtvis en rad frågeställningar för Kraftringen. En fråga är hur den befintliga energiinfrastrukturen berörs av
planförslaget. En annan fråga är hur det i planförslaget kan säkerställas utrymme för den
energiinfrastruktur som behövs för att försörja bebyggelsen i planområdet samt annan
infrastruktur som VA och fiber. Kraftringen har också ambitionen att utifrån de specifika
förutsättningarna i varje detaljplan föreslå lämpliga energilösningar.
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Mer specifikt för detaljplanen behöver det säkerställas hur elnätet ska byggas ut i området
för att försörja den nya bebyggelsen. Förmodligen kommer det att behövas U-område för
överföringsledningar inom planområdet för att säkra planmässigt skydd. Kraftringen har
för avsikt att återkomma till planförfattaren med önskan om U-områden samt besked om
huruvida utlagda E-områden för nätstationer har en ändamålsenlig placering. I den del
Kraftringens infrastruktur hamnar på kvartersmark behövs markupplåtelseavtal tecknas
med markägaren innan infrastrukturen byggs ut. Detta gäller dock inte för servisledningar.
När det gäller stadsdelsprogrammet kan det vara intressant att i detta tidiga planskede
fundera över dragningar av elförsörjningsledningar samt om det finns önskemål/behov av
smarta och hållbara energilösningar.

Kommentar:
Konversation har förts med Kraftringen som i karta (dwg-fil) har föreslagit
lägen för tre stycken transformatorstationer och för ledningars lägen.
Kommunen följer dessa lägen i detaljplanen förutom transformatorstationen i
sydöst som flyttats något för att kunna åstadkomma större byggrätt i
bostadskvarteret. Utrymme finns för ledningar i gator och gång- och
cykelvägar. Ledningar som Kraftringen föreslås inom naturmarken behöver
anpassas till utformningen då de avses innehålla dagvattenhantering med
dammar och vattendrag. Kablarna bör förläggas nära kvartersmarken som
ligger högst i terrängen.
Kommunen önskar inte ha allmänna ledningar inom kvartersmarken, därav
inga u-områden, utan avsikten är att allmänna ledningar ska förläggas inom
allmän platsmark. Skulle det vara nödvändigt att i någon sträckning förlägga
allmänna ledningar i kvartersmark så ska dessa säkras med ledningsrätt.
Samhällsbyggnadssektor kommer att ha med sig frågan om exempelvis laddstolpar och andra smarta lösningar i den fortsatta planeringen för
genomförandet.

11.

Tele 2 Sverige AB

Tele2 har inget att erinra mot rubricerat förslag till detaljplan.

Kommentar: 12.MERAB
Merab har inget att erinra på detaljplanen men påpekar att renhållningsordningens
föreskrifter skall beaktas vad gäller avfallshantering vad gäller utformning av vägar
vändplatser o.s.v.

Kommentar:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2020-02-11

KSF 2017/326

17 (33)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Strategiska enheten

I planbeskrivningens genomförandedel har text lagts in att
”Renhållningsordningens föreskrifter ska beaktas i fortsatt projektering och i
bygglov.”

Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB har tidigare lämnat önskemål om att förlägga fiber inom
Kvarnbäck. Skanova önskar kallas till samordnande möte i god tid.

Kommentar:
Kommunen sammankallar ledningsdragande företag till återkommande
möten då det bland annat meddelas planerade pågående
utbyggnadsområden.

Kommunala nämnder och instanser
13.Miljö- och byggnadsnämnden
Nämnden beslutar att framföra följande synpunkter:
Skolområdet
Den centrala delen av planområdet för skolor m m tillåter en maximal nockhöjd om 106 m
över nollplanet. Nollplanet förutsätts vara i RH2000. Då i stort sett hela området får
bebyggas till 30 % enligt förslaget och höjden i delområdet varierar mellan +77 och +82
kan 24 till 29 m höga byggnader uppföras. Nämnden finner att detta skulle innebära ett
dramatiskt inslag i landskapet. Nämnden bedömer att byggbar mark, exploateringstal och
byggnadshöjder behöver studeras noggrannare inför granskningsskedet. Det lär behövas
bra underlag för att bedöma kommande exploaterings påverkan på stads- och
landskapsbild i kommande bygglovshantering.
Idrottsområdet
Nämnden saknar en angivelse om byggnadshöjder i detta delområde.
Bostadsområden
Detaljplanen tillåter en exploatering om 40 % med upp till 12m höga byggnader. Detta
bedöms vara en tät exploatering. Med tanke på att denna kvartersmark ligger betydligt
högre än befintlig bebyggelse i öster kan även denna bebyggelse komma att utgöra ett
mycket dominant inslag i landskapet. Om högre gestaltningskrav inte ställs i detaljplanen
behöver frågan om landskapsbildsanpassning hanteras i kommande bygglovshantering
och innebär sannolikt krav på visualiseringar och liknande. Av planbeskrivningen framgår
att parkering ska anordnas på kvartersmarken, d.v.s. även besöksparkering. Inför
kommande bygglovshantering vore det utmärkt om någon parkeringsnorm infördes för
bostäderna.
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Cykelvägar
Av stadsdelsprogrammet framgår huvudstrukturen i planerat cykelvägnät. Nämnden
saknar en trafiksäker förbindelse över väg 13.

Kommentar:
Skolområdet
Avsikten är att bebyggelsen ska placeras följsamt i terrängen. Anslutning av
kvartersmarken till den allmänna platsmarken ska så långt möjligt vara till
den naturliga marknivån på den allmänna platsmarken, vilket poängteras i
syftet till detaljplanen vars avsikt är att vara till stöd vid bygglovshandläggningar och tas hänsyn till vid rättsfall. ”SYFTE (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.”..
Marken inom kvarteret för kommunala funktioner har stora variationer i nivå
och marken är ännu inte terrasserad. Avsikten är inte att maximal bygghöjd
som tillåts i detaljplanen ska byggas inom hela ytan för höjdbestämmelsen.
Begränsning för var byggnaderna ska uppföras kan inte göras mer detaljerat
i detaljplaneskedet då byggnadernas läge och utformning inte är färdigprojekterade och kan få ett annat utseende och placering. Avsikten är alltså
att ha viss marginal för att undvika att byggnader inte ska överskrida
höjdbestämmelsen i markens högsta partier. Höjdplanen och planerad
bebyggelse har emellertid studerats närmare och det kan konstateras att
högsta nockhöjd kan sänkas till 102 m över nollplanet (RH2000) i det
centrala kvarteret, vilket gjorts i granskningshandlingen. Det innebär att
byggnads höjd upp till nock på lägsta marknivån inom kvarteret, d.v.s. där
byggnad kan bli som högst, kan uppgå till (+76 vid Maglasätevägen till
+102=) 26 m. Illustrationer och sektion med planerad bebyggelse och
högsta tillåtna nockhöjd redovisas i Stadsdelsprogrammet.
Idrotts- och skolområdet
Höjdangivelse fanns med i plankartan vid samrådet, högsta nockhöjd för
huvudbyggnad anges till 98 m över nollplanet (RH2000). Det har inte ändrats
i granskningshandlingen och innebär med projekterad höjdsättning att
byggnad upp till 14 meter kan byggas, men så hög kommer troligtvis inte en
idrottshall att byggas. Erfarenhetsmässigt är det bra att ha marginal då
marken ännu inte är terrasserad.
Bostadsområdena
Planbestämmelser är verktyg för att skapa en följsam bebyggelse med
naturmarken och anslutande gator och gång- och cykelvägar. Bostäderna
regleras att förläggas i gräns till förgårdsmark till gatan med avsikt att skapa
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en sammanhållen gatustruktur. Avsikten är också att marken ska kunna
ansluta med avtrappning mot naturmarken på östra sidan.
I planbeskrivningen under rubriken ”Motiv till planbestämmelser” har det
tydliggjorts att kryssmark finns i bostadskvarterens närmsta områden mot
naturmark i syfte att mark inte ska fyllas upp för byggnader direkt intill
naturmarken eftersom naturmarken på sina ställen är ett smalt stråk. En
annan bestämmelse med samma syfte är p2 : Stödmurar högre än 0,7 meter
får inte anordnas inom 3 meter från fastighetsgräns mot allmän platsmark.
Mot gata är det de anslutande projekterade nivåerna på färdig gatu- eller
gång- cykelvägsnivå som gäller och mot naturmark är det de befintliga
nivåerna på naturmarken utanför som gäller. Höjdsättning både inom allmän
platsmark och tomterna är som poängterats viktig att den blir bra och
höjdsättning ska redovisas och godkännas i samband med marklov och
bygglov.
Parkeringsnorm
Parkeringsutredning har tagits fram (Tyréns 2013) men kommunen har inte
antagit parkeringsnormen, men i de senaste kvarteren inom Kvarnbäck har
planbestämmelse lagts in som reglerar att ”Parkering för boende ska
anordnas med 1 parkering per lägenhet”. Denna bestämmelse har i
granskningshandlingen även lagts in i denna detaljplan.
Cykelvägar
Cirkulationen – beräknas genomföras 2020. Det är önskvärt med en
trafiksäker förbindelse över väg 13. I gällande detaljplan för Kvarnbäck finns
mark avsatt för en tunnel. Genomförande och finansiering ligger på Höörs
kommun och har hittills inte varit prioriterat. Åtgärden har Prio 3 i gällande
Cykelplan. Samhällsbyggnadssektor bedömer att det vore önskvärt med
ytterligare passagemöjlighet längre västerut, med rent rekreativt syfte, men
bedömer inte att det i nuläget finns förutsättningar att föreslå en lösning på
den frågan.

14.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden lämnar detaljplanen utan erinran, men uppmärksammar att
markens lämplighet med avseende på markföroreningar bör utredas vid kommande arbete
med detaljplan för Höör väster, så att utredning och planläggning sker korrekt innan
detaljplanen antas. Barn- och utbildningsnämnden uttrycker dessutom som sin önskan att
planen och byggprocessen prioriteras i kommunens plan- och projekteringsarbete.
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Kommentar:
I Planbeskrivningen redovisas följande:
Markföroreningar
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
gäller för kvarteret med de kommunala funktionerna och för
bostadskvarteren. Det har inte gjorts någon miljöteknisk markundersökning
med grundvatten- och markprover eftersom planområdet består av
jordbruksmark och samhällsbyggnadssektorn inte har några indikationer på
eller misstankar om att det skulle finnas markföroreningar. Om det i samband
med rivning av den nerlagda gården skulle uppkomma indikationer på
förorenad mark ska markprover tas och marken skiftas ut och det ska tillses
att marken uppfyller kraven för känslig markanvändning.

15.

Mittskåne vatten

Allmänt
Området ligger intill verksamhetsområde för VA och det är naturligt att även detta område
ska inkluderas i verksamhetsområde för samtliga VA-tjänster.
Vatten och spillvattenförsörjning
Mittskåne Vatten gör bedömningen att det finns kapacitet i det befintliga spillvattensystemet för att ansluta den tillkommande bebyggelsen från etapp 1. En kapacitetskontroll
för anslutning av vatten kommer att utföras för att säkra att anslutning av även vatten är
möjlig utan investeringar på det befintliga ledningsnätet.
Var anslutningspunkterna ska vara och hur ledningsdragningen bäst görs ska diskuteras
med Mittskåne Vatten under projekteringsfasen. Det kan komma att behövas en pumpstation för att klara avledningen av spillvatten och det hade varit en fördel om detta kan
utredas inför granskningsskedet så att placering kan bestämmas och mark kan avsättas för
det ändamålet.
Dagvatten
Dagvattenutredningen visar hur mycket dagvatten som måste fördröjas för att klara
utsläppsmålet med 1 l/s*ha, vilket motsvarar naturlig avrinning. Det finns breda dikesstråk
och ytor reserverade till fördröjning i planen och därmed är förutsättningarna goda för
områdets dagvattenhantering.
Dagvattenanläggningarna kommer att vara ett betydande inslag i landskapsbilden och
Mittskåne Vatten önskar inför vidare detaljplanearbete att fokus läggs på hur
anläggningarna ska utformas där både estetiska och biologiska värden, anläggningskostnad samt skötsel- och säkerhetsaspekt inkluderas. Dagvattenhanteringen kan göras på
många olika sätt. För den del av detaljplanen som planeras för kommunal service förordar
Mittskåne Vatten en mindre, konventionell dagvattendamm som kan ta emot till exempel
ett 2-årsregn, men att en större yta får fungera som översvämningsyta, för till exempel 10årsregnet eller mer. På så vis kan dagvattenanläggningen ha en relativt god omsättningstid
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och utbredningen blir skalenlig i förhållande till övriga området. För att en eventuell
översvämningsyta ska fungera ändamålsenligt bör ett beslut fattas om hur stor
utbredningen och hur utformningen i så fall ska vara.

Kommentar:
Allmänt
Gällande verksamhetsområdets utökande. I genomförandedelen anges att:
”Verksamhetsområde för dagvatten, vatten och spillvatten ska utökas att
innefatta planområdet. Mittskåne Vatten upprättar tjänsteskrivelse om utökat
verksamhetsområde för VA när detaljplanen har vunnit laga kraft. Mittskåne
Vatten är huvudman för VA-systemet fram till förbindelsepunkt vid fastighet.”
Mittskåne vatten har inkommit med en kompletterande utredning som utgör
bilaga till detaljplanen ”Kapacitetsbedömning VA-system Maglehill
exploatering_20200114”
Vatten och spillvattenförsörjning
Planbeskrivningens förslagsdel har kompletterats med slutsatsen av
redovisningen under rubriken ”Vatten, spillvatten och dagvatten Större
delen av det befintliga spillvattensystemet på Höör väster avleds via
pumpstationen Maglasätevägen. Eftersom det är stora områden som
planeras så kommer ledningsnät och pumpstation att påverkas och en
kapacitetsbedömning har gjorts (Mittskåne vatten 20200114).
Sammanfattningsvis konstateras att ”Pumpstationen Maglasäte kan ta emot
spillvatten från Maglehill etapp 1 och även resterande exploatering i
Maglehillområdet”..
”Det finns därmed god marginal för de planerade anslutningarna. Att ansluta
hela Maglehill till pumpstationen är möjligt men då är marginalen mindre om
nederbörd ger stora mängder tillskottsvatten. En ny beräkning och
bedömning bör göras när delar av området är utbyggt för att följa hur
belastningen ser ut då. Ledningsnätet för med självfall fram till pumpstationen har kapacitet för att klara anslutning av stadsdelen Maglehill. Det
befintliga ledningsnätet för vatten kan ansluta stadsdelen och eftersom det
finns två anslutningsmöjligheter kan även rundmatning erhållas.”
Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram för detaljplanen och för utbyggnaden
för hela stadsdelen som redovisas i Översiktsplanen som antogs 2018 och i
”Stadsdelsprogram för västra Höör 20200225”
”Dagvattenutredning_rev 20191201”är framtagen av Tyréns Malmö och har
reviderats av Mittskåne vatten. Detaljplanen och höjdsättningen har tagits
fram parallellt och utformningen av fördröjningsytor har anpassats för att
kunna ta emot det dagvatten som alstras inom stadsdelen. En
sammanfattning av Dagvattenutredningen har tagits fram av Mittskåne
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vatten som bilaga till detaljplanen: ”Beskrivning dagvatten och dikessystem
Maglehill_20200122”
Naturvårdskonsult, Naturcentrum AB, har kopplats in som har påbörjat
uppdragsbeskrivning för de ”blå-gröna stråken” och i kommande skede
kommer fokus läggas på hur anläggningarna ska utformas där både estetiska
och biologiska värden. Anläggningskostnader samt skötsel- och
säkerhetsaspekter kan därefter beräknas.

Privatpersoner
16.Privatperson, handling nr 64 i ärendet
Närboende utmed Maglasätevägen. Personen anger sig inte vara sakägare men är berörd
av konsekvenserna av utbyggnaden genom den ökade trafikmängd som den kommer alstra
utmed Maglasätevägen. Anger att uppgifter lämnades på samrådsmötet den 21 maj att
trafiken kommer öka markant och uppgå till mer än 4000 fordon per dygn när området är
klart.
Ser mycket positivt på att Höör som kommun utvecklas och att det byggs bostäder för alla
även i tätorten. Genom yttrandet vill personen förvissa sig om att det blir möjligt att på
egen bekostnad att bullersäkra sin tomt utmed Maglasätevägen utan att begränsas av
rådande regler för staket. Med nuvarande regler får staket uppföras med en höjd på 110
cm utan bygglovsansökan. Önskemålet är att fortsätta med ett staket där häcken, 1,60 m
hög, slutar vidare med en sträckning fram till räcke vid Höörsån. Avsikten är ett luftigt och
glest staket enligt en bifogad skiss, 150 – 170 cm för att skapa ett stöd för klängväxter
som kan bidra till bullerdämpning. Förhandsbesked önskas från rätt instans i kommunen
Citerar till ”Kommunens regler för staket m.m.” som anger att;
”Spaljé och pergola är en gallerkonstruktion avsett för stöd för trädgårdsväxter, dessa ses
som ett trädgårdsarrangemang och är inte bygglovspliktiga.” Kan behovet av bullerskydd
åtgärdas enligt ovanstående regel? Personen anser inte sig behöva söka bygglov och
betala avgift för detta.
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Kommentar:
Frågan har översänts till Miljö och byggnadskontoret 11 juni 2019 eftersom
det är Miljö och byggmyndigheten som ansvarar för bygglovsärenden. Tel.
kontakt har tagits med brevskrivaren och svaret de lämnat har förmedlats:
Det krävs inte bygglov för spaljé för växtlighet samt meddelat att det finns
föreskrift ”Klipp häcken” som finns på kommunens hemsida:
https://www.hoor.se/trafik-gator-parker/trafik-ochgator/trafiksakerhet/klipp-hacken/ som anger hur växtlighet ska beskäras
för att inte skymma sikten för trafikanter. Om bullerskydd önskas utföras som
inte faller under åtgärder utan krav på bygglov eller anmälan, se kommunens
hemsida, ska bygglov sökas i vanlig ordning och det är handläggande
myndighet som bedömer åtgärden och t.ex. om grannar och väghållare ska
höras för det som önskas uppföras.
Trafikflödena och planerat utförande redovisas i detaljplanebeskrivningen
och i Stadsdelsprogrammet. Trafikflödet på vägarna har beräknats upp till
prognosåret 2040 av Tyréns i Trafikbullerrapport 2018-06-21 sid 7.
Trafikflödet på väg 13 beräknats ha ökat till 4600 fordon med en andel tung
trafik på 10% norr om planområdet. På Maglasätevägen beräknas
trafikflödet ha ökat till 4800 fordon med en andel tung trafik på 5% i riktning
från västra infarten i detaljplanen i riktning in mot Höörs centrum.

17. Privatpersoner, handling nr 70 i ärendet,
i stadsdelsprogrammet handling nr 30, 50 namnunderskrifter inklusive en
verksamhet. Det anges att fler skulle kunnat skriva på men varit bortresta eller
på arbete. Yttrandet har även skickats in på Stadsdelsprogrammet för västra
Höör.
Det är med glädje vi ser att Höör utvecklas och nya områden tas i bruk för bostäder,
samhällsservice och allmän rekreation. Det är vår förhoppning att allt sker i linje med den
profil och de strategier, som präglar Höörs kommun. En småskalighet, ett naturnära
tänkande och en hållbar och bärkraftig infrastruktur.
Vi som skriver detta bor på Evert Nils väg, en tarm västerut från Dammgatan. Allt sedan
området bebyggdes i början av 2000-talet har Evert Nils väg varit en återvändsgata; i
storlek, dimension, konstitution och övriga betingelser har den varit avsedd för begränsad
trafik till de sjutton fastigheterna. Alla de boende och besökande till husen har tagit hänsyn
till detta och visat särskild respekt för att barn vistas på eller nära vägen.
Barn använder vägen till och från skolan, till att ta sig till andra aktiviteter, för besök till
kompisar eller bara för att cykla och gå. En ökad bil trafik ökar risker och faror, gatan är i
dagsläget inte anpassad för ytterligare trafik, den har inte avskilda ytor för gång - och
cykeltrafik, dessutom har den på vissa ställen smala passager.
Dessutom finns det alldeles i början av Dammgatan Sunnanängs Waldorfförskola, där det
under vissa tidpunkter är frekvent trafik, barn lämnas och hämtas, det är stor rörelse kring
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skolan; ökad allmän biltrafik skapar inte bara trängsel, utan även här uppstår en ökad risk
för incidenter och olyckor.
Nu visar de nya planerna för byggandet på Maglehill att Evert Nils väg ska bli en
genomfartsväg. Motivet från samhällsplanerarnas sida är att de boende på Evert Nils väg
lätt ska kunna ta sig till Maglehillområdet. Det är säkert väl tänkt, men behovet av att köra
bil är inte nödvändigt; Det räcker gott och väl med en gång- och cykelväg. Övriga, som bor
på annat håll och har ärenden till Maglehill kan mycket väl och utan besvär välja andra
vägalternativ.
Vi som bor/har verksamhet på Dammgatan instämmer när det gäller sakfrågan – ingen
genomfartsled, de boendes synpunkter på Evert Nils väg.

Kommentar:
Yttrandet har även skickats in som remissvar på ”Stadsdelsprogram för
västra Höör” som varit utställt för samråd samtidigt med denna detaljplan.
De frågorna som tas upp i yttrandet handlar till stor del om utformningen som
redovisas i Stadsdelsprogrammet och besvaras i samrådsredogörelsen till
Stadsdelsprogrammet:
”Avsikten är att lokalgatan Evert Nils väg ska förlängas in i det nya området
och att det ska bli fysiskt möjligt att köra igenom. Den ska dock inte utformas
som en genomfartsväg – tvärtom ska den behålla sin karaktär av lokalgata.
Samhällsbyggnadssektor bedömer att risken för att vägen ska utnyttjas för
genomfart är liten, med tanke på att det kommer att finnas andra vägar som
är närmre och mer anpassade för genomfart. Avsikten är att därtill utforma
lokalgatorna med fartdämpande åtgärder som gupp/upphöjda cykelbanor.
Detta beskrivs närmare i PM Nytt gatunät för västra Höör som ska utgöra
underlag för kommande detaljplaner och genomförande.”

18.

Privatpersoner, handling nr 73 i ärendet
21 namnunderskrifter, handling 31 Stadsdelsprogrammet för västra Höör
Samma kommentar lämnas som den på Stadsdelsprogrammet.

Planerna för denna bebyggelse väcker mycket ilska och frustration men också många
funderingar hos oss redan boende i området! Vi var mycket väl medvetna om att det skulle
byggas på detta område – men inte denna typ av bebyggnad utan det som är attraktivt för
Höör och det som efterfrågas: småskalighet på de offentliga serviceinstituten, villor,
radhus eller på sin höjd marklägenheter!
Vi vill veta:
•

Hur tänker ni med 500 barn till skolorna? Var ska de komma från - nuvarande
skolor eller nyinflyttade? Om de kommer från nuvarande skolor- vilka befintliga
kommer att stängas?
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Kommentar:
Skollokalerna behövs för att möta befolkningsutvecklingen. Avsikten är alltså
inte att stänga någon befintlig skola utan att utöka med en ny skola och flytta
verksamhet från temporära lokaler.

•

Hur ska byggnationen av området finansieras? Höjning av skatten i en kommun
med en av de högsta skatterna i Skåne!?

Kommentar:
Avsikten är att lokalerna för kommunens verksamheter ska byggas av Höörs
Fastighets AB, HFAB, som Höörs kommun äger. Bolagets verksamhet är inte
skattefinansierad. Däremot tar HFAB ut hyreskostnader av kommunen och
boende. Investeringen genererar alltså en hyreskostnad för kommunens
verksamhet. Denna täcks delvis genom att temporära hyreslokaler och hyrda
platser sägas upp, dels genom effektivisering och synergieffekter av
verksamheterna när man får lokalerna samlade och till viss del genom större
skatteunderlag till följd av befolkningstillväxt. Omprioriteringar i den
kommunala budgeten kan också vara nödvändiga.

•

Trafikeringen till de olika byggnaderna - hur planeras för den? Vilken statistik finns
för bussresande i kommunen nu? Finns bevis på att denna används? Om inte hur
motsvarar en ökad transport med bil, servicefordon och lastbilar era miljömål?

•

Ni vill underlätta för cykeltransport - vilken statistik finns för att den kommer att
öka?

Kommentar:
Nybyggnad leder alltid till ökade transporter och i Höör sker transporter till
stor del genom egen bil, både i kommunen som helhet och i tätorten Höör.
Det finns en helt ny resvaneundersökning som visar att bilen är det
huvudsakliga transportmedlet i 64% av kommuninvånarnas resor, att
jämföra med tåg (22%), cykel (7%), gång (5%) och buss (2%). För att nå
miljömålen gäller det att successivt sträva mot att biltrafikens andel ska
minska och att de andra trafikslagen ska öka. Det gör vi genom att ge goda
förutsättningar att resa kollektivt samt gå och cykla.

Ni hänvisar till de Globala målen för hållbar utveckling 2020 i era mål och visioner:
•

Hur stämmer det överens när ni tar bort en av de finaste möjligheterna för närodlat
jordbruk genom att bygga på ypperlig jordbruksmark?

Kommentar:
Se kommentar till yttrande nr 19 nedan.
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•

Småskalighet och att ta vara på det vi redan har - minska resursslöseri - hur stämmer
detta överens med storleken på denna byggnation?

Kommentar:
Nybyggnationen syftar alltså i första hand till att möta nya behov. Det står
inte i konflikt med att fortsätta ta hand om befintliga lokaler för skola, särskilt
boende med mera. Resurshushållning eftersträvas bland annat genom
samutnyttjande av lokaler, synergieffekter mellan olika verksamheter och ett
effektivt storkök som servar flera olika verksamheter.

•

Samt ta vara på det vi har - vi har en riktigt fin idrottshall som redan är välkänd och
välfungerande - bör vi inte ta vara på den istället! Vilka idrotter vill ni satsa på i denna
nya? Vilken statistik har ni som underlag?

Kommentar:
De idrottshallar som finns i kommunen är hårt uppbokade dag- och kvällstid.
Enligt den nya läroplanen införs en reform om ökad skolidrottsundervisning
vilket kommer att öka behovet av tider i idrottshallar ytterligare. Det finns
idag inte tillräckligt med tider i befintliga hallar för att möta efterfrågan från
olika föreningar. Den nya idrottshallen kommer att vara multifunktionell med
ungefär samma funktioner och utrustning som Sätoftahallen har idag och
kunna användas för skolundervisning såväl som föreningsverksamhet.

Denna byggnation som planeras är en belastning på miljön, ger slöseri av resurser och
förstör för det småskaliga, närodlade jordbruket!
På samrådsmötet fick vi reda på vid att detta förslag på byggnation gemensamt klubbats
igenom dvs majoriteten tyckte detta var ett bra förslag - vi vill veta vilka partier röstade för
och vilka emot.
Kommentar:
Kommunstyrelsens protokoll är öppna för allmänheten och finns på
kommunens hemsida under fliken Kommun och politik/Möten, kallelser och
protokoll/Kommunstyrelsen (länk). Aktuellt beslut fattades vid sammanträdet
14 maj 2019.

Ni pratar om Höörs kommuns tillgångar och de TVÅ viktigaste är:
•

RELATIONER och FÖRHÅLLANDE

•

NATUR OCH MILJÖ

HUR överensstämmer dessa med den bebyggelse ni planerar på Maglehill?
Vi börjar med Relationer och förhållande:
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Vems förtroende är det som räknas och vems intressen är det ni vill bevaka? De främst
berörda d.v.s. vi som redan bor i området eller de ni tror att ni kan locka hit?
Är det folk utifrån som ni vill locka hit? Vad är det för bild ni har som ni tror de vill ha? Vi
talar från erfarenhet och det som lockar dem är: det småskaliga samhället med mindre
förskolor och skolor. De lockas knappast av stora skolor med de ofta dåliga erfarenheter de
har med sig från dessa därifrån de flyttar.
Ni pratar också om fler lägenheter nära centrum. De redan boende i Höör kommer
knappast att lockas av att behöva flytta längre ut från de centrala delarna och inte heller
de som ni räknar med som kommer från andra håll kommer att lockas av lägenheter i
utkanten av Höör. Det som lockar de flesta hit är möjligheten till att köpa ett hus, radhus
eller marklägenhet i närheten till naturen - inte en hyresrätt i ett sjuvåningshus! Samt
kommer de knappast att - som ni tror- använda buss för att ta sig till affärer, apotek och
andra serviceinstitut. Vi ser redan att de flesta bussar går runt tomma i hela Höör, det
kommer att bli bilen som används för att ta sig runt.
Och vilket förtroende skulle ni ge oss redan boende i området genom att anlägga en
bebyggelse som ni själva beskriver: "Byggnader för skola, idrott, förskola och särskilt
boende kommer med sin storlek att dominera blickfånget" samt "Byggnaden för förskola
kombinerat med särskilt boende, som planeras att byggas ut först, kommer att få en längd
och tyngd som avviker från befintlig bebyggelse i Höör". Detta i ett område med betydande
del villor och MINDRE bebyggelse. Det kommer att påverka vår boendemiljö på ett mycket
negativt sätt med stora kolosser till byggnader placerade på det högsta läget i vår
närmiljö!
Kommentar:
All utveckling av kommunen behöver ske med hänsyn till både dem som bor
och verkar i kommunen idag och med hänsyn till kommande generationer och
nya invånare. Nybyggnation innebär alltid en avvägning mellan olika
intressen och det är oftast inte möjligt att tillgodose alla synpunkter. Orter
som växer skiftar successivt karaktär. Det är en naturlig del av utvecklingen
och behöver inte vara ett problem. I översiktsplanen har Höörs kommun
pekat ut riktningen mot småstadens karaktär, medan orten idag kanske
snarast upplevs som en stor by. I det här fallet har samhällsbyggnadssektor
uppmärksammat att den nya byggnaden för förskola och särskilt boende
kommer att avvika storleksmässigt och det finns därför strategier för att
utforma den så att den inte ska uppfattas som alltför dominerande.
Planförslaget högsta nockhöjd angavs för en våning mer än vad som i detta
skede avses byggas och projekteringen har inför granskningen kommit
längre, vilket medfört att tillåten nockhöjd kunnat sänkas från +106 m över
nollplanet (RH2000) till +102 m.
Genom detta kommer vi in på Natur och miljö:
Hur stämmer det överens med att bygga en skola förskola och äldreomsorg på ett område
som är fullständigt vackert idag men som kommer att totalförstöras av denna byggnation?
Och på en mark som klassas som Jordbruksmark 4?
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Och hur kan ni säga att ni tänker HÅLLBART när ni planerar att flytta dessa till ett område
som kommer att nås FRÄMST via bil!
De äldre barnen kan cykla men transporter till förskola och skola samt – som ni själva
trycker på närheten till stationen – transporter fram och tillbaka till den kommer FRÄMST
att ske med bil. Ni vill öka framkomlighet med nya cykelstråk men det är vardagens
praktiska behov som kommer att avgöra – och tyvärr – kommer bilen att vinna i alla lägen
eftersom det är för långt till och från stationen men också till de livsmedelsbutiker som vi i
detta område har tillgång till.
Besökare till det särskilda boendet kommer också främst att använda sig av bilen. De som
ska ta sig till och från idrottshallen - vilket färdsätt kommer de att använda? Sedan har vi
transporter till matsal, särskilt boende osv med soptömning mm.
Detta innebär tung och stor trafikering på Maglasätesvägen alla dagar i veckan med: buller,
avgaser och föroreningar för oss boende samt den natur och miljö ni säger att ni vill
bevara!
HUR kan ni påstå att detta tar hänsyn till natur och miljö samt hur är detta hållbart!?
Vi tittar också på ekonomin:
Det är våra pengar ni använder – vem bygger ni för får våra pengar? När får vi se
resultaten av denna ekonomiska påfrestelse på kommunens redan ansträngda ekonomi? Ni
höjde skatten 2018 för att klara av ett budgetunderskott från 2017 – hur planerar ni för
finansiering av denna byggnation?
Kom ihåg vilken som är Höörs starkaste profil:
Det småskaliga, de fina naturområden och närheten till jordbruket- med storstaden på ett
välbehövligt avstånd en tågresa bort!
Använd er av detta vid planering av byggnation av ett område som Maglehill!

Kommentar: Maglasätevägen är väl utformad för att klara tillkommande trafikmängder. En
trafikutredning är genomförd och visar att riktvärden för buller kommer att klaras.
Trafikavgaser är inte ett problem i Höörs tätort, eftersom inga av våra vägar har så stora
trafikflöden att det leder till skadliga nivåer.

19.

Privatpersoner, handling nr 74 i ärendet
handling nr 32 i stadsdelsprogrammet för västra Höör (2 namnunderskrifter
företrädande föreningar och 6 privata namnunderskrifter) Jordbrukets intressen.

Fastighetskonsekvenser
Fastigheten Åkersberg 1:6 med flera fastigheter föreslås få ny markanvändning i
detaljplanen. Områdets befintliga användning är jordbruk. För att möjliggöra de nya
användningarna krävs fastighetsreglering". Vi hänvisar till Miljöbalken kap 3 § 4 (där anges
att åkermark är av nationellt intresse, se nedan) och till de nationella och regionala
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livsmedelsstrategierna som har som målsättning att öka den svenska
livsmedelsproduktionen, se nedan.
Detaljplanens syfte
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 PerNils
väg, samt
• möjliggöra gång-och cykelväg utmed Maglasätevägen fram till korsning strax
söder om väg 13.
Vi anser syftet med detaljplanen, som Höörs kommun vill uppnå, kan nås genom att andra
områden inom Höörs tätort används där jordbruksmark inte påverkas och tas ur
produktion.
Läge och omfattning
Planområdet ligger i östra delen av Höörs tätort och omfattar ca 140 000 m2.
Omfattningen innebär att man tar ca 14 ha jordbruksmark ur produktion. De två senaste
åren har vi drabbats av mycket nederbörd (2017) och extrem torka (2018) bägge dessa
händelser har visat att varje kvadratmeter av jordbruksmark kan vara av avgörande
betydelse för produktion av livsmedel och foder. 2018 var ett extremt år för växtodlingen,
men inte minst för djurhållningen där många djurhållare har drabbats med stora problem
för att finna strömedel till djuren, problem med att få tillgång till grovfoder (hö och
ensilage) och spannmål till foder. Samtidigt har foderpriserna höjts dramatiskt med
ekonomiska svårigheter för många lantbrukare. Torkan 2018 har gjort det mycket svårt för
lantbrukare då man inte kunde få fram tillräckligt med foder. Många har nödgats importera
foder från andra länder. Lantbrukare tvingas att skicka sina djur till slakt då de inte har
foder och det har varit svårt att få tag på nytt foder på annat håll.
Detta kommer i sin tur göra att det kommer finnas ett överflöd av svenskt nötkött i år, men
kommande år så kommer man att ha brist på svenska råvaror. Att då bebygga mark som
behöver användas till både odling för grödor och bete för djur som finns i byn -är mycket
motsägningsfullt.
Finns det alternativ mark för byggnation i Höörs kommun? Vi anser att det finns alternativa
marker och att kommunen bör utreda var det finns alternativa platser att bygga på.
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Kommunen hänvisar till att det berörda området finns med utbyggnadsområde i
Översiktsplanen. En översiktsplan kan inte överklagas trots detta är den bindande för
kommunernas samhällsplanering. När nuvarande Översiktsplan antogs fanns inga
nationella eller regionala livsmedelsstrategier med målsättning att öka den svenska
livsmedelsproduktionen.
Strategisk miljöbedömning/behovsbedömning av MKB, Bedömning av miljöpåverkan
"Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 §plan-och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken
(MB) ska en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas
medföra betydandemiljöpåverkan. Föreslagen exploatering bedöms påverka miljön genom
exploatering av brukningsvärdjordbruksmark klass 4 (i den 10-gradiga skalan). 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. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4
bedöms det inte finns risk för att genomförandet av planen ska medföra betydande
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas".
Åker, vall och betesmarker samt växande skog har stor betydelse för livsmedels- och
energiproduktionen samt i klimatomställningen och ger samtidigt sysselsättning. Vi anser
att mark för livsmedelsproduktion skall skyddas mot exploatering. I miljöbalken 3 kap. 4 §
står "Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark 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". Det finns inget
väsentligt samhällsintresse att bebygga berört område eftersom kommunen har tillgång till
mark i andra delar av kommunen som inte påverkar jordbruket.
Sveriges Riksdag och Region Skåne har beslutat om riksomfattande och regionala
livsmedelsstrategier. Målsättningen med dessa strategier är att öka
självförsörjningsgraden av livsmedel genom att öka den svenska livsmedelsproduktionen.
Höörs kommun bör därför i sina detaljplaner ta större hänsyn till den förändring som nu
sker för att stärka den svenska livsmedels- produktionen.
Översiktsplanen tar upp att vid kommunal planering skall hänsyn tas ekosystemtjänster. En
av ekosystemstjänsterna är produktion av Livsmedel (försörjande ekosystemtjänst). Därför
bör produktion av livsmedel beaktas i samma utsträckning som till exempel naturvärden
vid planarbeten.
De areella näringarna har stor betydelse i kommunen och skall värnas gentemot
motstridiga intressen. Det öppna kulturlandskapet skall bevaras och kommunen skall verka
för att exploatering ej kan begränsa jordbrukets verksamhet. Inte med ett enda ord tar
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kommunen upp att livsmedelsproduktion är en viktig ekosystemtjänst och hur den
förbrukade åkermarken skall kompenseras.
Förutom att producera livsmedel så har lantbruksföretagen stor betydelse för klimatomställningen, det fossilfria samhället, den biologiska mångfalden och att hålla landskapet
öppet. Ca 80-90% av de klimatpåverkande växthusgaserna, som släpps ut i Sverige,
absorberas av jord och skogsbruket. En välskött skog bidrar inte bara med pappersprodukter, träprodukter och förnybar energi utan är också en kolfälla som kraftigt
reducerar växthusgaserna. Skogar som läggs i reservat och där virkesuttag förbjuds
saknar betydelse i klimatomställningen. Dessa skogar och marker kan istället tillföra mer
växthusgaser. Även åker-, vall, ängs- och betesmarker binder mycket koldioxid.
Hela 70% av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder, trots att bara
hälften av maten är produceras i Sverige. Om vi åt mindre importerad mat och mera
svenskt skulle klimatpåverkan minska markant.
För att klara de mål på klimat- och energiområdet som riksdag och regering ställer sig
bakom krävs ett starkt och aktivt jordbruk i kommunen. För att detta skall uppnås krävs:
• att jordbruket skall värnas gentemot motstridiga intressen och att inte jordbruksmark
exploateras;
• att kommunen skall medverka till att det skall vara enkelt att vara jordbrukare i
Höörs kommun.
Jordbruket är även en viktig del i energiomställningen. Gödsel från djurhållning och rester
eller produkter från växtodlingen kan ge biogas.
Sammanfattning
Man kan naturligtvis hänvisa till att det är "bara" ca 14 hektar som tas i anspråk, men
resonerar alla kommuner på samma sätt, som Höörs kommun, så rör det sig om tusentals
hektar åker- och betesmark som tas ur produktion varje år. Vilket inte överensstämmer
med målsättningen att öka den svenska livsmedelsproduktionen och en ökad själv försörjningsgrad. Man ser inte att man är en del av helheten. För berörda livsmedelsproducenter kan varje hektar åkermark vara av stor betydelse vilken har framkommit de
senaste åren. Även Höörs kommun borde ta sitt ansvar och bevara den åkermark som finns
inom kommunen och exploatera andra områden som i mindre utsträckning påverkar åkeroch betesmarker.
Lokala synpunkter
Den aktuella marken används idag bl.a. till jordgubbsodling. Eftersom bärodlingen har
stora krav på markens beskaffenhet och läge samt att det finns tillgång till vatten för
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bevattning, så är det svårt att hitta annan lämplig mark i den mellanbygd med högst
varierande landskap som Höör är.
Jordgubbsodlingen är mycket arbetsintensiv och kräver exceptionellt mycket transporter
och körningar till och från fält med traktorer och maskiner. Av både ekonomiska- och inte
minst miljöskäl är det extra viktig att hitta lämplig mark som ligger så nära
brukningscentrum som möjligt.
Närheten till kunden och marknaden är av avgörande betydelse då målet är att ha så stor
del närproducerade produkter som möjligt i kommunens butiker, därför är det viktigt att
bevara den återstående arealen av åkermark som är lämplig för denna typ av verksamhet.
Odlingen som inkludera självplockning bidrar till att locka besökare från stora delar av
länet till kommunen vilket ökar utbudet av "sommaraktiviteter" Höör och bidrar därmed till
ett attraktionsvärde för både turismen och handeln i kommunen. Denna verksamhet är helt
beroende av att drivas med närhet till både samhället och brukningscentrum och
ersättningsmark kommer att bli väldigt svår att finna.
Det odlas även kom & vall på marken idag, bebyggandet av marken innebär att våra
transporter ökar från idag 2 km till 8 km för att finna ersättningsmark.
En del av arealen odlas idag ekologiskt sedan år 2000 vilket innebär att den eventuella
ersättningsmarken måste ligga i karens 2 år för att bli godkänd som ekologisk, ett
ekonomiskt avbräck för odlaren.
För att kunna bibehålla en lokal livsmedelsproduktion måste vi ta hänsyn till
proportionerna mellan olika typer av möjlig markanvändning. Höörs kommun, i synnerhet
de centrala delarna, ligger i en mellanbygd med förhållandevis liten del produktiv åkermark
och denna bör därför värderas extra högt.
Då byggnation av vägar, tomter och hus är en permanent destruktion av mark får detta inte
ske lättvindigt och Höörs Kommun borde gå i bräschen och visa att det går att jobba med
förtätning och lägga bebyggelse på mark som inte är lämplig för livsmedels- och energiproduktion.
Den mark som denna plan berör är den bästa åkermarken som finns i närheten av tätorten!

Kommentar:
Samhällsbyggnadssektor delar skribenternas uppfattning när det gäller
värdet av det berörda markområdet för jordbruksproduktion och att detta är
ett viktigt intresse. Tätortsutveckling och nya bostadsområden innebär alltid
en ny prioritering av hur marken bör användas och att något intresse får stå
tillbaka för att detta ska ske. Mot den bakgrunden har Höörs kommun i
översiktsplanen satt sikte på ett effektivt markutnyttjande med förtätning och
omvandling av befintliga stadsdelar och ytorna för nyexploatering har
därmed kunnat hållas nere. Trots det behövs mark för att Höörs tätort ska
kunna växa även utanför den befintliga tätortsgränsen. Den jordbruksmark
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som berörs av stadsdelsprogrammet har då ett strategiskt viktigt läge med
det korta avståndet till Höörs station och till centrum. Mot den bakgrunden
har Höörs kommun satt exploateringsintresset framför jordbruksintresset.
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