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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Byggnadsnämnden uppdrog den 23 juni 2009 åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Eleshult 8:34 m.fl. 
Planändringsområdet är ett villaområde och infattas av 34 fastigheter ägs av privata ägare. 
DETALJPLANENS SYFTE  
Ändring av detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation med utökad byggrätt och 
högre byggnadshöjd än vad som tillåts i gällande detaljplan. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Ändring av detaljplanens handläggs med standard planförfarande, dvs. plansamråd och 
formell granskning. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 14 februari - 7 mars 2022. Kungörelse om samråd har skett 
genom mejl till berörda myndigheter och interna avdelningar enligt sändlista, kommunens 
hemsida den 2022-02-02 samt annonsering på kommunens anslagstavla, annons i 
Höganäs Lokaltidning den 2022-02-12 
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 16 skrivelser inkommit. 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. Samtliga 
yttranden kan läsas i sin helhet i kommunens diarium. 
 

MYNDIGHETER 
 
SKANOVA ACCESSNÄTPLANERING/TELIA (2022-02-04) har inget att erinra. 
 
NORDION ENERGI (2022-02-08) 
Inom planområdet innehar Nordion Energi en distributionsledning för natur- och biogas, 
se karta nedan. 
Då ledningen ligger inom områden som är utlagda som PARK respektive GATA antar vi 
att den kan ligga kvar i den allmänna platsmarken. 
Vi önskar att gasledningen omnämns i planbeskrivningen under ”Teknisk försörjning” 
tillsammans med el- och telenätet. 
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat 
anger minsta skyddsavstånd om minst 2 meter mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. 
Plantering av träd bör ej ske närmare en gasledning än 3 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella framtida arbeten med distributionsledningen 
rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd. 
För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar med 
kartunderlag och dxf-fil. 
Nordion Energi förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas 
av exploatören, vilket bör framgå av planbeskrivningen. 
Det är viktigt att samråd sker med Nordion Energis områdeshandläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 
Nordion Energi har gärna en dialog med exploatören om försörjning med gas inom 
planområdet. 

 
Kommentar: Yttrandet har noterats. Komplettering görs i planbeskrivningen under Teknisk 

försörjning. 
 
LANTMÄTERIET  (2022-02-14) 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.) 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Under avsnittet om fastighetsbildningsåtgärder framgår att det finns ledningsrätter som 
berörs av planen. Lantmäteriet kan inte hitta några ledningsrätter inom aktuellt 
planområde. Finns det gällande avtalsrättigheter bör det framgå hur dessa påverkas av 
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planändringen. Om rättigheterna ligger i allmän plats berörs de inte av ändring av 
detaljplan som endast avser kvartersmark. 
Lantmäteriet finner också rubriken något missvisande då avsnittet inte beskriver några 
fastighetsbildningsåtgärder. För planens genomförande krävs det inte några ytterligare 
fastighetsbildningsåtgärder, vilket också framgår senare. 

 
Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Inga ledningsrätter berörs av 

planändringsområde. Detaljplanensändring genomförande krävs inte några fastighetsbildningsåtgärder. 
Korrigering görs på planbeskrivning. 
 
TRAFIKVERKETS (2022-02-15) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2022-02-16) har inget att erinra. 
 
POSTNORD (2022-02-21) har inget att erinra. 
 
LÄNSSTYRELSEN (2022-03-08) har inget att erinra. 
 

INTERNT  
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2022-02-04) har inget att erinra. 

 
FASTIGHETSAVDELNINGEN (2022-02-04) har inget att erinra. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2022-02-07)  
Vi har inget att erinra mot rubricerad plan utöver det att vi har ett utbyggt fibernät som 
möjliggör att alla fastigheter kan ansluta sig till ett öppet stadsnät. 
 
I planhandlingarna står det att det finns ett utbyggt telenät vilket säkert är rätt men det 
finns även ett utbyggt fibernät. 
 

Kommentar: Yttrandet har noterats. Komplettering görs i planbeskrivningen under Teknisk 
försörjning. 

 
MILJÖAVDELNINGEN (2022-02-09) har inget att erinra. 
 
VA AVDELNINGEN (2022-02-09)  

               Verksamhetsområde: 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 
Ändring av detaljplanenens syfte för byggnation med utökad byggrätt påverkar inte 
dricksvatten försörjningen samt hantering av avloppsvatten och dagvatten inom 
planområdet. 
För övrigt har VA avdelningen inget att erinra mot ändring av detaljplan. 
 

Kommentar: Yttrandet har noterats. 
 
STADSARKITEKT (2022-02-24) har inget att erinra. 
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GEODATAAVDELNINGEN (2022-02-28) 
                  Plankarta 

• Namnge planen med rätt namn! 
• Ange även ändringsplanen där huvudmannaskapet är ändrat 
• De två a1-bestämmelserna som gäller för PARK-områdena norr och söder om 

bostadsområdena behöver flyttas rätt (så att de är inom PARK-områdena). 
• Den röda a1-bestämmelsen syns inte i karta, och dessutom behöver den heta a2 

(eftersom det redan finns en a1 med annat datum). 
• Skaltexten syns inte (flytta A3). 
• Namnet ”Eleshultsvägen” finns med flera gången, släck något av lagerna 
• Traktnamn syns inte 
• Texten ”Standard 1” ska ändras till ”Standard 3” 

  
Planbeskrivning 
• Namnge planen med rätt namn! 
• Se kommentarer i bifogad pdf 

  
Fastighetsförteckning 
• Namnge planen med rätt namn! 

  
Teknisk kontroll 
Utföres i samband med granskning 

Kommentar: Ändring görs i plankartan och planbeskrivningen. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2022-03-07) har inget att erinra. 
 
RÄDDNINGSTJÄNST (2022-03-07)  
 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
I övrigt beakta att: 
• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 

 
Kommentar: Yttrandet har noterats. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 16 skrivelser inkommit. Skrivelser från 6 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 4 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt 
följande: 

• Redaktionella ändringar enligt geodataavdelningens yttrande. 
• Komplettering i planbeskrivning enligt Nordion energi och Höganäs energi 

yttrande. 
• Korrigering i planbeskrivningen enligt Lantmäteriets yttrande. 
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