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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Fastighetsägaren till Tunneberga 1:28 inkom den 2 oktober 2017 till kommunen med 
ansökan om ändring av detaljplan. Kommunstyrelsen uppdrog den 6 mars 2018 plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastighet Tunneberga 1:28. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i sex nya byggnader samt att befintlig 
byggnad ska möjliggöras för bostäder i flerbostadshus. Totalt handlar det om 28 
lägenheter med 2-4 rums lägenheter, varav 22 är 2-rums lägenheter. Befintlig byggnad är 
kulturhistoriskt värdefull och ska också fortsättningsvis skyddas med rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser. Platsbildningen framför huset Tomtelund (den östra sidan) ska 
bibehållas. Syftet med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med 
befintlig bebyggelse samt att skydda de träd som har höga naturvärden.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Tunneberga 1:28 handläggs enligt utökat planförfarande, vilket innebär 
att planen går ut på samråd och granskning där bland annat myndigheter, sakägare och 
allmänheten kan yttra sig över planförslaget. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 2 november till den 22 november år 2020. Kungörelse om 
samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
annons i Lokaltidningen den 31 oktober 2020 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla. Planen har funnits tillgänglig på kommunens hemsida samt varit utställd i 
Stationshuset entré i Höganäs. 
 
Samrådsmöte hölls den 9 november 2020. Detta skedde digitalt på grund av covid-19. 
Sammanlagt tittade 49 personer på sändningen via kommunens hemsida. Från 
kommunen deltog tre tjänstepersoner, kommunens stadsarkitekt samt två planarkitekter. 
Under sändningen kunde tittarna ställa frågor via sms som lästes upp och besvarades. 
Efter mötet publicerades samtliga frågor och svar på kommunens hemsida.   

 
Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och under 
samrådsmötet handlade bland annat om: 
• Bevarande av träd 
• Parkering- och trafikfrågor  
• VA-frågor  
• Upplåtelseform  
• Höjd på ny bebyggelse 
• Byggtiden och tid för inflyttning  
• Barns väg till skolan  
• Möjliga verksamheter och gemensamhetslokaler inom planområdet 
• Byggnadens utformning och placering, bland annat fönster och balkongers placering. 
• Insynsskydd 
• Vibrationsskador 
• Sophantering 
• Hur yttrande skickas in  



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2021-06-03,  DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 1:28 

 
3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

INKOMNA SYNPUNKTER 
Under samrådstiden har 24 skrivelser inkommit. Yttrandena är uppdelade efter 
myndigheter, internt (yttranden inskickade inom kommunens egen organisation), sakägare 
och övriga privatpersoner. Nedan angivet datum i anslutning till skrivelsen står för den 
dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller synpunkter om 
planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt planprocess. I de 
fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt en 
kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 

MYNDIGHETER 
 
POSTNORD (2020-11-04)  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer 
som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut miljövänligt, 
kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras.  

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. En placering 
som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Kommentaren noteras. 

TRAFIKVERKET (2020-11-13) 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra bostäder, totalt 28 lägenheter. Statlig väg som berörs av 
planförslaget är väg 1426 väster om planområdet. Trafikverket ser positivt på att 
kommunen väljer att styra trafiken till de södra väganslutningarna som har bättre 
siktförhållanden och dialog kring eventuell upprustning av dessa anslutningar får ske i 
samråd med Trafikverket. 
  
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som 
kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 
Kommentar: Kommentaren noteras.  

 
LANTMÄTERIET (2020-11-17) 
Delar av planen som bör förbättras:  
 
Avtal  
Avsikten är att teckna exploateringsavtal. Enligt 5 kap. 13§ 3 st. ska det redan i 
samrådsskedet redovisas vad avtalets huvudsakliga innehåll kommer att vara samt 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 
avtal.  
 
Ansvarsfördelning  
Kommunen avser att lösa in område från samfälligheten Tunneberga s:5, borde 
förtydligas att kommunen har rätt att lösa in allmänplatsmark utan överenskommelse med 
delägarna i samfälligheten vid genomförande av detaljplan, med hänvisning till PBL 6 kap. 
13§. Det är inte genom denna åtgärd som kommunen övertar huvudmannaskapet utan 
det sker först när en omprövningsförrättning genomförs av gemensamhetsanläggning 
Jonstorp ga:5, som kommunen ska ansöka om. I och med omprövningen kommer 
Jonstorp ga:5 att minska i omfattning vilket innebär att hänsyn måste tas till AL 40§ som 
säger att ägaren till den mark som blir av med belastningen av en 
gemensamhetsanläggning ska betala ersättning till de deltagande fastigheterna i 
gemensamhetsanläggningen om det uppkommer skada.  
 
Fastighetsbildningsåtgärder  
Det står att kommunen ska lösa in Tunneberga s:5. Är inte avsikten att lösa in del av 
Tunneberga s:5 ? 
 
Kommentar: Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll läggs till i 
planbeskrivningen samt konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs 
med stöd av ett eller flera sådana avtal. Det läggs till i planbeskrivningen att 
kommunen har rätt att lösa in allmänplatsmark och att det krävs en 
omprövningsförrättning av gemensamhetsanläggningen som kommunen ska 
ansöka om. I planbeskrivningen läggs det också till information om att ägaren till 
den mark som blir av med belastningen av en gemensamhetsanläggning ska 
betala ersättning till de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen 
om det uppkommer skada. Kommunen ändrar texten i planbeskrivningen så att 
det står del av Tunneberga S:5, då avsikten endast är att lösa in delar av 
Tunneberga S:5 
 
REGION SKÅNE, REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN (2020-11-19) 
Region Skåne ser positivt på de föreslagna förändringarna i planförslaget 
som innebär förbättringar för kollektivtrafiken. Region Skåne ser positivt på en planerad 
förtätning med bostäder i ett kollektivtrafiknära läge och att planförslaget möjliggör för 
ett mer varierat bostadsutbud i Jonstorp. Detta stämmer väl överens med Strategier för det 
flerkärniga Skåne och den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 
2030, som bland annat för fram behovet av ett brett utbud av olika sorters 
bostäder så att det blir möjligt för alla att leva och verka i hela Skåne. 
 
Kommentar: Kommentarerna noteras.  
 
SJÖFARTSVERKET (2020-11-23)  
Ingen erinran.  
 
LÄNSSTYRELSEN (2020-12-02) 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 
 
Riksintressen  
Riksintresse Totalförsvar 3kap. 9 § MB 
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Handlingarna behöver kompletteras med information om att planområdet ligger inom 
totalförsvarets riksintresse, påverkansområde väderradar Bjäre. 
 
Risk för översvämning  
Planhandlingarna behöver klargöra om planområdet ska inkluderas i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten och tydliggöra hur dagvattenhanteringen inom 
planområdet ska se ut för att en bedömning av markens lämplighet med avseende på 
vatten ska kunna göras. Om dagvattnet ska ledas till dagvattennätet behöver ledningarnas 
kapacitet beskrivas. Dagvattensystemet behöver relateras till ett framtida klimat.  
Planhandlingarna anger att genomförandet av planen kan innebära en måttlig negativ 
påverkan på infiltration av dagvatten på grund av en större andel hårdgjord yta än i 
nuläget. Om kommunen vill möjliggöra lokalt omhändertagande av dagvatten eller andra 
fördröjningslösningar är det viktigt att bestämmelserna i planen stödjer det. Exempelvis 
kan det behöva redovisas markområden på plankartan där dagvatten får omhändertas 
eller fördröjningsmagasin anläggas. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten  
Kommunen anger i planhandlingarna att miljökvalitetsnormer för vatten sammantaget 
inte riskerar att påverkas negativt av planförslagets genomförande. Länsstyrelsen anser att 
det saknas ett resonemang kring vad bedömningen att exploateringen inte har någon 
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten baseras på. Därmed saknas även underlag för 
Länsstyrelsen att bedöma om slutsatsen är rimlig. Länsstyrelsen anser att kommunen 
behöver förtydliga resonemanget bakom bedömningen och att utgångspunkt ska tas i den 
föreslagna markanvändningen.  
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. 
plan- och bygglagen. 
 
Övrig kulturmiljö  
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen vidhåller skydd av den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och att gestaltningen av nya byggnader regleras. 
Samtidigt ser Länsstyrelsen att den ökade exploateringen runt Tomtelund kan göra det 
svårt att utläsa Tomtelund som förenings- och andelsgård. Länsstyrelsen instämmer i 
kommunens resonemang att det är viktigt att byggnaden fortsatt upplevs som en ståtlig 
huvudbyggnad för att bibehålla de kulturhistoriska karaktärsdragen. För att uppnå detta 
kan flankerande byggnadshöjder i högre grad behöva anpassas efter befintlig bebyggelse. 
Det kan också vara en fördel att säkerställa ett respektavstånd i byggrätten till 
bevarandevärde träd för att rotsystemen ska klara anläggningsfasen.  
 
Information  
Skyddade arter 
Planhandlingarna beskriver planområdet som lummigt med mycket vegetation och att det 
finns äldre träd såsom bok och ek. Två ekar inom planområdet har höga naturvärden och 
skyddas med marklov för trädfällning och befintlig skogsdunge försvinner. Länsstyrelsen 
ser att planhandlingarna bör kompletteras med kommunens bedömning av om det finns 
skyddade arter som påverkas av planförslaget. 
 
Råd om planteknik  
Under rubriken detaljplaner och förordnanden bör kommunen förtydliga vilken 
detaljplan som är den i huvudsak gällande detaljplanen för området. Både detaljplan för 
Tunneberga 2:13 med flera och Förslag till Byggnadsplan för norra delen av Jonstorps 
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Kyrkby redovisas som gällande detaljplan. Beskrivning av markeringarna på kartutsnitten 
bör förtydligas. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande riksintresse totalförsvar, risk för 
översvämning och miljökvalitetsnormer för vatten, enligt ovan har inte Länsstyrelsen 
några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om att 
planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvaret. Planbeskrivningen 
kompletteras med klargörande information om att dagvatten också ska ingå i 
kommunens verksamhetsområde. Planbeskrivningen kompletteras också med 
information om kapaciteten i dagvattenledningarna och hur det relaterar till ett 
framtida klimat. Kommunen lägger också till ett område i kartan, som markeras 
med b för att förtydliga dagvattenhanteringen. Kommunen förtydligar 
resonemang kring att exploateringen inte har någon påverkan på 
miljökvalitetsnormer för vatten i planbeskrivningen. Kommunen lägger till i 
planbeskrivningen och plankartan att takvinkel endast får vara 30 grader och 
nockhöjd 8,9 meter för de fyra hus som ligger norr och söder om Tomtelund. 
Kommunen har i plankartan markerat ut område för bevarandevärda träd där man 
tagit 8 meters avstånd från träd för att hålla ett bra avstånd till rotsystem. Detta 
förtydligas i planbeskrivningen. Kommunen har i undersökningen om betydande 
miljöpåverkan g jort bedömningen att det inte finns några skyddade arter i 
området som påverkas av planförslaget. Detta förtydligas även i 
planbeskrivningen. Planbeskrivningen kompletteras med tydligare beskrivning av 
vilken gällande detaljplan som huvudsakligen berörs av planförslaget.  
 
 
INTERNT  
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2020-11-02)  
Kultur- och fritidsförvaltningen avger följande yttrande; varsamhetsaspekten ska 
uppmärksammas för den befintliga byggnaden som har särskilt kulturhistoriska värden 
samt att den nya bebyggelsen ska samspela med befintlig bebyggelse.  
 
Kommentar: Detaljplanen kommer att skydda byggnaden Tomtelund med höga 
kulturmiljövärden genom varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. Den nya 
bebyggelsen kommer att anpassas efter Tomtelund när det gäller höjder, takvinkel 
och utformning i övrigt. Den nya bebyggelsen kommer därför att samspela på ett 
bra sätt med befintlig  bebyggelse. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2020-11-11)  
Vi har inget direkt att erinra mot rubricerad plan. Kan bara bekräfta att fortsatt utredning 
om närfjärrvärmenätet behövs för att se om man kan ansluta denna fastighet till detta nät. 
Gällande fiberanslutning så kan vi erbjuda detta. Gällande elanslutningen så kommer det 
att behövas göras en förstärkning från vår nätstation på Rubb och Stubbs väg. 
 
Kommentar: Kommentarerna noteras.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGANÄS (2020-11-20) 
Räddningstjänsten har inget att erinra i förutsättning att tillgängligheten för 
räddningstjänstens fordon säkerställs och att kontakt tas med Räddningstjänsten vid 
eventuell utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i 
området. I övrigt beakta synpunkterna i planbeskrivningen. 

 
Kommentar: Kommentarer noteras. Detta säkerställs i bygglovsskedet.  
 
 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN (2020-11-20)  
Utbildningsförvaltningen är positiv till en etablering av bostäder. Idag förflyttar sig barn 
och unga till och från förskola, skola, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter i nära anslutning 
till området som detaljplaneändring avser. Denna möjlighet är ett alternativ till att 
förflytta sig utmed den mer trafikerade Jonstorpsvägen. I samband med byggnation av 
bostäder möjliggörs anser utbildningsförvaltningen att trafiksituationen kring Tomtelund 
ska ses över så att barn och unga kan förflytta sig på ett trafiksäkert sätt. Detta innebär att 
det tydligt ska framgå var man kan gå och cykla. Tomtelundsvägen och Olof Olssons väg 
är bitvis smala och det råder i vissa avsnitt dålig sikt. Idag används vägarna delvis till 
privat parkering för angränsande fastigheter. Reglerade parkeringsplatser behöver 
tillgodoses och parkeringsmöjligheter längs Olof Olssons väg och Tomtelundsvägen 
begränsas för att tillhandahålla en trafiksäker miljö med fri sikt. En nybyggnation innebära 
att fler barn och elever behöver beredas plats i förskola- skola. Idag har både förskola och 
skola lediga platser. Utbyggnaden antas läggas till i kommande demografiska 
framskrivning som i sin tur kommer att vara underlag för Skolstrukturplanen 2021. I 
denna plan kommer det också att tydliggöras om den eventuella barn- och elevökning kan 
komma att inrymmas i den befintliga kapaciteten eller inte.  
 
Kommentar: Stadsmiljöavdelningen arbetar med att ta fram en 
Trafiksäkerhetsprogram som bland annat ska se över säkra skolvägar. Kommunen 
kommer att ta över huvudmannaskapet över vägarna i Jonstorp. Detta beräknas 
ske under våren 2022. I samband med det kommer kommunen också att se över 
trafiksäkerheten. Den fulla utbyggnaden av detaljplanen beräknas enligt den 
demografiska framskrivningen vara färdig kring år 2024. Det beräknas att antalet 
skolbarn generellt kommer att minska för Jonstopsenheten, vilket innebär att med 
en full utbyggnad av detaljplanen kommer antalet barn och elever att hamna på 
liknande nivåer som idag. Prognosen blir mer tillförlitlig  ju närmre år 2024 vi 
kommer. Detta följs upp årligen genom Skolstrukturplanen med bland annat 
befolkningsprognosen som underlag . 
 
STADSARKITEKTEN (2020-11-20) 
Ingen erinran. Genomarbetat förslag. 
 
Kommentar: Kommentaren noteras.  
 
 
NSR (2020-11-23) 
NSR vill tydliggöra att renhållningsfordonen är stora vilket ställer krav på vägens bärighet, 
bredd och fria höjden. Det är viktigt att inte parkerade bilar inkräktar på vägbredden, 
detta kan medföra att vi inte kan komma in och tömma. Det bör stå med i detaljplanen 
att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning förekommer. Miljörummet ska 
placeras i nära anslutning till angöringsplatsen. Det är viktigt att den ökande 
trafikbelastningen med tung trafik tas i beaktande vid trafikutredningen. Se Bilaga 2 som 
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vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i gällande 
renhållningsordning för Höganäs kommun.  
Kommentar: Detta kommer att kunna säkerställas i bygglovsskedet. Parkering ska 
ske på parkeringsplatsen som ligger i anslutning till Tomtelundsvägen. Det 
kommer inte att tas fram en ny trafikutredning för denna detaljplan. Det anses 
inte heller troligt att det skulle tillkomma tung trafik i området, då det är bostäder 
som planeras. I planbeskrivningen läggs det till att renhållningsordningen ska 
följas. 

BERÖRDA SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1(2020-11-09) 
Sakägaren upplever att det har varit många tvära kast när det gäller utvecklingen av 
Tunneberga 1:28 och anser att det är negativt att fastigheten förtätas, eftersom det 
innebär att gamla träd kommer att försvinna. Sakägaren menar att man för cirka 10 år 
sedan gjorde en utredning kring hur viktiga träden kring Tomtelund är och de eventuellt 
skulle Q-märkas. Nu menar sakägaren att det blåser andra vindar och att det troligtvis inte 
kommer blir kvar så mycket av träden, då de stora bokarna står där husen ska ligga. 
Sakägaren har tagit del av ett tidigare förslag från en bygglovshandling år 2017 där man 
ville bygga ett 1,5 plans hus. Nu vill kommunen bygga 2 våningar med inredningsbar vind 
och balkonger som vetter mot sakägaren. Detta motsätter sig sakägaren. Sakägaren tycker 
att det är bra om man enkelriktar norra delen av Olof Olssons väg. 
 
Kommentar: Enligt kommunens översiktsplan som antogs 2020-12-06 är 
fastigheten för Tomtelund utpekad som en del av våra förtätningsytor för bland 
annat bostäder i Jonstorp. Behovet och efterfrågan på nya bostäder i kommunen 
är stort och Jonstorp är en av kommunens serviceorter dit bland annat bostäder, 
service och kollektivtrafik ska koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till 
utbyggnad av Jonstorp mycket begränsad vilket gör förtätning av orten 
nödvändig. Ett av detaljplanens syfte är att bevara värdefulla träd. En bedömning 
har gjorts av träden på fastigheten som innebär att ett flertal träd kommer bevaras 
på fastigheten, där av bland annat ekar som detaljplanen kommer att skydda 
genom marklov samt att de endast få fällas om trädet är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk. Olof Olssons väg avses inte i dagsläget enkelriktas. Parkeringen 
placeras i anslutning till Tomtelundsvägen, vilket styr den nytillkommande 
trafiken dit. Det finns därför inget behov av att enkelrikta trafiken utmed Olof 
Olssons väg. I samband med kommunens övertagande av vägarna i Jonstorp 
kommer dock samtliga vägar att ses över. 
 
SAKÄGARE 2 (2020-11-09)  
Sakägaren undrar varför inte bokträdet på den norra sidan av fastigheten ska bevaras. 
Sakägaren menar att det finns många andra träd som har ett stort värde och som kommer 
att tas ner till förmån för bebyggelsen. Sakägaren undrar vem som tänker på den 
biologiska mångfalden i området. Sakägaren menar att urvalet av vilka träd som ska 
bevaras utgår ifrån var bebyggelsen ska ligga och inte efter vilka träd som är mest 
värdefulla. Sakägaren anser att det är svårt att ta till sig att planen har ett betydande 
intresse för allmänheten då det används som ett rekreationsområde. Sakägaren har 
mycket svårt att se att bebyggelsen ska smälta in och samspela med den befintliga 
bebyggelsen då de flesta hus runt Tomtelund är enplanshus. Sakägaren anser att 
Tomtelund kommer gömmas bakom höga hus. Däremot anser sakägaren att det är bra att 
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fasaderna ska vara av trä och målade i rött med vita fönster. Sakägaren vill absolut inte ha 
några balkonger som vetter mot väster och anser att höjden på husen är för höga. 
Sakägaren anser att planen inte tar hänsyn till miljö, träd eller djur och anser att det endast 
handlar om att få in så mycket folk som möjligt på en liten yta. 
 
Kommentar: En bedömning av träden på fastigheten har g jorts av kommunens 
ekolog och de mest värdefulla träden kommer att skyddas i detaljplanen. 
Bokträdet är cirka 80-90 år och har därför inte hunnit få kvaliteter som motiverar 
att kommunen går emot exploatörens ansökan. Bokträd bör vara över 120 år eller 
äldre för att räknas som biologiskt värdefulla. Vid framtagande av detaljplanen gör 
kommunen en bedömning av vilket planförfarande som ska användas vid 
framtagandet av planen. Det innebär att kommunen bedömer hur stort intresse 
det finns för planen. I den avvägningen har kommunen bland annat redovisat att 
området används som rekreationsområde, vilket gör att kommunen anser att 
planområdets intresse är större än om det vore ett område som inte allmänheten 
vistas i. Trots att fastigheten Tomtelund används som ett rekreationsområde är 
det inte allmän platsmark utan en privat fastighet. Den nya bebyggelsen kommer 
att samspela på ett bra sätt med befintlig  bebyggelse. Tomtelund kommer fortsatt 
att spela huvudrollen på fastigheten. Takvinkeln på byggnaderna norr och söder 
om Tomtelund kommer att ändras så att den blir 30 grader. Nockhöjden ändras 
också till 8,9 meter. Detta innebär att de nya byggnaderna på ett tydligare sätt 
underordnas Tomtelund. Framsidan av Tomtelund kommer fortfarande vara 
synlig  från östra sidan av planområdet. I detaljplanen är marken framför huset 
prickad (det vill säga att marken inte får förses med byggnad). De flesta 
bostadshus i ett tättbebyggt område har balkonger eller uteplatser. Balkonger 
tillhör basstandard på lägenheter och anses inte vara någon större skillnad 
gentemot fönster när det gäller insyn. Avståndet mellan byggrätt och tomtgräns är 
6 meter. Efterfrågan på nya bostäder i kommunen är stort och Jonstorp är en av 
kommunens serviceorter dit bland annat bostäder, service och kollektivtrafik ska 
koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till utbyggnad av Jonstorp mycket 
begränsad, vilket gör förtätning av orten nödvändig . Det har tag its hänsyn till 
miljön vid framtagande av detaljplanen, exempelvis har det g jorts en 
undersökning, vilken visar att planförslaget inte orsakar en betydande 
miljöpåverkan. 
 

 
SAKÄGARE 3 (2020-11-18) 
Yttrandet är inskickat av två personer. Sakägarna är oroade över trafiksituationen på Olof 
Olssons väg. De önskar att det blir parkeringsförbud på Olof Olssons väg norr om 
Tomtelund, eftersom att de anser att det är trångt och smalt. De menar att det är väldigt 
många barn som cyklar och går till skolan längs denna väg. Sakägarna önskar att 
hasigheten i området sänks till 30 km i timmen och menar att det borde finnas ett 
övergångsställe, eftersom barn oftast cyklar och springer rakt ut när de kommer från 
Tomtelund och ska till skolan. 
 
Kommentar: Den nytillkommande trafiken kommer att köra in utmed 
Tomtelundsvägen varför trafiken utmed Olof Olssons väg, som barnen använder, 
inte kommer att påverkas av utbyggnaden. Dock kommer kommunen vid 
övertagande av vägarna i Jonstorp ser över trafiksäkerhetsfrågor såsom hastigheter 
och behov av fler övergångsställe. Kommunens stadsmiljöavdelning arbetar också 
med att ta fram ett Trafiksäkerhetsprogram som bland annat ska se över säkra 
skolvägar i kommunen. 
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SAKÄGARE 4 (2020-11-23) 
Yttrandet är inskickat av två personer. Sakägarna önskar att det utreds hur mycket ökad 
trafik planförslaget kommer att innebära på Tomtelundsvägen, då de menar att vägen 
redan idag är trafikerad av såväl boende i området som kunder till Tunneberga 
Gästgivaregård. Sakägarna förutsätter att det finns en tydlig plan och beräkning kring hur 
trafiken påverkar de boende på Tomtelundsvägen när man vill bygga 28 lägenheter. 
Sakägarna önskar att det görs lämpliga trafik- och hastighetsdämpande åtgärder för att 
minska hastigheten och trafiken på Tomtelundsvägen. Sakägarna menar att det i området 
bor flera barnfamiljer och att vägen inte är anpassad för ökad trafik och hastighet.  
 
Kommentar: Det har g jorts en utredning av trafiken i Jonstorps Centrum. Den 
nytillkommande trafiken tillsammans med trygghetsboende söder om 
Revalyckans vårdboende innebär cirka 200 fordonsrörelser per dygn. Den 
föreslagna planen genererar cirka 112 fordonsrörelser per dygn. Detta förtydligas i 
planbeskrivningen. Vid kommunens övertagande av vägarna i Jonstorp ser 
kommunen över trafiksäkerhetsfrågor såsom hastigheter. Planförslaget innebär 
inte ökade hastigheter. 
 
SAKÄGARE 5 (2020-11-23) 
Yttrandet är inskickat av två personer. Sakägarna ställer sig mycket kritiska till denna plan. 
De anser att den nya bebyggelsen, som är tio meter hög och sex meter ifrån gatan inte 
passar in i förhållande till övrig bebyggelse, som till största del består av enplanshus. De 
menar att kommunen endast har tagit hänsyn till Tomtelund. Sakägarna menar också att 
förslaget innebär en kraftig ökning av trafik i området. De menar att gatorna runt 
fastigheten är små, att det passerar många skolbarn och motionärer där och ifrågasätter 
om kommunen grundligt har utrett farorna som förslaget skulle kunna medföra. Vidare 
menar sakägarna att det behövs parkeringsplatser åt de nya bostäderna, då parkeringen 
som finns idag är full och används av villaägarna i området. Sakägarna menar att området 
är tätbebyggt och att flera av husen saknar bra parkeringsutrymme. Parkeringen används 
också av gästerna på Tunneberga Gästgivaregård. Sakägarna menar att det är för lågt 
räknat att det endast behövs en parkeringsplats per lägenhet och är oroliga över att man 
kommer parkera längs de små vägarna som är trafikerade av bilar, gående och lekande 
barn. Sakägarna menar också att fastigheten har många gamla träd med höga naturvärden 
och på våren täcks marken av vitsippor. Vidare menar fastighetsägarna att planförslaget 
innebär att man väsentligt ändrar den vackra naturmiljön i området. Sakägarna har 
förståelse för att det behövs fler bostäder, men anser att det går att bygga på andra tomter 
i Jonstorp som saknar höga naturvärden. Sakägarna menar att planförslaget innebär en 
sämre livsmiljö för de redan boende i området och vädjar till kommunen att ta hänsyn till 
dem. 
 
Kommentar: Tomtelund är en kulturhistorisk värdefull byggnad varför kommunen 
tar hänsyn till den. Den tillkommande bebyggelsen kommer att smälta in i övrig  
bebyggelse på ett bra sätt. Området är heterogent och det finns olika typer av 
bebyggelse. Tomtelund är också högre än de nytillkommande byggnaderna. Den 
föreslagna planen genererar cirka 112 fordonsrörelser per dygn och kan inte anses 
vara en kraftig  ökning. När kommunen tar över vägarna från vägföreningen i 
Jonstorp kommer kommunen att se över trafiksäkerheten i området. Den nya 
bebyggelsen anses dock inte påverka trafiksäkerheten, då trafiken koncentreras 
till Tomtelundsvägen där sikten är bra. Det kommer att tillskapas fler 
parkeringsplatser än vad som finns på platsen idag. Enligt förslaget behövs det 
totalt 42 parkeringsplatser. Då har man tagit höjd för den nya bebyggelsen och 
Gästg ivaregårdens behov av parkering. Idag finns det plats för cirka 20 bilar. Det 
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innebär alltså att det tillkommer 22 parkeringsplatser. Siffrorna baseras på 
kommunens parkeringsnorm. Planförslaget har tagit hänsyn till naturmiljön. 
Vitsippor är inte en hotad art. Träden som inte skyddas är av en allmän ålder och 
det finns flera träd i kommunen som har den åldern. Ekarna anses mer värdefulla 
varför de skyddas i planen.   
 
SAKÄGARE 6 (2020-11-23) 
Yttrandet är inskickat av en sakägare och en privatperson. De benämns i texten 
tillsammans som sakägarna. Sakägarna upplever att de under samrådsmötet inte fick 
gehör för sina frågor. De undrar hur hög bygghöjden blir, vägglivet mot gatan? Sakägarna 
menar att förslagets höga hus inte samspelar med omgivningen och anser att byggnaderna 
kommer att bli för höga. Vidare menar sakägarna att övriga hus i området är 1 plans- eller 
1,5 planshus och menar att förslaget endast har tagit hänsyn till Tomtelund och inte 
övriga hus i området. Sakägarna har förståelse för att det behöver byggas fler bostäder, 
men motsätter sig höjden på byggnaderna. De menar att det kan vara en tanke att utreda 
och rita enplans radhus istället, som troligen smälter in bättre i omgivningen. Sakägarna 
menar att Jonstorp främst består av villor och att de själva köpte sitt hus i ett villaområde 
och vill bo kvar i ett villaområde. De anser att ett 2-plans hus inte passar in i detta 
villaområde. Sakägarna har också synpunkter på att det ska byggas balkonger. De menar 
att balkonger ut mot gatan eller mot någons trädgård inte passar in och menar att det 
skulle förstöra för de som redan bor de befintliga husen. Sakägarna önskar också att fler 
träd ska tas tillvara. De menar att planförslaget innebär att endast två ekar får vara kvar. 

 
Kommentar: Kommunen beklagar att inte sakägarna upplever att de fick gehör på 
sina frågor under samrådsmötet. Byggnadshöjden i väggliv upp till takfot är 5,5 
meter. Den nya bebyggelsen kommer att samspela på ett bra sätt med befintlig 
bebyggelse. Tomtelund är en kulturhistoriskt värdefull byggnad varför 
kommunen tar hänsyn till den. Takvinkeln på byggnaderna norr och söder om 
Tomtelund kommer att ändras så att den blir 30 grader. Nockhöjden ändras också 
till 8,9 meter. Den tillkommande bebyggelsen är utformad för att smälta in i övrig  
bebyggelse på ett bra sätt. Området är heterogent och det finns olika typer av 
bebyggelse. Ett tillskott av flerbostadshus kommer som helhet bidra till en positiv 
utveckling av Jonstorp då orten i dag präglas av villor. Flerbostadshus möjliggör 
exempelvis att äldre som vill flytta från sin villa till en lägenhet kan bo kvar på 
orten. De flesta bostadshus i ett tättbebyggt område har balkonger. Balkonger 
tillhör basstandard på lägenheter och anses inte vara någon större skillnad 
gentemot fönster när det gäller insyn. En bedömning av träden på fastigheten har 
g jorts av kommunens ekolog och de mest värdefulla träden kommer att skyddas i 
detaljplanen. Det går inte att motivera att kommunen går emot exploatörens 
ansökan gällande andra träd som inte är värdefulla. Det kommer dock att blir fler 
träd kvar än två ekar, exempelvis är träden framför Tomtelundshuset fredade i 
detaljplaneförslaget. 
 
WEUM GAS (2020-11-03) 
Har inget att erinra.  
 
NORDION ENERGI AB (2020-12-03) 
Av erhållna handlingarna framgår att Swedegas AB inte har någon högtrycksledning eller 
planerad utbyggnad för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swedegas AB 
inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag. 
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PRIVATPERSONER:  
 
PRIVATPERSON 1 (2020-11-09) 
Privatpersonen motsätter sig de två högsta husen i västerläge. Privatpersonen anser att 
det är av högsta vikt att de gamla tallarna, som är en del av Jonstorps natur och signum, 
får vara kvar. Privatpersonen anser också att det är för många bostäder på liten yta. 

Kommentar: De två byggnaderna i väst får något högre höjd för att kunna komma 
upp i en bruttoarea där det är lönsamt att bygga överhuvudtaget på fastigheten 
samtidigt som man tar tillvara på kulturmiljö, natur och hänsyn till grannar och 
gata. Tallarna är få och står skuggigt. Tallar är värdefulla först när de är över 100 
år gamla och flera står tillsammans. Efterfrågan på nya bostäder i kommunen är 
stort och Jonstorp är en av kommunens serviceorter dit bland annat bostäder, 
service och kollektivtrafik ska koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till 
utbyggnad av Jonstorp mycket begränsad, vilket gör förtätning av orten 
nödvändig. 

PRIVATPERSON 2 (2020-11-16) 
Privatpersonen är positivt inställd till att huset Tomtelund rustas upp och används som 
bostäder. I övrigt är privatpersonen ytterst tveksam till förslaget. Privatpersonen skriver 
att 28 lägenheter innebär en förtätning med cirka 50% i närområdet, om man räknar på 
antalet befintliga bostäder i planområdets närhet, som alla kommer bli påverkade på olika 
vis. Dessutom behöver man också beakta det nya så kallade 55+ boendet som är planerat 
bredvid Revalyckan med adress Rubb O Stubbsväg, också med förmodad tillfartsväg via 
Olof Olssons väg och Tomtelundsvägen. Privatpersonen anser det är viktigt att man tar 
hänsyn till helheten för området innan man bryter ner det i specifika detaljplaner och 
menar att det tillsammans blir en stor förändring för området, inte minst för trafiken i 
området, när antalet bostäder växer med nästan 100% mitt inne i ett befintligt 
villaområde. Privatpersonen menar att det inte går att förneka att förslaget innebär en stor 
förändring för området. Vidare skriver privatpersonen att Maria Park i Helsingborg är ett 
skräckexempel på smaklöshet och totalt misslyckade och att en miniatyrvariant av det är 
inget man vill se i Jonstorp, även om behovet av bostäder är stort. Privatpersonen menar 
vidare att det gäller att hitta en balans så inte områdets karaktär går förlorad. 
Privatpersonen vill också påpeka att stadsarkitektens uttalande, vid det digitala 
samrådsmötet, om att för exploatören ”möjliggöra ekonomisk rimlig byggnation av 
lägenheter” omöjligt ska styra eller ens tas hänsyn till i detaljplanens utformning. 
Privatpersonen menar att så länge det inte handlar om byggnation med skattemedel ska 
inte kommunens tjänstemän ta hänsyn till exploatörens ekonomiska intressen. 
Privatpersonen menar att det är många parter i detta som berörs och alla har sina egna 
ekonomiska intressen. Privatpersonen menar att kommunens parkeringspolicy och 
parkeringsnorm betyder föga då verkligheten ser annorlunda ut i Jonstorp. 
Privatpersonen menar vidare att förslaget kommer innebära att det kommer stå parkerade 
bilar längs smågatorna och att detta måste förhindras redan i planeringsstadiet med 
beräkningar som speglar verkligheten, och inte några visioner, för allas trivsel och 
säkerhet i det berörda området. Föreslagen placering av parkeringsplatsen och 
utfartsförbudet är enligt privatpersonen bra. Dock menar privatpersonen att man bör 
utgå ifrån en högre parkeringsnorm och planera antalet lägenheter utifrån antalet 
parkeringsplatser. Det skulle innebära 16-18 lägenheter istället för 28 enligt förslaget. Det 
skulle också enligt privatpersonen innebära en mer rimlig förtätning och man skulle 
kunna lösa byggnationen på ett trevligare vis, exempelvis kan man koncentrera 
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byggnationen till områdets södra sida. Privatpersonen menar då att den norra sidan kan 
hållas öppen och träden kan få stå kvar, vilket medför att parkkänslan blir intakt. Detta 
skulle skapa ett mervärde både för Jonstorp som by, men också för de tilltänkta boende. 
Privatpersonen menar att om kommunen och exploatören ändå vill gå vidare med lagt 
förslag så måste de nya byggnaderna underställas Tomtelund. Privatpersonen menar 
vidare att föreslagen höjd och takvinkel blir för dominant. Istället bör de nya byggnaderna 
ersättas med parhus eller radhus, vilket också hade passat bättre in bland övrig 
bebyggelse. Blir bebyggelsen lägre behöver inte den nya bebyggelsen anpassas efter 
Tomtelunds utformning i övrigt utan privatpersonen menar att de nya husen exempelvis 
skulle kunna ha vita fasader som plockar upp de vita detaljerna i huvudbyggnaden och på 
så vis skapar en intressant kontrast istället för att efterlikna en tråkig stugby i Småland. 
Privatpersonen menar att området uppskattas starkt av många och uppmanar att det inte 
ska fördärvas utan utvecklas med respekt. 
 
Kommentar: Efterfrågan på nya bostäder i kommunen är stort och Jonstorp är en 
av kommunens serviceorter dit bland annat bostäder, service och kollektivtrafik 
ska koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till utbyggnad av Jonstorp mycket 
begränsad, vilket gör förtätning av orten nödvändig . Ett tillskott av flerbostadshus 
kommer som helhet bidra till en positiv utveckling av Jonstorp då orten i dag 
präglas av villor. Flerbostadshus möjliggör exempelvis att äldre som vill flytta från 
sin villa till lägenhet kan bo kvar på orten. I detaljplanen redovisas antalet nya 
fordon tillsammans med trygghetsboendet. Kommunens tjänstepersoner tar inte 
hänsyn till exploatörens ekonomiska intressen utan till kommunens intresse att 
överhuvudtaget få fastigheten bebyggd. Planområdet i Jonstorp ligger centralt i 
orten med närhet till både dagligvarubutik, skola och kollektivtrafik vilket innebär 
att behovet av bil och parkeringsplatser inte är lika stort. Parkeringsnormen har 
för avsikt att se till att parkeringsbehovet är tillfredställande och att parkering ska 
ske på parkeringsytan och inte på smågatorna. Fastigheten är privatägd och 
kommunen kan därför inte använda fastigheten som allmän plats för exempelvis 
park. Planförslaget ändras så att takvinkeln endast blir 30 grader och nockhöjden 
max 8,9 meter för byggnaderna norr och söder om Tomtelund så att den nya 
bebyggelsen tydligare underordnas Tomtelund. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 24 skrivelser inkommit. Skrivelser från 21 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från fyra 
har föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget 
enligt följande: 

• Exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll läggs till i planbeskrivningen samt 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller 
flera sådana avtal.  

• Det läggs till i planbeskrivningen att kommunen har rätt att lösa in 
allmänplatsmark och att det krävs en omprövningsförrättning av 
gemensamhetsanläggningen som kommunen ska ansöka om.  

• I planbeskrivningen läggs det till information om att ägaren till den mark som 
blir av med belastningen av en gemensamhetsanläggning ska betala ersättning till 
de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen om det uppkommer 
skada.  

• Kommunen ändrar texten i planbeskrivningen så att det står del av Tunneberga 
S:5, då avsikten endast är att lösa in delar av Tunneberga S:5. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att planområdet ligger 
inom riksintresse för totalförsvaret.  

• Planbeskrivningen kompletteras med klargörande information om att dagvatten 
också ska ingå i kommunens verksamhetsområde.  

• Planbeskrivningen kompletteras också med information om kapaciteten i 
dagvattenledningarna och hur det relaterar till ett framtida klimat. 

• Kommunen lägger också till ett område i kartan, som markeras med b för att 
förtydliga dagvattenhanteringen.  

• Kommunen förtydligar resonemang kring att exploateringen inte har någon 
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i planbeskrivningen. 

• Kommunen lägger till i planbeskrivningen och plankartan att takvinkel endast 
får vara 30 grader och nockhöjd 8,9 meter för de fyra hus som ligger norr och 
söder om Tomtelund.  

• Det förtydligas i planbeskrivningen att kommunen tagit avstånd till trädens 
rotsystem.  

• Det förtydligas i planbeskrivningen att det inte finns några skyddade arter i 
området som påverkas av planförslaget.  

• Planbeskrivningen kompletteras med tydligare beskrivning av vilken gällande 
detaljplan som huvudsakligen berörs av planförslaget.  

• I planbeskrivningen läggs det till att renhållningsordningen ska följas. 
• Det förtydligas i planbeskrivningen att den föreslagna planen genererar cirka 112 

fordonsrörelser per dygn.  
 

 
FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• NSR 
• Sakägare 1 
• Sakägare 2 
• Sakägare 3 
• Sakägare 5 
• Sakägare 6 
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15             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

• Privatperson 1 
• Privatperson 2 
 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• Trafikutredning med tung trafik 
• Sänkt byggnadshöjd för de två byggnaderna i väster. 
• Förbjuda balkonger på byggnaderna i väster. 
• Enkelrikta norra delen av Olof Olssons väg. 
• Parkeringsförbud på Olof Olssons väg norr om Tomtelund. 
• Sänkta hastigheter till 30 km/h. 
• Övergångsställe över Olof Olssons väg norr om Tomtelund. 
• Lämpliga trafik- och hastighetsdämpande åtgärder för att minska hastigheten och 

trafiken på Tomtelundsvägen. 
• Bygga på en annan fastighet istället. 
• Att tillåta max 1-1,5 plan i området och endast tillåta villabebyggelse. 
• Förbjuda balkonger ut mot gatan. 
• Ta bort de två byggnaderna i väster. 
• Bevarar tallarna i området. 
• Utgå ifrån en högre parkeringsnorm och planera antalet lägenheter utifrån antalet 

parkeringsplatser. 
• Koncentrera byggnationen till den södra sidan och därmed låta träd i norr stå kvar. 
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