
 
 

  
  
  
  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   

Kungörelse - Programsamråd 
Planprogram för Norrto 8:2 och Fogdarp 9:27,  
Elisefarm 
 
Programområdet innefattas av två fastigheter, Norrto 8:2 och Fogdarp 9:27. I och med områdets 
placering över kommungränsen drivs planarbetet som ett samarbete mellan Hörby och Höörs 
kommun. Planprogram är första steget i arbetet med att ta fram en detaljplan. Visionen för 
programområdet är ett nytt bostadsområde med 600 – 750 bostäder samt service intill den 
befintliga golfbanan och Elisefarms gård.  
 
Förslag på ny bebyggelse har inte stöd i kommunernas översiktsplaner, därför har beslut tagits 
om att upprätta ett planprogram. Planprogrammet visar hur en ny bebyggelse kan bidra till en 
hållbar utveckling ur såväl ett regionalt som ett lokalt perspektiv. Samt hur denna bebyggelse 
möter de båda översiktsplanernas mål och riktlinjer. 
 
Planprogrammet är tillgängligt för samråd under tiden 11 maj – 2 juni 2020. 
Planhandlingarna finns i Hörby kommunhus, receptionen, på Ringsjövägen 4, Hörby. 
Öppettider: måndag-torsdag 08:00-16:30 samt fredagar 08.00-15:00. Lunchstängt mellan 12:00-
12:45. I Höörs kommun finns planhandlingarna i kommunhusets foajé på Södergatan 28, Höör. 
Öppettider: måndag-torsdag: 8.00-16.30 samt fredagar: 8.00-15.00. Planhandlingarna finns också 
tillgängliga på kommunernas hemsidor, www.hörby.se respektive www.höör.se.  
 
Med anledning av rådande omständigheter kring Covid-19, coronaviruset, kommer inget 
samrådsmöte att hållas. Frågor under samrådstiden hänvisas till respektive kommun. Växeln nås 
på telefonnummer 0415 – 37 80 00 för Hörby och 0413 – 280 00 för Höör. 
 
Synpunkter på planprogrammet ska skickas skriftligen. För Hörby kommun till Bygg- och 
miljönämnden, Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby eller till planeringochutveckling@horby.se, märk 
gärna ditt yttrande med ”Planprogram för Elisefarm”. För Höör till Höörs kommun, 
Kommunstyrelsen, Box 53, 243 21 Höör eller kommun@hoor.se, märk ditt yttrande med KSF 
2018/182. Synpunkterna ska vara kommunerna tillhanda senast den 2 juni 2020. Glöm inte att 
ange namn och kontaktuppgifter.  
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