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PLANHANDLINGAR
Till detaljplanen finns följande handlingar:
 Plankarta med planbestämmelser, daterad 2018-08-09
 Illustrationsplan (på plankartan)
 Planbeskrivning (denna handling), daterad 2018-08-09
 Fastighetsförteckning
Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga
på samhällsbyggnadsförvaltningen:
• Behovsbedömning, 2017-10-02
• Trafikbullerutredning Pugerup 36, 2017-07-11, SoundView Instruments
• Geoteknisk rapport inför planarbete, 2017-06-27, GeoExperten AB
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1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom
ett avgränsat område. När planen har vunnit laga kraft är plankartan ett juridiskt dokument
som är bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. I planbeskrivningen beskrivs och
motiveras planens utformning och planbestämmelser samt hur planen ska genomföras och
vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska
gå till när kommunen tar fram detaljplaner.
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen (2010:900). Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är
förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande till densamma, inte är
av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte
heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

SAMRÅD
I samrådsskedet tas ett första förslag fram till hur området ska utformas och planläggas.
Samråd hålls med berörda myndigheter, fastighetsägare, företag och föreningar som berörs
av förslaget. Ibland hålls ett informationsmöte om planförslaget. Alla som vill får lämna in
skriftliga synpunkter. De synpunkter som kommer in under samrådsskedet och efterföljande
granskningsskedet sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande som tas fram
efter granskningen.

GRANSKNING
Efter samrådet bearbetas planen utifrån de synpunkter som kommit in och den reviderade
planen ställs ut för granskning. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. De
synpunkter som kommer in både under samrådsskedet och granskningsskedet sammanfattas
och kommenteras i ett granskningsutlåtande som tas fram efter granskningen.
Granskningsutlåtandet tas upp för politiskt beslut.

HÄR ÄR VI NU
ANTAGANDE
Efter granskningen kan endast mindre ändringar göras i planförslaget. De som har lämnat
synpunkter på planförslaget under samrådet eller granskningen får en underrättelse inför
antagandet. Därefter antar eller avslår byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige (vid
ekonomisk påverkan) planen.

LAGA KRAFT
Beslutet om att anta planen publiceras på kommunens digitala anslagstavla. Om man har
lämnat in synpunkter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda
kan man överklaga planen. Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om
antagande publicerats. Planen vinner laga kraft (börjar gälla) först när överklagandetiden gått
ut och ingen har överklagat planen eller när eventuella överklaganden har prövats och
slutgiltigt avslagits.

TIDSLINJEN

HÄR ÄR VI NU
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2. INLEDNING
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla fastigheterna Pugerup
36 och södra delen av Pugerup 22 för bostadsändamål, med möjlighet till
centrumändamål i bottenplan utmed Kristianstadvägen. Samt pröva möjligheten att
utveckla norra delen av Pugerup 22 och Pugerup 6 för besöksanläggningar,
centrumändamål och delvis för verksamheter. Utöver detta ingår del av Industrigatan
(idag avstängd) som även den planläggs för besöksanläggning, centrumändamål och
delvis för verksamheter. Även den befintliga bostadsfastigheten Pugerup 23 (idag
delvis planlagd för industriändamål) ingår och planläggs för bostadsändamål. Del av
Kristianstadsvägen ingår också i planområdet.
Utvecklingen av planområdet syftar till att skapa möjlighet för området att utvecklas
från att idag delvis vara outnyttjat till ett attraktivt område för boende,
besöksanläggningar, centrumfunktioner och verksamheter. Utvecklingen av
planområdet syftar även till att skapa en attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen,
vilken är en viktig entré till Hörby centrum. Samt att anlägga och skapa en attraktiv
stadsmiljö längs en ny anslutande lokalgata som kommer att fungera som det nya
områdets entré.

Översiktskarta Hörby tätort, planområdets läge markerat med röd punkt.

Sammanfattning av planförslaget
Planen innefattar:
 Kvartersmark för bostäder (B) samt bostäder med möjlighet till centrum i
bottenplan (BC1) inom Pugerup 36 och södra delen av Pugerup 22. Förslaget
gör det möjligt att bygga ca 90 lägenheter. Bostadsbebyggelsen medges ha
högst tre respektive fyra våningar.
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Kvartersmark för besöksanläggning och centrum (RC) samt kvartersmark för
verksamheter, besöksanläggning och centrum (ZRC) inom Pugerup 6 och
norra delen av Pugerup 22.
Kvartersmark för parkering (P) som både kan nyttjas för de nya bostädernas
behov och för behov som besöksanläggningar och lokaler för
centrumändamål genererar.
Allmän plats för ny lokalgata (GATA1) genom området från
Kristianstadsvägen till Industrigatan. Lokalgatan kommer att förses med
dubbelsidig gångbana och i den del som kopplas mot Kristianstadsvägen
även med trädallé med längsgående parkeringsplatser mellan träden.
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft
Avsikten är att cirka hälften av bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. Detta
är dock inget som kan regleras i detaljplanen.
Detaljplanen medger byggande av servicelägenheter så som t.ex. LSS-boende
på kvartersmark med användningen B, bostäder.

Planhandlingar
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan (på
plankartan), planbeskrivning (denna handling) och fastighetsförteckning.
Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga
på samhällsbyggnadsförvaltningen:
• Behovsbedömning, 2017-10-02
• Trafikbullerutredning Pugerup 36, 2017-07-11, SoundView Instruments
• Geoteknisk rapport inför planarbete, 2017-06-27, GeoExperten AB

Planförfarande
Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och
bygglagen (2010:900). Avsikten är att detaljplanen ska antas av Kommunfullmäktige i
enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen (2010:900):

3. PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning
Planområdet är centralt beläget i Hörby tätort, ca 500 meter från Gamla torg.
Området gränsar direkt i norr mot Slakterigatan och i norr och öster till fastigheter
med kontorslokaler och verksamheter så som produktionslokaler, bilförsäljning och
bilservice. I söder gränsar området till Kristianstadvägen och bebyggelse från senare
delen av 1900-talet, i huvudsak flerbostadshus. I väst gränsar området till
Industrigatan och bebyggelse från 1900-talets första respektive senare del. Området
ligger mellan befintlig bostadsbebyggelse och befintliga verksamheter. Strax öster om
området ligger Hörbys första höghus med åtta våningar från 2011. Planområdet
omfattar ca 2,6 hektar.
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Markägoförhållanden
Pugerup 36 är en kommunalägd fastighet. För Pugerup 36 har markanvisningsavtal
tecknats mellan kommunen och berörd exploatör. Pugerup 6, 22 och 23 är
privatägda fastigheter. Industrigatan och Kristianstadsvägen är del i den
kommunalägda fastigheten Hörby 45:1.

Fastighetskarta över planområdet (markerat med röd streckad linje) och dess omgivningar.

Planavtal
Planavtal om upprättande av detaljplan har träffats mellan kommunen och berörd
exploatör.

Kommunala beslut i övrigt
Byggnadsnämnden gav 2010-04-22 Planering och utveckling i uppdrag att ta fram en
detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 m.fl. I uppdraget framgår att den så kallade
Statoiltomten (Pugerup 36) ska planläggas för bostadsändamål och den så kallade
Mejeritomten (Pugerup 6 och 22) för icke miljöstörande verksamhet.
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4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
Hörby kommuns gällande översiktsplan är Översiktsplan 2030, antagen av
kommunfullmäktige 2016-03-21 § 41. Detaljplaneområdet är i översiktsplanen
utpekat för bostadsbebyggelse (delområde H4) samt verksamhetsområde. Fastigheten
Pugerup 36 är utpekad för bostäder i form av flerbostadshus omfattande ett 50-tal
bostäder . Pugerup 6 och 22 är utpekat för verksamhetsområde.
I arbetet med en detaljplan studeras aktuellt planområde i detalj, vilket ej görs när
man tar fram en kommuntäckande översiktsplan. Resultatet av detaljplanearbetet
blev, i detta fall, att planområdet bedömdes vara lämpligt för cirka 90 bostäder till
skillnad från de 50 som anges i översiktsplanen. Anledningen till det beror främst på
att flera fastigheter har studerats som en helhet och man i planarbetet har kunnat
lägga till ytor för bostäder på angränsande fastighet och samutnyttja ytor för t ex
parkering. Så i detaljplaneförslaget är ytan för bostäder större och marken används
effektivare än vad som redovisas i översiktsplanen.. Läs mer i kapitel sju Planförslag
under Bebyggelsestruktur och utformning. Pugerup 6 och 22 föreslås för besöksanläggning,
centrumändamål och verksamheter.
Detaljplanen bedöms förenligt med gällande översiktplan då den strategiska
bedömningen i översiktsplanen är att området är lämpligt för bostäder och
verksamheter.

Karta från Översiktsplan 2030, delområde H4. (Obs! ej skalenlig)
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Detaljplan
Planområdet är sedan tidigare planlagt. Gällande detaljplaner är: HÖB-97 (LSTnummer 12-HÖB-1046), HÖB-24 (LST-nummer 12-HÖB-150), HÖB-100 (LSTnummer 1266-P14), HÖB-157 (LST-nummer 1266-P179) och HÖB 54 (LSTnummer 12-HÖB-370). Samtliga detaljplaner är utan kvarvarande genomförandetid.
Pugerup 6 och 22 omfattas av HÖB-97 och är planlagda för industri. Mindre del av
Pugerup 6 (i östra delen längs fastighetsgräns) omfattas av HÖB-157 vilken medger
industriändamål med skyddsavstånd på 75 meter.
Pugerup 23 är delvis planlagd för bostadsändamål (HÖB-24) och delvis för
industriändamål (HÖB-97), fastigheten är en befintlig bostadsfastighet.
Pugerup 36 omfattas av HÖB-97 och är planlagd för bensinstation samt
industriändamål. Mindre del av Pugerup 36 (i västra delen längs fastighetsgräns)
omfattas av HÖB-24 vilken medger bostadsändamål.
Industrigatan omfattas av HÖB 100 och ingår till en del inom planområdet.
Kristianstadsvägen omfattas av HÖB 54 och HÖB 97 och ingår till en mindre del
inom planområdet. Den nya detaljplanen släcker ut HÖB 97 mot plangräns för del av
Kristianstadsvägen, se förklarande bild nedan.
Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att
denna detaljplan vinner laga kraft.

Den detaljplan som i huvudsak gäller för fastigheterna
är HÖB-97.
(J=industriändamål, BÖ=bostadsändamål och Gt=
bensinmack.)Den blå linjen markerar område där den
äldre stadsplanen HÖB 24 gäller.
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Bilden visar planområdet i förhållande till andra gällande detaljplaner för sträckningen av
Kristianstadvägen. Den nya detaljplanen (vars planområdesgräns är streckad i rött) släcker ut
HÖB 97 mot plangräns för del av Kristianstadsvägen.

Bevarandeplan
Området ligger inte inom bevarandeplanen för Hörby centrum.

Naturvårdsplan
Ingen del av om planområdet är upptaget i naturvårdsplanen för Hörby kommun.
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5. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.
Miljöbalkens tredje kapitel innehåller grundläggande hushållningsbestämmelser och
föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som
de är mest lämpade för. Särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden
som är opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av
betydelse för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är
värdefulla för friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell produktion,
energidistribution, kommunikationer mm eller har betydelse för totalförsvaret. Dessa
områden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem.
Om områdena är utpekade som riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som kan
orsaka påtaglig skada på områdena. Inom planområdet finns inga sådana områden
som pekas ut i tredje kapitlet och planområdet berör inte några riksintressen.
Miljöbalkens fjärde kapitel innehåller särskilda bestämmelser för hushållning med
mark och vatten för vissa områden. Inom planområdet finns inga sådana områden
som pekas ut i fjärde kapitlet och planområdet berör inte några riksintressen.
Miljöbalkens femte kapitel reglerar att regeringen får meddela miljökvalitetsnormer
för vissa geografiska områden eller för hela landet. Dessa kan föreskriva kvalitet på
mark, vatten, luft eller miljö i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda
människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för
människors hälsa eller miljö. Läs mer om de miljökvalitetsnormer som är aktuella för
planområdet nedan.

Riksintressen och förordningar
Planområdet berör inte några riksintressen.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Från och med maj 2010 finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses
utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för
spårbunden trafik. Det finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider,
partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium,
nickel och bens(a)pyren.
Enligt kommunens beräknade partikel- och kvävedioxidhalter har Hörby kommun
stor marginal till miljökvalitetsnormerna och det finns ingen fara för överskridanden.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa
formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För
ytvatten (det vill säga kustvatten, sjöar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer
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för kemisk och ekologisk status. För grundvatten finns det miljökvalitetsnormer för
kemisk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster skulle uppnå god
status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom det
är mycket svårt för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undantag.
Följande vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från
planområdet:
Ytvattenförekomst
Ekologisk status
Kemisk status
(utan överallt
överskridande ämnen)
Hörbyån (recipient)
Måttlig
Ej klassad
Östra ringsjön (slutrecipient)
Otillfredsställande
God
Dagvatten från planområdet kommer likt idag fortsatt att avledas till kommunens
dagvattensystem. Delvis kan dagvattnet även komma att infiltreras och renas inom
fastigheten. Läs mer i kapitel 7 Planförslaget under rubriken Teknisk försörjning. Då
fastigheten är befintlig och befintlig dagvattenhantering (eventuellt kompletterat med
infiltration och rening) kommer tillämpas bedöms statusen inte påverkas negativt.
Hörby kommun arbetar aktivt med vattenkvalitetsfrågor genom de olika vattenråden.

Vattenskyddsområden
Planområdet angränsar inte till något vattenskyddsområde.

Behovsbedömning av miljöbedömning
Kommunen ska, enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), göra en
bedömning av behovet av att göra en miljöbedömning. Separat behovsbedömning
har upprättats.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11-18 §§ miljöbalken(1998:808). Därför har ingen
miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Behovsbedömningen grundas på bland annat:
- Planområdet utgörs av mark som redan tagits i anspråk och innebär därmed
en god hushållning av mark. Utvecklingen av området innebär en förtätning i
Hörby tätort samt ny användning för befintliga byggnader.
- Planförslaget påverkar inte några riksintressen eller natura 2000 områden.
- Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer.
- Planförslaget bedöms inte påverka natur- eller kulturvärden negativt.
- Planförslaget bedöms inte orsaka negativa effekter på hälsa och säkerhet.
Samråd gällande behovsbedömningen har genomförts med Länsstyrelsen i samband
med samråd av detaljplanen. Länsstyrelsen meddelar i sitt yttrande daterat 2017-1211, att de delar kommunens bedömning att planförslaget inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11-18 §§ MB och 4 kap. 34
§ PBL.
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6. FÖRUTSÄTTNINGAR
Bakgrund/ Historik
Planområdet ligger centralt i Hörby tätort och har historiskt varit ett område för
verksamheter. I norra delen, fastigheterna Pugerup 6 och 22, var Hoby bränneri
beläget (bildades 1872). Endast en byggnad, en mindre
industribyggnad/förrådsbyggnad i tegel, finns idag kvar från det gamla bränneriet
vars byggnader revs efter år 1970 då de köptes av Hörby mejeriförening. Hörbys nya
mejeri byggdes och det är dessa byggnader som finns kvar idag. Det äldre mejeriet i
Hörby låg på andra sidan industrigatan, även dessa byggnader finns kvar idag.
Inom fastigheten Pugerup 36 har det historiskt legat en gård med kopparslageri.
Husen på gården uppfördes under 1830-talet och revs 1981. De två lindar som står
utmed Kristianstadvägen är det enda som idag finns kvar efter gården. Senare har
området använts för kolonilotter och bensinmack och går därför ofta under namnet
gamla statoiltomten.

Bebyggelsestruktur
Befintlig bebyggelse och markanvändning
De byggnader som idag finns inom planområdet utgörs av det gamla mejeriet inom
Pugerup 6 och 22. Byggnaderna är industrilokaler med platta tak, fasaderna består till
största del av profilerad plåt men även tegel förekommer. En äldre förrådsbyggnad
från det bränneri som tidigare låg på platsen finns kvar, läs mer om den äldre
förrådsbyggnaden under rubriken Fornlämningar och kulturmiljöer.
Idag nyttjas byggnaderna för verksamheter så som företaget Exir med
produktionsverksamhet inom digital teknik med tillhörande kontor, lager till
bygghandel, parkourhall och gym. Den äldre industribyggnaden/förrådsbyggnaden
nyttjas ej idag.
Idag är marken inom Pugerup 36 mestadels outnyttjad. En del nyttjas för
återvinningsstation och tidvis eventuellt för parkering. Området nyttjas eventuellt
även för närrekreation så som hundpromenader för närboende.
Pugerup 23 består av en befintlig bostadsfastighet med bostadshus och tillhörande
komplementbyggnad. Bostadshuset, byggt år 1921, har vit putsfasad och valmat rött
tegeltak.
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Befintlig bebyggelse inom planområdet sedd från Industrigatan.
Angränsande bebyggelse
Området gränsar i norr och öster till fastigheter med kontorslokaler och
verksamheter så som produktionslokaler, bilförsäljning och bilservice. Dessa lokaler
utgörs i norr av äldre tegelbyggnader för Hörby bruk. I öster utgörs de av moderna
byggnader i glas så som en bilhall.
I söder gränsar området till Kristianstadvägen och på andra sidan Kristianstadvägen
bebyggelse från senare delen av 1900-talet, i huvudsak flerbostadshus. Dessa är i två
våningar och uppförda med fasader i vit puts med inslag av gult tegel.
I väst gränsar området till bebyggelse från 1900-talets första respektive senare del.
Bebyggelsen från 1900-talets första del utgörs av gathus i en och enhalvplan
uppförda med fasader i vit puts samt fasader i rött tegel med putsdetaljer.
Bebyggelsen från 1900-talets senare del utgörs av mindre flerbostadshus i två
våningar uppförda med fasader i ljusrött tegel.
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Området ligger mellan befintliga verksamheter och befintlig bostadsbebyggelse.
Det sker en övergång mellan den större skalan med stora byggnadsvolymer norr om
planområdet till den lägre skalan med bostadsbebyggelsen söder om planområdet.
Strax öster om området ligger Hörbys första höghus med åtta våningar från 2011.

Vy längs Slakterigatan. Planområdets norra gräns går i fastighetsgränsen, tillika fasaden på byggnaden till höger. Till
vänster syns Hörby bruk.

Vy från Slakterigatan. Planområdets östra gräns går längs stängslet. Till höger syns del av planområdet med befintliga
verksamheter. Till vänster syns del av Mårtenssons bil.
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Vy inifrån planområdet mot nordöst, sett ungefär i gräns mellan Pugerup 22 och 36, den del som föreslås för parkering
(P). Planområdets östra gräns går längs stängslet. Del av Mårtenssons bil syns bakom stängslet.

Vy från Kristianstadvägen, mot norr med del av Mårtenssons bil.. Den södra delen av plangränsen i öst går i muren.
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Befintlig bostadsbebyggelse sydöst om planområdet. Vy längs Kristianstadsvägen mot sydväst.

Befintlig bostadsbebyggelse sydväst om planområdet. Vyer längs Industrigatan mot söder.
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Kommunal och kommersiell service
Planområdet ligger ca 500 m nordöst om centrala Hörby (Gamla torget) och ca 300
m från närmsta dagligvaruaffär. I centrala Hörby finns ett varierat utbud av
kommersiell service, vårdcentral, tandläkare och kommunal service så som bibliotek,
förskolor och skolor med mera. Närmsta förskola, Loket, ligger ca 500 m från
planområdet och närmsta skola, Älvdalsskolan, ligger ca 800 m från planområdet.

Fornlämningar och kulturmiljöer
Värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer
Inom området finns en äldre industribyggnad/förrådsbyggnad med kulturhistoriskt
värde. Byggnaden tillhörde Hörby bränneri som bildades 1872 och är den idag enda
kvarvarande byggnaden. Idag nyttjas byggnaden ej.
Enligt följande beskrivs byggnaden i skriften Industriminnen Hörby kommun utgiven av
Skånes Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan. Byggnaden har en helt
kvadratisk plan och dess höjd är obetydligt större än kvadratens sida. Byggnaden är i två våningar,
den övre våningen användes som sädesmagasin medan bottenvåningen användes för förvaring av
sprittunnor. Grunden är murad i gråsten och väggarna i ljust rödtegel. Hörnen har hörnlisener och
fasaderna i sydöst och nordväst är delade på mitten av lisener. Det finns fyra fönster på varje sida.
Strax under taket löper en bård i strömskift. Taket är ett pyramidformat tegeltak.

Den äldre industribyggnaden/förrådsbyggnaden inom planområdet.
Enligt plan- och bygglagen finns ett generellt varsamhetskrav som omfattar alla
byggnader 8 kap 17§ plan- och bygglagen (2010:900). Varsamhetskravet innebär att
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alla ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens
värden och kvaliteter. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktär, tekniska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
Genom att föra in varsamhetsbestämmelser i en detaljplan tydliggörs vad
varsamhetskravet innebär. På plankartan betecknas varsamhetsbestämmelserna med
bokstaven k.
Arkeologi
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950)
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Mark och vegetation
Kvartersmarken inom planområdet är relativt flackt utan större nivåskillnader och
ligger ca + 90 m ö h. Inom planområdet finns en lokal lågpunkt, denna har ett
karterat djup på 0,1-0,5m, vilket är det lägsta nivån i lågpunktskarteringen.
Lågpunkten behöver beaktas vid bearbetning av marken och avledning av dagvatten.
Planområdet utgörs idag av i huvudsak två olika delar, en del i form av gamla
statoiltomten (Pugerup 36) och den andra i form av gamla mejeriet (Pugerup 6,22).
Gamla mejeriet består av befintliga byggnader och i övrigt till stor del hårdgjorda
ytor. Gamla statoiltomten består av en delvis grusad och delvis asfalterad hårdgjord
yta samt gräsmatta med buskar och en del större träd, bland annat två äldre lindar
intill Kristianstadvägen. Inom fastigheten har tidigare funnits kolonilotter.
Även Pugerup 23 ingår i planområdet, fastigheten består av ett bostadshus med
tillhörande komplementbyggnad och trädgård. Del av Industrigatan och del av
Kristianstadsvägen ingår också i planområdet, dessa är idag asfalterad lokalgata
respektive huvudgata.
För gamla statoiltomten, Pugerup 36, har marktekniska undersökningar gjorts med
anledning av att marken tidigare nyttjas som bensinstation. Inom den del som
bensinmacken låg på har slutsanering gjorts. Inom resterande del av fastigheten finns
i vissa mätpunkter uppmätta föroreningar i det översta jordlagret, den så kallade
matjorden. Kommunen bär som markägare ansvar för att sanering görs, detta
regleras även i det markanvisningsavtal som tecknats med exploatören. Sanering
kommer att göras i samband med planens genomförande. En bestämmelse har
införts på plankartan som anger att bygglov inte får lämnas inom kvartersmark för
bostäder (B och BC1) innan marken är sanerad.
Pugerup 6 och 22 har tidigare nyttjats för mejeri. Diskussion kring eventuella
markföroreningar eller byggnadsföroreningar (då befintlig byggnad avses nyttjas för
nytt ändamål) har förts och inga misstankar kring föroreningar finns i dagsläget.
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Geoteknik
En geoteknisk rapport har tagits fram i samband med
framtagandet av detaljplanen, Geoteknisk rapport inför planarbete, 2017-06-27,
GeoExperten AB. Rapporten visar att de geotekniska egenskaperna i moränen är
tillfredsställande för planerade bostadshus och normala grundläggningsmetoder
bedöms kunna användas. Innan detaljprojektering inleds ska dock en geoteknisk
undersökning utföras för bestämning av ytjordens beskaffenhet (matjord, fyllning)
samt dimensioneringsparametrar. Detta bevakas i efter detaljplanen påföljande
bygglovsskede.
I samband med ny- eller tillbyggnad ska radonmätning genomföras eftersom radon
kan variera kraftigt. Om marken vid radonmätningar befinns vara normal- eller
högriskmark ska grundkonstruktionen utföras radonskyddande vid normalrisk
respektive radonsäker vid högrisk. Frågan hanteras i bygglovsskedet. Upplysning om
radonsäkert byggande finns på plankartan.

Grönstruktur och park
Grönstrukturen inom planområdet utförs idag av rester från det tidigare
koloniområdet samt några äldre träd. De två äldre lindarna utmed Kristianstadsvägen
härrör från den gård som tidigare legat på platsen.
Området omfattas inte av biotopsskydd, naturreservat eller andra utpekade
naturvärden.

Trafik och gatumiljö
Kollektivtrafik
Området har goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning. Regional
kollektivtrafik till/från Hörby mot Malmö, Kristianstad, Eslöv, Lund, Höör,
Önneköp och Sjöbo ligger inom gångavstånd vid Hörby busstation, ca 200 m
nordöst om planområdet. Utbyggd gång- och cykelväg finns från området till Hörby
busstation. På busstationen finns cykelparkering.
Biltrafik
Planområdet är beläget invid Kristianstadsvägen som är en infartsgata till Hörby
centrum samt lokalgatan Industrigatan.
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Gång- och cykeltrafik
Längs Kristianstadvägen finns befintlig gång- och cykelväg.

Karta med gång och cykelinfrastruktur i förhållande
till kollektivtrafik från Översiktsplan 2030.

Parkering
Parkering för befintliga verksamheter finns inom planområdet. Pugerup 36 används
eventuellt tillfälligt som parkeringsplats.
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Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, avlopp och dagvatten
Genom planområdet och i planområdets utkanter går befintliga ledningar för vatten,
spillvatten och dagvatten. Vissa av dessa är skyddade genom ledningsrätt. Eventuell
flytt av ledningar bekostas av exploatören.
Planområdet ingår i det kommunala VA-verksamhetsområdet. Brandposter finns i
anslutning till planområdet.
El, Tele, Fiber
Fastigheterna är anslutna till el och telenätet. Ledning för fiber finns i södra delen av
planområdet.
Avfallshantering
Avfallshantering för verksamheterna inom planområdet sker idag via Industrigatan
respektive Slakterigatan. Avfallshantering för Pugerup 23 sker idag via Industrigatan.
Värme
De befintliga byggnaderna inom planområdet, gamla Mejeriet, har idag uppvärmning
och kylning via värmepumpar.

7. PLANFÖRSLAG
Markanvändning
Planförslaget reglerar att marken ska användas för bostadsändamål (B), parkering (P),
verksamheter (Z), besöksanläggning (R) samt centrumändamål (C). Även
transformatorstation (E1) och tekniska anläggningar (E2) regleras. Utöver detta
regleras att en ny lokalgata (GATA2) ska anläggas. Del av den befintliga
Kristianstadsvägen ingår också i planområdet (GATA1). Nedan redogörs mer
detaljerat för de olika föreslagna kombinationerna av markanvändningar.










B – Bostäder
BC1 – Bostäder, centrum tillåts i bottenplan
P- Parkering
RC – Besöksanläggningar, centrum
ZRC – Verksamheter, besöksanläggningar, centrum
GATA1 - Huvudgata
GATA2 – Lokalgata
E1- Transformatorstation
E2- Teknisk anläggning

Avsikten är att cirka hälften av bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. Detta är dock
inget som kan regleras i detaljplanen utan regleras av mellan kommunen och
exploatören tecknade avtal. Detaljplanen möjliggör byggande av servicelägenheter så
som t.ex. LSS-boende inom användning B, bostäder.
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Bebyggelsestruktur och utformning
Planen medger totalt cirka 90 lägenheter inom Pugerup 22 och 36. En detaljplan
reglerar inte vilket antal lägenheter som får byggas utan hur stor yta på marken som
får bebyggas samt hur högt och därmed antal våningar som får byggas. Antalet
lägenheter är därför en uppskattning utifrån illustrerat förslag för bebyggelsen. Även
vilken fördelning som görs mellan små och stora lägenheter påverkar det totala
antalet. Det innebär att både färre och fler antal lägenheter kan byggas.
För gamla mejeriet planeras en ny entré i byggnadens sydvästra hörn. I detta läge
kommer entrén att vara placerad i en siktlinje längs med den nya lokalgatan.
Tillåtna höjder, takvinkar och utnyttjandegrad
Flerbostadshusen tillåts vara max tre respektive max fyra våningar med högsta
byggnadshöjd om 9,5m respektive 13m. Lägre byggnader kan alltså byggas. Högsta
byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter.
Byggnadshöjd kan förenklat beskrivas som höjd från marken till skärningen mellan fasaden och
där ett 45 gradig plan berör byggnadens tak. Oftast är byggnadshöjden strax över ett hus takfot,
alltså där fasaden möter taket, ofta på långsidan av en byggnad.

Tillåtna takvinklar för flerbostadshusen är 20-38 grader, mindre byggnadsdelar och
komplementbyggnader tillåts ha lägre vinklar. Mindre byggnadsdelar kan till exempel
vara trapphus, entréer eller en gemensamhetslokal.
Totalt tillåts en bruttoarea, BTA, på 8800 kvm för det område som planeras för
flerbostadshusen (B och BC1). Detta regleras genom planbestämmelse för
utnyttjandegrad betecknad e på plankartan. Sammanlagt tillåts totalt 3000 kvm BTA
inom alla de egenskapsområden som är betecknade e1 (väster som ny lokalgata) och
sammalagt totalt 5800 kvm BTA inom alla de egenskapsområden som är betecknade
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e2 (öster om ny lokalgata). Byggnader och byggnadsdelar definierade som öppenarea,
OPA, regeleras inte i detaljplanen.
Inom område för parkering (P) tillåts inom den del som är betecknad e3 sammanlagt
totalt 400 kvm BTA, här kan t.ex. carports byggas.
Bruttoarea kan förenklat beskrivas som arean av den yta bebyggelsen tar på marken multiplicerat
med antal våningar.
Angivna högsta nockhöjder för gamla mejeriet utgår framförallt utifrån dagens
befintliga höjder men med tillägg om ca 0,3-3,7 m för att möjiggöra t.ex. framtida
utveckling av befintliga verksamhetslokaler samt takomläggning med tilläggsisolering.
För södra delen av huvudbyggnaden möjliggörs ytterligare en våning då tillåten
nockhöjd sätts 5 meter högre än dagens. För gamla mejeriet tillåts utbyggnad.
Prickmark (marken får inte förses med byggnad) styr var inom fastigheten som ny
byggyta får tillkomma, ingen högsta utnyttjandegrad regleras.
Nockhöjden är den höjd som är upp till högsta delen på en byggnads tak, utöver högsta nockhöjd får
dock anordningar så som t.ex. ventilation och antenn anordnas.
Inom Pugerup 23 tillåts utbyggnad. Prickmark (marken får inte förses med byggnad)
samt korsmark (marken får endast förses med komplementbyggnad) styr var inom
fastigheten som ny byggyta får tillkomma, ingen högsta utnyttjandegrad regleras.
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad inom fastigheten är 4 meter och högsta
byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter. Planen har formats utifrån
befintlig bebyggelse inom fastigheten Pugerup 23.
För samtlig bostadsbebyggelse får, utöver angiven byggnadshöjd, takkupor och
frontespiser uppföras till högst en tredjedel av takets sammanlagda längd.
Placering
Placering av den nya bebyggelsen regleras dels genom så kallad ’’prickmark’’, som
innebär att marken inte får förses med byggnad, samt genom bestämmelserna p1 och
p2 för de tillkommande flerbostadshusen inom vissa delar. Inom dessa delar ska
huvudbyggnads långsida placeras med fasadliv eller utsprång i gräns med prickmark
utmed den nya lokalgatan (GATA2) respektive Kristianstadvägen (GATA1).
Huvudentréer ska lokaliseras mot den nya lokalgatan respektive Kristianstadsvägen.
Detta för att skapa ett sammanhållet gaturum inom området samt bidra till en
attraktiv stadsbild längs Kristianstadsvägen. Prickmark brukar generellt finnas på ett
avstånd på 4,5 meter från fastighetsgräns, med hänsyn bland annat brandsäkerhet,
detta kan dock både behöva ökas och minskas och varierar därför inom planområdet.
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Varsamhet
Planbestämmelse k på plankartan innebär att det varsamhetskrav som enligt 8kap 17§
PBL omfattar alla byggnader tydliggörs. Varsamhetsbestämmelsen gäller den äldre
industribyggnaden/förrådsbyggnaden. Läs med om byggnaden i kapitel 6
Förutsättningar, under Fornlämningar och kulturmiljöer.

Fotomontage sett ifrån sydväst längs Kristianstadvägen. Göran Holm arkitektkontor AB

Fotomontage sett ifrån nordväst längs Kristianstadvägen. Göran Holm arkitektkontor AB
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Volymstudie sedd från ovan för föreslagen bostadsbebyggelse inom Pugerup 36 och del av Pugerup
22. Göran Holm arkitektkontor AB

Illustrationsplan. Göran Holm arkitektkontor AB
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Grönstruktur och park
Efter planens genomförande kommer grönstrukturen vara lokaliserad till
bostadsgårdarna. Träden inom planområdet föreslås bevaras och integreras i det nya
området. De två äldre lindarna ut med Kristianstadvägen ska bevaras och skyddas
genom bestämmelsen n1 på plankartan. Träden får dock tas ned om de blir sjuka
eller dör. Marklov för trädfällning krävs enligt a1 inom området med lindarna.

Trafik och gatumiljö
Kollektivtrafik
Området har idag en god kollektivtrafikförsörjning. Se mer under avsnittet om
förutsättningar under rubriken Trafik och gatumiljö, Kollektivtrafik.
Biltrafik och gång- och cykeltrafik
Inom planområdet kommer en ny lokalgata anläggas mellan Kristianstadvägen och
Industrigatan. Denna kommer att förses med dubbelsidig gångbana i hela dess
sträckning samt i sträckningen som ansluter till Kristianstadvägen förses med trädallé
med längsgående parkeringsplatser mellan träden. I resterande sträckning mot
Kristianstadvägen införs utfartsförbud. Samtliga tillfarter från bostadsbebyggelsen
inom planområdet kommer att lokaliseras till den nya lokalgatan. Se
principsektionerna A och B nedan.

B

A

Detta utsnitt av illustrationsplanen visar läget för principsektionerna A och B som redovisas nedan.
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Principsektion A (totalt 14m)

Principsektion B (totalt 9 m)

Principsektioner för den nya lokalgatan

Den övre sektionen (A) visar den sträckning som utöver körbana och dubbelsidig gångbana förses
med trädallé med längsgående parkeringsplatser mellan träden. Total bredd för denna sträckning är
14 meter. Den nedre sektionen (B) visar den sträckning där endast körbana och dubbelsidig
gångbana anläggs. Total bredd för denna sträckning är 9 meter.
Parkering
Parkering för tillkommande bebyggelse samt utveckling av befintlig bebyggelse ska
anordnas inom kvartersmark. Parkering för tillkommande bostäder tillåts anordnas
dels inom kvartersmark för bostäder (B) och dels inom kvartersmark för parkering
(P). Parkering för utveckling av gamla mejeriet tillåts anordnas dels inom
kvartersmark för verksamheter, besöksanläggning, centrum (ZRC och RC) och dels
inom kvartersmark för parkering (P). Antal parkeringar som ska anordnas vid
utveckling och nybyggnation behandlas och säkerställs i efter detaljplanen påföljande
bygglovsskede.
Inom ytan för parkering så ska totalt 15 träd anordnas. Detta regleras med
bestämmelse betecknad n2 på plankartan.
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Teknisk försörjning
Vattenförsörjning och avlopp
Fastigheterna ingår idag inom verksamhetsområde för VA och ska fortsatt vara
anslutna till det allmänna ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten.
Dagvatten
Eftersom fastigheterna ligger inom verksamhetsområde är VA-huvudmannen
ansvarig för att ta emot allt dagvatten som alstras inom området. Det finns
dagvattenledningar längs Kristianstadsvägen som området kan anslutas till.
Fastigheten har tidigare varit ansluten till det allmänna dagvattennätet och denna
detaljplan medför därmed ingen skillnad mot tidigare förhållande.
Dagvatten inne på fastighet bör hanteras enligt Hörby kommuns dagvattenpolicy.
Det är därför önskvärt att dagvatten fördröjs innan avledning till det allmänna
ledningsnätet. Takavvattning kan till exempel avledas ut på infiltrationsytor, såsom
gräsmatta eller ledas till underjordiskt magasin, exempelvis stenkista. Dagvatten från
parkeringsytor bör avledas till infiltrationsytor för rening och infiltration av
dagvatten. Dränering från byggnader, gata och övriga ytor ansluts till det allmänna
ledningsnätet för dagvatten.
För att skapa ytterligare fördröjning och infiltration av dagvatten föreslås
perkolationsbrunnar anläggas på det allmänna ledningsnätet där dag- och
dräneringsvatten från området ska anslutas. Dagvattnet från fastighet och gata leds
först till brunn med sandfång och sedan vidare till perkolationsbrunn med överlopp
till befintligt dagvattennät.
Läs om ansvarsfördelning under kap 9, Genomförandet av detaljplanen.
De aktuella fastigheterna ligger högt och bedöms därmed inte vara i riskzonen för
översvämning vid skyfall. Kristianstadsvägen samt den tillkommande lokalgatan är
den naturliga rinnvägen för dagvatten vid skyfall. Den aktuella detaljplanen ligger
inom befintlig tätort och har tidigare varit bebyggd. Den utgör därmed inte något
större bidrag till ytterligare översvämningsrisk för lägre liggande delar av Hörby.
I projekteringen säkerställs att marken invid byggnaderna lutar från byggnaderna för
att säkerställa att ytavrinning av dagvatten inte rinner mot byggnaderna. Detta
bevakas i bygglovsskedet.
El, Tele, Fiber
Befintliga el/tele/fiber-ledningar skyddas med u-område på kvartersmark.
Tillkommande bebyggelse bedöms kunna anslutas till i Hörby tätort utbyggt fibernät.
Avfallshantering
Avfallshantering ska ske enligt kommunens renhållningsordning och föreskrifter för
avfallshantering. Detta bevakas i det efter detaljplanen påföljande bygglovsskedet.
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Gemensamma lösningar för flerbostadshusens avfallshantering ska anordnas.
Avfallstömning för bostäderna föreslås ske längs ny lokalgata. För verksamheterna
föreslås avfallstömning ske längs Industri eller Slakterigatan. Föreslagen
avfallshantering innebär att backning undviks för hämtningsfordon.
Värme
Uppvärmning regleras ej i detaljplanen. Möjlighet att koppla området till
fjärrvärmenätet kommer att utredas. Närmsta fjärrvärmeledning finns ca 100-150
meter bort.

Hälsa och säkerhet
LBE-tillstånd närliggande verksamheter
LBE innebär lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det finns närliggande
verksamheter som har LBE-tillstånd. Bedömningen från räddningstjänsten är att det
inte föreligger någon risk. Vid bedömning av eventuell risk beaktas bland annat typ
av vara, volym och placering.
Buller
Omgivningsbuller innebär både buller från trafik och från verksamheter. För
trafikbuller gäller förordning (2015:216) ’’om trafikbuller vid bostadsbyggnader’’.
Den utgör grunden för bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet för
människors hälsa i plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt. Buller från spårtrafik
och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats
(trädde i kraft 2017-01-01).
Vad gäller trafikbuller så har en trafikbullerutredning tagits fram, Trafikbullerutredning
Pugerup 36, 2017-07-11, SoundView Instruments. Utredningen visar att bullerkravet på 60
dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid fasaderna av de planerade bostadshusen uppfylls.
Kravet på 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid
uteplats kan uppfyllas om enskild eller gemensam uteplats placeras på
bostadsgårdarna. Genom husens avskärmade effekt mot Kristianstadvägen blir
bostadsgårdarna skyddade från buller. En planbestämmelse reglerar att
huvudbyggnads långsida ska placeras med fasadliv eller utsprång i linje med
prickmark utmed Kristianstadsvägen. Att enskild eller gemensam uteplats ska
placeras på bostadsgårdarna för att uppfylla krav på ljudnivå gäller främst de
byggnader som planeras närmast Kristianstadvägen. BBR (boverkets byggregler)
reglerar att uteplats ska anordnas, vilket säkerställs i efter detaljplanen följande
bygglovsskede. Plan- och bygglagen reglerar att kravet på 50 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid uteplats ska kunna uppnås utifrån förslag till detaljplan. Förslag till
detaljplan möjliggör att enskilda eller gemensamma uteplatser skyddade från buller
kan anordnas.
Vad gäller frågan om omgivningsbuller från verksamheter så handlar det dels om
befintliga verksamheter inom planområdet, som föreslås kunna vara kvar eller
ersättas, samt befintliga verksamheter utanför planområdet. Utifrån nedanstående
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resonemang är bedömningen att dessa inte ger upphov till någon olägenhet avseende
buller i förhållande till i detaljplanen föreslagna bostäder. Dels med anledning av
deras placering i förhållande till föreslagna bostäder, utifrån deras karaktär samt
utifrån gällande detaljplaner.
Befintliga verksamheter inom planområdet är Exir med produktionsverksamhet
inom digital teknik med tillhörande kontor, lager till bygghandel, parkourhall och
gym.
Inom öster närliggande fastigheter, Pugerup 5 och 21 bedrivs idag bilförsäljning och
bilverkstad. För fastigheterna gäller en detaljplan från 2010 (HÖB 157, LST-nummer
1266-P179) med planbestämmelsen Jm1, Bilförsäljning och småindustri av icke störande art,
som kan placeras intill bostäder. Enligt detaljplanen är det, gällande störningsgrad,
likvärdig verksamhet som befintlig som kan komma att tillåtas vid framtida
bygglovsprövningar. Framtida verksamheter förväntas liksom den nuvarande vara
verksamheter med aktivitet under dagtid. Verksamheternas utvecklingsmöjligheter
bedöms inte begränsas av planläggningen av bostäder då det i gällande detaljplan
finns en begränsning i förhållande till just användningen bostäder. Även J1, Industri
med skyddsavstånd på 75 m från bostäder, finns inom denna detaljplan men denna del
ingår i nu föreslagen ny detaljplan och planläggs för besöksanläggningar,
centrumfunktioner och verksamheter.

Utsnitt ur plankartan
för HÖB 157,
Bestämmelsen Jm1
innebär bilförsäljning
och småindustri av icke
störande art, som kan
placeras intill bostäder.
Bestämmelsen J1
innebär industri med
skyddsavstånd på 75 m
från bostäder. Denna
del ingår i nu föreslagen
ny detaljplan och
planläggs för
besöksanläggningar,
centrumfunktioner och
verksamheter.
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Förslaget till ny detaljplan föreslår ett område för besöksanläggningar och
centrumfunktioner (RC) mellan det föreslagna området för bostäder och det området
där utöver besöksanläggningar och centrumfunktioner även verksamheter (ZRC)
föreslås. Det område som föreslås möjliggöra verksamheter är norra delen av
Pugerup 6, se karta nedan. Enligt Boverkets planbestämmelsekatalog innebär
planbestämmelsen Z att verksamheter med en begränsad omgivningspåverkan tillåts.
Jämfört med planbestämmelsen J, industri, där ingen begränsning på
omgivningspåverkan ingår i bestämmelsen. Vi bedömer att användningen Z till stora
delar kan likställas med ovan nämnda Jm1 som finns i angränsande plan. Det som
kan skilja mellan dem båda är att Jm1 eventuellt tydligare innebär verksamheter med
aktivitet under dagtid medan det inte är lika tydligt för Z. Att enbart föreslå
besöksanläggning och centrumfunktioner mellan bostadsområde och
verksamhetsområde innebär att risk för framtida störningar för bostäderna undviks
ytterligare.
Transporter till de befintliga verksamheterna inom planområdet sker via
Slakterigatan. Eftersom det är i detta läge verksamheter fortsatt föreslås kommer
transportvägarna inte att förändras. Transporter till verksamheter öster om
planområdet sker via Verkstadsgatan. Utöver detta kan interna transporter
förekomma men utifrån byggnadernas utformning är det endast begränsade friytor åt
den sida som vetter mot planområdet. Även Kristianstadvägen ingår i vägnätet för
transporter men där har en bullerutredning gjorts, vilket beskrivits ovan. Den
samlade bedömningen är att transporter och interna transporter inte bedöms
generera störningar för planerade bostäder.
Verksamheter delas in utifrån den miljöpåverkan de kan innebära. Tillståndpliktiga
verksamheter, enligt miljöprövningsförordningen, är de som kan innebära störst
miljöpåverkan. Därefter följer anmälningspliktiga verksamheter enligt
miljöprövningsförordningen. De verksamheter som ej omfattas av tillstånds- eller
anmälningsplikt innebär inte en miljöpåverkan i lika stor utstäckning. Inga av de
närliggande verksamheterna omfattas av tillstånd enligt miljöprövningsförordningen.
En del verksamheter omfattas av anmälan enligt miljöprövningsförordningen och har
beslut av kommunen. Se verksamheter som omfattas av anmälan markerade med röd
punkt i kartan nedan. Den enda av de verksamheter som omfattas av anmälan som
eventuellt bedöms bullra utöver transporter och eventuella interna transporter är
Hörby bruk. Hörby bruk ligger norr om planområdet och norr om båda de två delar
av planområdet som föreslås för besöksanläggningar och centrumfunktioner (RC)
respektive besöksanläggningar, centrumfunktioner och verksamheter (ZRC). Hörby
bruk bedöms därmed inte som närliggande i förhållande till de planerade bostäderna.
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Kartan visar avstånd till närliggande verksamheter. Planområdet är markerat i blått. Inga närliggande verksamheter
omfattas av tillstånd enligt miljöprövningsförordningen. De verksamheter som är markerade med en röd punkt omfattas
av anmälan enligt miljöprövningsförordningen och har beslut av kommunen. Den inre ringen har en radie på 100m och
den yttre ringen en radie på 250m. De grönstreckade linjerna visar möjliga transportvägar, utöver detta kan interna
transporter förekomma. Inom planområdet norr om den lila linjen föreslås verksamheter (Z) i detaljplanen.

8. DETALJPLANENS KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Se kapitel fem, Avvägningar enlig miljöbalken.

Stadsbild
Syftet med planen är delvis att skapa en attraktiv stadsmiljö längs Kristianstadsvägen,
vilken är en viktig entré till Hörby centrum. Genom att en obebyggd så kallad
lucktomt bebyggs knyts närliggande områden samman. Utvecklingen av mejeriet
tillåter delvis högre byggnadshöjd för att ge bättre förutsättningar för verksamheterna
att utvecklas , detta bedöms inte påverka stadsbilden negativt. Det finns möjlighet att,
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utifrån förslaget till detaljplan, skapa ett område som bidrar positivt till
stadsbildsbilden.

Kulturmiljö och arkeologi
Planförslaget tar hänsyn till den äldre industribyggnaden/förrådsbyggnaden som
tidigare varit en del av Hörby bränneri genom att erforderlig prickmark lagts ut runt
byggnaden samt att varsamhetskravet enligt plan- och bygglagen 8 kap 17§ tydliggörs
genom planbestämmelse k på plankartan.

Naturmiljö
Påverkas inte av planförslaget.

Risker och säkerhet
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till säkerhet och risker.

Luftkvalitet
Påverkas inte av planförslaget.

Vattenkvalitet
Påverkas inte av planförslaget.

Markföroreningar
Marken behöver delvis saneras, läs mer under kap 6 Förutsättningar under Mark och
vegetation. En bestämmelse har införts på plankartan som anger att bygglov inte får
lämnas inom kvartersmark för bostäder (B och BC1) innan marken är sanerad.

Omgivningsbuller
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med hänsyn till omgivningsbuller.

Ekonomiska konsekvenser
Exploateringsavtal
Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av exploateringsavtal
mellan Hörby kommun och berörd exploatör. Anläggandet av allmänna platser
kommer att belasta Hörby kommun som huvudman.
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivning för fastigheter inom detaljplaneområdet avseende
fastighetsbildning, förändrad markanvändning samt bestämmelser om markens
nyttjande.
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Fastighet

Förändring vid planens genomförande

Pugerup 6

Kommer att omfattas av detaljplan. Ändrad användning till
verksamheter (del av fastighet) samt besöksanläggning och
centrum. Fastighetsbildning kommer att ske utifrån ändrad
användning.

Pugerup 22

Kommer att omfattas av detaljplan. Ändrad användning till
besöksanläggning och centrum (del av fastighet), parkering
(del av fastighet), gata (del av fastighet) samt bostäder (del
av fastighet). Fastighetsbildning kommer att ske utifrån
ändrad användning.

Pugerup 23

Kommer att omfattas av detaljplan. Ändrad användning till
att reglera att hela fastigheten har användningen bostad,
vilket också är den användning som fastigheten nyttjas för.

Pugerup 36

Kommer att omfattas av detaljplan. Ändrad användning till
bostäder (del av fastigheten) samt gata (del av fastigheten).
Fastighetsbildning kommer att ske utifrån ändrad
användning.

Del av Hörby 45:1

Del av Industrigatan och del av Kristianstadsvägen
kommer att omfattas av detaljplan.

Samhällskonsekvenser
Barnperspektiv
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Vid
samhällsplanering är barnperspektivet viktigt att beakta. Planområdet har goda
förutsättningar för att bli en bra miljö för både barn och vuxna bland annat genom
att den nya lokalgatan förses med gångväg, vilken säkerställer att oskyddade
trafikanter kan röra sig säkert genom området samt till de verksamheter som kommer
att finnas i gamla mejeriet.
Jämställdhet
’’Beslut om hur mark och vatten ska användas grundlägger många villkor som styr
kvinnor, män, flickor och pojkars liv och vardag. Det är därför viktigt att kommuner
integrerar ett jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen.’’ (Andersson J., & Lhådö S.
(2017) Vägledning för jämställd fysisk planering. Länsstyrelsen Skåne. S. 4. )

Det är många aspekter som tillsammans kan bidra till att våra fysiska miljöer så som
bostadsområden, gator och parker kan bidra till eller minska möjligheterna till ett
jämställt liv. Jämställdhetsfrågor behöver beaktas i hela samhällsbyggnadsprocessen, i
vilken detaljplanen är en del.
Planområdet för Pugerup ligger centralt i Hörby tätort med närhet till både
kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service. Detta bedöms positivt då detta
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innebär fler val som kan möjliggöra en enklare vardag för män och kvinnor. Även
trygghetsaspekter är viktigt när det handlar om att skapa jämställda miljöer. Att
entréer lokaliseras mot gatorna bidrar till att gatumiljöer upplevs tryggare.
Tillgänglighet
Planområdet är flackt och har i princip inga höjdskillnader. Förutsättningarna för att
skapa en god tillgänglighet i bebyggelsemiljön bedöms som goda.

Bostadspolitiska mål
Kommunfullmäktige antog den 29 februari 2016 (KS 2016-026) följande
övergripande mål för kommunens utveckling 2017-2019:


Befolkningen ska öka med 1 % per år



Byggklara tomter för nyproduktion motsvarande 100-150 villor/lägenheter

Kommunens mål för bostadsutveckling enligt Översiktsplan 2030 är en
befolkningsökning på 0,7 procent per år.
Detaljplanen medger uppförande av en funktionsblandad bebyggelse i ett centralt
läge i Hörby tätort.
Lägenheter i olika storlekar möjliggörs i detaljplanen. Markanvisningsavtalet reglerar
att lägenheterna delvis ska utgöras av hyresrätter och delvis LSS-boende, detta är
dock inget som kan regleras i detaljplanen.
Planläggning av området innebär ett av flera steg för att möta det behov som finns
idag och som förutspås kommer att finnas framöver av bostäder i Hörby.

Kommunal service
Markanvisningsavtalet reglerar att del av lägenheterna ska utgöras av LSS-boende.
Detta är dock inget som kan regleras i detaljplanen. LSS-boende ryms inom
användningen B, bostäder.

Samlad bedömning
Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser.

9. GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planen är beräknad att antas under sista kvartalet 2018.
Genomförandetid
Planen har en genomförandetid på 5 år, från det datum då beslutet att anta
detaljplanen vinner laga kraft.
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Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap 39 § PBL).
Ändrad lovplikt
Ändrad lovplikt regleras genom planbestämmelse på plankartan. Följande gäller
avseende ändrad lovplikt i denna detaljplan:
- Bygglov får lämnas inom B och BC1 först när marken sanerats.
- Marklov för anläggning av allmänna platser krävs ej.
- Inom område markerat med a1, vilket omfattar de två äldre lindarna utmed
Kristianstadvägen, krävs marklov för trädfällning.
Sanering
Kommunen bär som markägare ansvar för att sanering görs, detta regleras även i det
markanvisningsavtal som tecknats med exploatören. Sanering kommer att göras i
samband med planens genomförande.
Huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannakap. Det innebär att kommunen är
ansvarig för utbyggnad, underhåll och drift av allmän platsmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar
Förändringar av fastighetsindelningen kommer att ske genom fastighetsbildning. Den
mark som ska ingå i allmän platsmark ska genom fastighetsreglering överföras till en
av kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.
I planområdet läggs kvartersmark ut för bland annat bostäder. Antagligen kommer
kvartersmarken att delas in i en eller flera fastigheter. För fastigheternas
gemensamma behov inom kvartersmark, t.ex. körytor och grönytor, bildas
gemensamhetsanläggningar om behov för detta föreligger. Fastighetsägare ansöker
om fastighetsbildning och anläggningsförrättning.
De två E2-områdena kan antingen vara kvar inom fastigheten eller avstyckas.
Servitut för att säkra tillkomst till områdena krävs vid avstyckning. Läs mer nedan
under Servitut, ledningsrätt mm.
I det fallet fastighetsreglering, fastighetsbildning, upplåtande av ledningsrätt eller
inrättande av gemensamhetsanläggning krävs ankommer det på berörda
fastighetsägare att ansöka om detta hos Lantmäterimyndigheten.
Förrättningskostnader ska betalas av den som begär/eller har störst fördel av
åtgärden.
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Fastighetsindelningsbestämmelser
Detaljplanen innehåller inga bestämmelser om fastighetsindelning.
Fastighetsindelningsbestämmelser kan dock vid behov, genom en ny planprocess,
införas för att styra det fastighetsrättsliga genomförandet av detaljplanen.
Gemensamhetsanläggningar
Det finns inga gemensamhetsanläggningar inom planområdet idag. Läs mer om
eventuella nya gemensamhetsanläggningar under rubriken Fastighetsbildning och
gemensamhetsanläggningar ovan.
Servitut, ledningsrätt m.m.
Inom fastigheterna finns flertalet ledningsrätter. Den ledningsrätt (12-HÖR-991.3)
som går söder till norr från Kristianstadvägen upp till Slakterigatan ( inom
planområdet belastas Pugerup 22 och 36) nyttjas inte längre för sitt syfte och föreslås
upphävas genom lantmäteriförättning. Den ledningsrätt (12-HÖR-991.1) som går via
Industrigatan öster in på Pugerup 22 och sedan norr ut förelsås omprövas eller
upphävas genom lantmäteriförättning då den inte kommer att nyttjas i dagens
sträckning efter detaljplanens genomförande. Eventuellt kommer ledningsrätten
inom Pugerup 22 nyttjas i den del som går längs föreslagen ny lokalgata. Den
ledningsrätt ( 12-HÖR-991.2) som går i fastighetsgräns mellan Pugerup 36 och 21
(inom planområdet belastas Pugerup 36) föreslås ligga kvar i befintlig sträckning. I
sträckningen mellan Pugerup 36 samt 21 finns u-område markarat på kvartersmark.
Det finns inga kända servitut inom planområdet. Befintliga ledningar som ska vara
kvar skyddas med u-område på kvartersmark. För dessa kan servitut/ledningsrätt
behövas. Vid avstyckning av de två E2-områdena behöver servitut bildas för att säkra
tillkomst till områdena från allmän plats.
Nya ledningar som kommer att förläggas inom kvartersmark säkras genom att
ledningsrätter bildas för dess ändamål. Initiativ till bildande av ledningsrätt tas av
berörd ledningshavare.

Ekonomiska frågor
Markanvisningsavtal
Genomförandet av denna detaljplan kommer att ske med stöd av
markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal. Markanvisningsavtal har tecknats
mellan Hörby kommun och berörd exploatör. Marköverlåtelseavtal kommer att
tecknas mellan Hörby kommun och berörd exploatör efter att detaljplanen vunnit
laga kraft.
Markanvisningsavtalet reglerar frågor som har att göra med överlåtelse av mark,
ersättning för gatukostnader och bildande av servitut med mera.
I markanvisningsavtalet regleras att de delar av fastigheten Pugerup 36 som i
detaljplanen är kvartersmark ska övergå till exploatören.

39

Pugerup
2017/34
Planering och utveckling

Markanvisningsavtalet är upprättat enligt Riktlinjer för markanvisningsavtal och
exploateringsavtal, som är del av dokumentet Markpolicy för Hörby kommun (antagen av
kommunfullmäktige i Hörby kommun 2017-05-29, § 76).
Genomförande av planen inom kvartersmark
Exploatören bekostar genomförandet inom kvartersmark inklusive erforderliga
uppfyllnader, bygglov, anmälan samt erforderliga utredningar för exploateringens
genomförande.
VA-anläggningsavgift för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet
beräknas enligt gällande taxa och bekostas av exploatören.
Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar genom Gata och park för genomförandet av de delar av
detaljplanen som utgör allmän platsmark. Exploatören ansvarar för utbyggnaden
inom de delar som utgörs av kvartersmark.
Mittskåne Vatten ansvarar för de fördröjningsåtgärder som föreslås för det allmänna
ledningsnätet för dagvatten. Där det är möjligt ansvarar exploatören för att dagvatten
inom fastighet infiltreras, fördröjs och renas enligt Hörby kommuns dagvattenpolicy.
Läs mer om dagvattenhantering under kap 7, Planförslaget, Teknisk försörjning.
Nätägaren ansvarar för att nätstationer uppförs enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter
och allmänna råd (ELSÄK-FS 2008:1).
Andra ekonomiska genomförandefrågor
Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för byggnadsnämndens
verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-23 och gällande fr.o.m. 201305-02. Avgifterna regleras i ett planavtal.

Tekniska frågor
Utredningar
Grundundersökning/geoteknisk undersökning liksom radonmätning kan erfordras i
bygglovsskedet och ska tas fram av exploatör.
Slutlig utformning av utfart från ny lokalgata till Kristianstadsvägen ska samrådas
med Skånetrafiken för att säkerställa att framkomligheten för busstrafiken inte
försämras.
I samband med fortsatt markprojektering bör behovet av ledningar för el och VA
utredas.
Mittskåne Vatten ska medverka vid höjdsättningen av området för att säkerställa att
spillvatten och dagvatten kan avledas med självfall.
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U-området är på en sträcka längs Kristianstadsvägen smalare än önskvärt och hänsyn
till detta måste tas i bygglovsskedet. Mittskåne Vatten ska kontaktas för att diskutera
hur ledningarna längs denna sträcka kan skyddas för framtiden och
överenskommelse ska fattas med Mittskåne Vatten innan bygglov ges. Alternativ kan
vara att anlägga en permanent spont eller lägga om de befintliga ledningarna just
längs den här sträckan.
För att skapa ytterligare fördröjning och infiltration av dagvatten föreslås
perkolationsbrunnar anläggas på det allmänna ledningsnätet där dag- och
dräneringsvatten från området ska anslutas. Dagvattnet från fastighet och gata leds
först till brunn med sandfång och sedan vidare till perkolationsbrunn med överlopp
till befintligt dagvattennät. Mittskåne Vatten ansvarar för de fördröjningsåtgärder
som föreslås för det allmänna ledningsnätet för dagvatten.
Mittskåne Vatten ska vara delaktiga under projekteringsfasen för att säkerställa att
exploateringen inte utgör någon risk för borrorna eller hindrar åtkomsten till dem.
Brandvattenförsörjning ska anordnas i området i samråd med Räddningstjänsten.
Flödet i brandposterna ska dimensioneras enligt VAV-normen p-83, tabell 2.3.
Avståndet mellan brandposterna ska vara max 150 meter. Byggherre ska redovisa att
brandvattenförsörjningen är säkerställd i efter detaljplanen påföljande bygglov.
Tillträde för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. Avståndet
mellan körbar väg och husens entré får inte överstiga 50 meter. Avståndet mellan
brandpost och uppställningsplats ska vara max 75 meter. Byggherre ska redovisa att
åtkomligheten är säkerställd i samband med bygglovansökan.
Upplysningar
För följande åtgärder ska anmälan/ansökan göras till Miljönämnden:
 Det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken kap 9 § 6 att anlägga en ny
dagvattenanläggning, ex. infiltration.
 Det är anmälningspliktigt enligt miljöbalken kap 9 § 6 att vidta
avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada.
 Det är tillståndspliktigt enligt Hörby Kommuns lokala
hälsoskyddsföreskrifter 10 § p. 2 att installera en värmepump för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten inom planområdet.
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10. UNDERLAG TILL PLANARBETET
Dokument, program och utredningar
Förstudier:
 Skissutredning för bostadsbebyggelse Hörby Pugerup 36, 2015-07-01,
Jais arkitekter.
Program och utredningar:
 Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, § 41.
Översiktsplanen ger ett långsiktigt perspektiv över hur den bebyggda miljön
ska utvecklas och bevaras och visioner formuleras för framtiden.
 Hur mycket bullrar vägtrafiken, Boverket/ skl 2016
Dokumentet beskriver hur buller kan på enkelt sätt utredas för att svara på
frågan om kommande bostäder utsätts buller från vägtrafiken samt om
ytterligare utredningsarbete behövs.
 Lågpunktskartering, Länsstyrelsen /2016
Visar områden som kan vara av risk för översvämning.
 Dagvattenpolicy för Hörby kommun, Hörby kommun, 2016
Dagvattenpolicyn behandlar både hur ansvarsfördelningen ser ut mellan
kommunens olika sektorer och hur dagvattenfrågan ska behandlas mot
privata fastighetsägare, entreprenörer och verksamhetsutövare i kommunen.
 Markpolicy för Hörby kommun
Markpolicy för Hörby kommun innehåller riktlinjer för handläggning och
hantering av ärenden rörande kommunalägd mark och har som huvudsyfte
att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markfrågor samt
tydliggöra kommunens markpolitik jämtemot byggherrar, exploatörer och
övriga intressenter.
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11. HUVUDSAKLIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN
SAMRÅD OCH GRANSKNING SAMT FÖRÄNDRINGAR
MELLAN GRANSKNING OCH ANTAGANDE
Nedan redogörs för de huvudsakliga förändringar som gjorts mellan samråd och
granskning.


En tydligare ansvarsfördelning för dagvattenhantering föreslås och beskrivs i
planbeskrivningen. Eftersom fastigheterna ligger inom verksamhetsområde
är VA-huvudmannen ansvarig för att ta emot allt dagvatten som alstras inom
området. Dagvattenhantering inne på fastighet bör hanteras enligt Hörby
kommuns dagvattenpolicy. Läs mer om dagvatten i kapitel sju, Planförslaget,
under Teknisk försörjning. (s.29)



En fördjupad beskrivning av omgivningsbuller med anledning av närliggande
verksamheter i förhållande till planförslaget och motivering till varför inga
åtgärder bedöms krävas har förts in i planbeskrivningen.



Planområdet har utökats för att möjliggöra att utfartsförbud regleras för den
sträcka utmed Kristianstadsvägen som ej utgör infart till den nya lokalgatan.
För att reglera utfartsförbud måste allmän platsmark finnas på en sida om
utfartsförbudet. Detta säkerställs genom att en del av Kristianstadsvägen lyfts
in. Användningen för Kristianstadsvägen ändras inte.



Största sammanlagda tillåtna exploatering för de nya bostäderna (inom
kvartersmark B) har justerats och sänkts något. Totalt tillåts 8800 kvm BTA
(bruttoarea) i granskningsförslaget vilket innebär en sänkning jämfört med
9500 kvm BTA (bruttoarea) i samrådsförslaget.



Tillåten taklutning för de nya bostädernas huvudbyggnad har justerats till att
20-38 grader tillåts jämfört med att 20-30 grader reglerades i
samrådsförslaget. Förändringen innebär att något brantare tak tillåts vilket är
till fördelaktigt om solpaneler ska anläggas.



Ytterligare område för teknisk anläggning (E2) har lagt ut inom norra delen
av fastigheten Pugerup 36 enligt yttrande från Mittskåne vatten.



Rutnät och koordinater har förts in på plankartan.



Utöver detta har mindre redaktionella förändringar och förtydliganden gjorts
i handlingarna.
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Endast mindre ändringar har gjorts efter granskningen i de antagandehandlingar som
tagits fram. Dessa redogörs för nedan.


Hänvisning till PBL har lagts till för bestämmelsen p3 på plankartan.



Planbestämmelse gällande ändrad lovplikt för solpaneler (Inom kvartersmark
betecknad B och BC1 krävs inte bygglov för solpaneler upp till max en tredjedel av takets
sammanlagda längd i liv med takets lutning (PBL (2010:900) 4kap 15§) ) har tagits
bort. Detta eftersom den lagförändring som trätt i kraft 1 augusti 2018 i planoch bygglagen (PBL) innebär att det inte krävs bygglov för att på en byggnad
inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som
följer byggnadens form.



Skrivning gällande att slutlig utformning av utfart från ny lokalgata till
Kristianstadsvägen ska samrådas med Skånetrafiken har först in under
rubriken tekniska frågor under avsnittet om genomförandet av detaljplanen i
planbeskrivningen.



Utöver detta har redaktionella ändringar gjorts i handlingarna.

12. MEDVERKANDE
Detaljplanen har handlagts av Planering och utveckling på
Samhällsbyggnadsförvaltning. Under arbetet med att ta fram detaljplanen har
dessutom tjänstemän från avdelningar så som Gata och park och Bygg och miljö
deltagit.

Mikael Wallberg
Planering och utvecklingschef

Malin Karlsson
Planarkitekt
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