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BAKGRUND OCH SYFTE 
 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2018  (KS/2018/682) att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för rubricerad detaljplan. 

 
Kommunen har under de senast två åren haft en rejäl ökning av försäljningen av 
verksamhetsmark. För att inte riskera att i framtiden få brist på färdig planlagd mark för 
etablering av verksamheter föreslår kommunledningskontoret att ny mark planläggs för 
verksamheter. På Tjörröd finns det idag mark som inte är planlagd och som i 
översiktsplanen för staden är utpekat för verksamheter. Denna mark är därför naturlig att 
redan nu planlägga för just detta ändamål. 

 
 

PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande. 
 

SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 
 

GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 

ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige/byggnadsnämnden för 
antagande. 

 

EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  

 

LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.  
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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. 
 

WEUM (2020-01-10) har synpunkter på deras ledning. 
 

Kommentar: 
Weums ledning ligger på planbestämmelsen  GATA är och därmed skyddad från att bli 
exploaterad.  

 

LANTMÄTERIET (2020-01-10) har synpunkter på plankartan, fastighetsförteckningen och 
fastighetsgränser. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 

 

HÖGANÄS ENERGI (2020-01-03) har inget att erinra. 

 

STADSARKITEKT (2020-01-14) har inget att erinra. 

 

POSTNORD (2020-01-15) vill att deras verksamhet ska beaktas. 
 

Kommentar: 
Yttrandet har noterats.  
 

MILJÖAVDELNINGEN (2020-01-27) har yttrande om jordbruksmark och om 
föroreningar. 
 

Kommentar: 
Yttrandet har medgjort till förändringar i detaljplanen och att en markundersökning har 
gjorts. 
 

SJÖFARTSVERKET (2020-01-28) har inget att erinra. 

 

SWEDGAS AB (2020-01-28) har inget att erinra. 
 

NSR (2020-01-29) vill att deras verksamhet ska beaktas. 
 

Kommentar: 
Yttrandet har noterats.  

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2020-01-31) vill att deras verksamhet ska beaktas, trafik och 
översvämning. 
 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2021-05-28  DETALJPLAN FÖR ÖSTRA TJÖRRÖD 

 
4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

Kommentar:  
Yttrandet har noterats och bearbetas i planbeskrivningen.  
 

 

REGION SKÅNE (2020-01-31) har inget att erinra. 

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN (2020-01-31) har synpunkter på trafikplanering. 
 

Kommentar: 
En trafikutredning har gjorts som visar på flödena och hur det påverkar omgivning. 
Dessa bedömningar har tagits i beaktande i detaljplanen. 
 

STADSMILJÖAVDELNINGEN (2020-01-31)  
Betonar vikten av att sikttrianglar bör vara prickad mark och fria från parkering och 
belamring av trafiksäkerhetsskäl. Parkeringsbehov ska kunna lösas på kvartersmark. 
Transporter till och från fastigheter ska även klara av rörelser kopplade till av- och 
pålastning på kvartersmark. 

 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET (2020-01-31)  

Transformatorstationen bör vid utformning av internvägen ligga intill GATA för att 
underlätta vid fastighetsrättsliga ärenden.  

 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 

 

TRAFIKVERKET (2020-02-06)  
 

-          Planområdesgräns justerad så att ingen del av vägområdet ingår 
-          En trafikutredning enligt ovan krav genomförs 
-          Plankartan revideras gällande antal anslutningar. Enbart en anslutning ut mot väg 1422 

accepteras 
-          Eventuellt avtal kring ändrad väghållning enligt ovan tecknas 

 
 

Kommentar: 
Efter ett antal möten med trafikverket har vi kommit överens om att vi får ha 2 
anslutningar. Planområdesgräns är justerad och trafikutredning är gjord. 

 

LÄNSSTYRELSEN (2020-02-07)  
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande riksintresse - kustzon, MKN vatten och buller enligt ovan så att det visas att 
platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter 
utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 

Kommentar: 
Yttrandet tillmötesgås. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 16 skrivelser inkommit. Skrivelser från 9 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 7 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget bland 
annat enligt följande: 

 Trafik, miljö och buller. 

 
 

 
 
 
 


