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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2022-02-24, kl 18:30 
Plats: Sessionssalen 

 

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till 
Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se. 

 

Vid sammanträdet kommer smörgåsar och kaffe/thé att serveras. 
Välkomna 

 

Gustaf Wingårdh (M) 
Ordförande 
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1. Upprop   
 

2. Justering   
Ärendet i korthet 

Digital justering, tisdagen den 8 mars. 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Avsägelser (inga nya inkomna)   
 

5. Fyllnadsval (KS/2021/615)   
Sammanfattning 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2021, § 
123, att bordlägga valet till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel 
AB från och med den 1 juli 2022 efter Christian Witt (M). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och 
med den 1 juli 2022 efter Christian Witt (M). 
 

6. Revisionsrapport – granskning gällande arbetet med 
orosanmälningar inom socialtjänsten (KS/2021/449) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
 

7. Revisionsrapport - informationssäkerhet i praktiken 
(KS/2022/20) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
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8. Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2 
(Välinge/Pervanovo) med flera, i Viken, Höganäs 
kommun (KS/2018/310) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 
13 januari 2022. 
 

9. Godkännande av avtalsförslag avseende försäljning av 
Tjörröd 2:42 (KS/2021/641) 

  

(ärendet ska kompletteras med ett extrainsatt kommunstyrelse den 24 februari) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets 
AB (559324-2893) enligt ovan, 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 

10. Godkännande av försäljning av Kvickkiosken, Höganäs 
(KS/2021/460) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget och sälja kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3.0 miljoner kronor, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen, 
 
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra av avstyckning av tomten.  
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11. Godkännande av köpeavtal angående fastighetsförvärv 
till AB Höganäshem (KS/2021/501) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna köpeavtalet och genomföra försäljningen till AB Höganäshem, 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
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Fyllnadsval 

KS/2021/615 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2022, § 3, att bordlägga 
valet till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och med den 1 juli 
2022 efter Christian Witt (M). 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och med den 1 
juli 2022 efter Christian Witt (M). 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Revisionsrapport – granskning gällande arbetet 
med orosanmälningar inom socialtjänsten 

KS/2021/449 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Helena Svensson (M)  ersätter Lars Linderot (M) 
Eva Hemström (C)  ersätter Ulf Molin (C) (vice ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Britt Strufve (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:30 
  
Paragrafer §33 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Leif Löwegren (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Leif Löwegren (SD)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

Protokollet justerat den 2022-02-16 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-02-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/449 
§ 33 
REVISIONSRAPPORT – GRANSKNING GÄLLANDE ARBETET MED 
OROSANMÄLNINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN 
Sammanfattning av ärendet   
Revisionen har granskat arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten i Höganäs kommun. 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen socialnämnden att: 
- Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen. 
- Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys och 
utveckling av verksamhetens kvalitet. 
- Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och utifrån 
identifierade behov. 
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt vidta åtgärder 
utifrån identifierade förbättringsområden. 
 
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag på yttrande med svar på revisionens synpunkter. Arbetet 
med att uppdatera och revidera handläggnings- och verkställighetsprocess pågår tillsammans med 
enhetschef, berörda socialsekreterare samt kvalitetscontroller. Det handlar om att uppdatera 
processen, rutiner och få in aktuell lagstiftning. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022. 
Utöver den statistik och uppföljning som redan redovisas till socialnämnden, pågår ett 
utvecklingsarbete för att komplettera det med nyckeltal och mått som ger grund för analys och 
utveckling av verksamhetens kvalitet. I detta arbete deltar enhetschef, avdelningschef och 
kvalitetscontroller. Arbetet beräknas vara klart årsskiftet 2021/2022. 
 
Den statistik och verksamhetsuppföljning som redan finns har socialsekreterare nu fått ta del av 
på arbetsplatsträff. Framöver kommer verksamhetsuppföljning att tas upp en gång per månad på 
arbetsplatsträff med socialsekreterare för att skapa större delaktighet kring hur verksamheten 
utvecklas och, för att kunna diskutera förbättringsåtgärder. Informationsinsatser utifrån 
anmälningsskyldighet kommer att genomföras under våren 2022 på alla skolor, därefter planeras det att 
utföras en gång per år. Under våren kommer även en plan att göras upp för information till 
allmänheten och andra kommunala aktörer. 
 
Rutin för intern kontroll av handläggning och uppföljning av orosanmälningar har påbörjats 
under hösten 2021 av kvalitetscontroller, enhetschef samt berörda socialsekreterare. Arbetet beräknas 
vara klart våren 2022. När ovanstående arbete inom respektive område är klart kommer det att 
redovisas till socialnämnden. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, §10, 
Socialnämnden, beslut den 24 november 2021, §154, 
Socialförvaltningen, yttrande den 3 november 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv den 13 september 2021, 
Ernst & Young, granskningsrapport den september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

 
  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-03-14
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-11-24    
 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 

Boel Olsson Litström (M) (vice ordförande) 
Gunilla Tengvall (M) 
Roger Andersson (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Ulrika Adsersen (L) 
Ann-Marie Neiderud (M)  ersätter Annette Rietz (M) 
Carina Lövstedt (C)  ersätter Pia Lidwall (KD) 
Ann-Charlotte Tengvall (SD)  ersätter Christian Johansson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Emma Wennerholm (V) 
  
Övriga närvarande  Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Wenche Jonsson (kvalitetscontroller) 
Anna Borestam (controller) 

  
Sammanträdestid kl 14:00-15:00 
  
Paragrafer §154 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Boel Olsson Litström med Gunilla Tengvall (M) som ersättare 
  
Datum och plats 2021-12-03, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Ingemar Narheim (M) 
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Boel Olsson Litström med Gunilla Tengvall (M) som ersättare                         
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-11-24    
 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 

 
     SN/2021/241 
§ 154 
SVAR PÅ REVISIONENS GRANSKNING GÄLLANDE ARBETET MED 
OROSANMÄLNINGAR INOM SOCIALTJÄNSTEN 
Sammanfattning av ärendet   
Revisionen har granskat arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten i Höganäs kommun. Utifrån 
granskningsresultatet rekommenderar revisionen socialnämnden att: 
 
- Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen. 
- Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys och 
utveckling av verksamhetens kvalitet. 
- Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och utifrån 
identifierade behov. 
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt vidta åtgärder 
utifrån identifierade förbättringsområden. 
 
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag på yttrande med svar på revisionens synpunkter. Arbetet med 
att uppdatera och revidera handläggnings- och verkställighetsprocess pågår tillsammans med 
enhetschef, berörda socialsekreterare samt kvalitetscontroller. Det handlar om att uppdatera processen, 
rutiner och få in aktuell lagstiftning. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022. Utöver den 
statistik och uppföljning som redan redovisas till socialnämnden, pågår ett utvecklingsarbete för att 
komplettera det med nyckeltal och mått som ger grund för analys och utveckling av verksamhetens 
kvalitet. I detta arbete deltar enhetschef, avdelningschef och kvalitetscontroller. Arbetet beräknas vara 
klart årsskiftet 2021/2022. 
 
Den statistik och verksamhetsuppföljning som redan finns har socialsekreterare nu fått ta del av på 
arbetsplatsträff. Framöver kommer verksamhetsuppföljning att tas upp en gång per månad på 
arbetsplatsträff med socialsekreterare för att skapa större delaktighet kring hur verksamheten utvecklas 
och, för att kunna diskutera förbättringsåtgärder. Informationsinsatser utifrån anmälningsskyldighet 
kommer att genomföras under våren 2022 på alla skolor, därefter planeras det in för att utföras en gång 
per år. Under våren kommer också en plan göras upp för information till allmänheten och andra 
kommunala aktörer. 
 
Rutin för intern kontroll av handläggning och uppföljning av orosanmälningar har påbörjats under 
hösten 2021 av kvalitetscontroller, enhetschef samt berörda socialsekreterare. Arbetet beräknas vara 
klart våren 2022. När ovanstående arbete inom respektive område är klart kommer det att redovisas till 
socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, beslut den 10 november 2021, §197, 
Socialförvaltningen, yttrande den 3 november 2021, 
Revisionen, missiv den 13 september 2021, 
Revisionen, granskningsrapport, september 2021. 
 

  
Förslag till beslut: 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-11-24    
 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 

Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet som sitt eget, 
 
att översända yttrandet till revisionen och kommunfullmäktige. 
 

Beslutet ska skickas till  
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
Protokollet justerat  2021-12-03
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 YTTRANDE  1 (2) 
 

 

   2021-11-15 
 SLUTLIG INSTANS:  SN/2021/241 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

YTTRANDE AVSEENDE REVISIONENS 

GRANSKNING AV ARBETET MED 

OROSANMÄLNINGAR INOM 

SOCIALTJÄNSTEN 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har granskat arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten i Höganäs 
kommun. Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen socialnämnden att:  

• Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och 

Verkställighetsprocessen, 

• Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för 
analys och utveckling av verksamhetens kvalitet, 

• Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt 
och utifrån identifierade behov, 

• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar 
samt vidta åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionen, rapport avseende granskning av arbetet med orosanmälningar inom 
socialtjänsten, september 2021. 

 

Yttrande 

Arbetet med att uppdatera och revidera handläggnings- och verkställighetsprocess pågår 
tillsammans med enhetschef, berörda socialsekreterare samt kvalitetscontroller. Det 
handlar om att uppdatera processen, rutiner och få in aktuell lagstiftning. Arbetet 
beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022.  

 

Utöver den statistik och uppföljning som redan redovisas till socialnämnden pågår ett 
utvecklingsarbete för att komplettera statistiken och uppföljningen till socialnämnden 
med nyckeltal och mått som ger grund för analys och utveckling av verksamhetens 
kvalitet. I detta arbete deltar enhetschef, avdelningschef och kvalitetscontroller. Arbetet 
beräknas vara klart årsskiftet 21/22.  

 

Den statistik och verksamhetsuppföljning som redan finns har socialsekreterare nu fått ta 
del av på arbetsplatsträff. Framöver kommer verksamhetsuppföljning att tas upp en gång 
per månad på arbetsplatsträff med socialsekreterare för att skapa större delaktighet kring 
hur verksamheten utvecklas och för att kunna diskutera förbättringsåtgärder.      

 

Informationsinsatser utifrån anmälningsskyldighet kommer att genomföras under våren 
2022 på alla skolor, därefter planeras det in för att utföras en gång per år. Under våren 
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kommer också en plan göras upp för information till allmänheten och andra kommunala 
aktörer. 

 

Rutin för intern kontroll av handläggning och uppföljning av orosanmälningar har 
påbörjats under hösten 2021 av kvalitetscontroller, enhetschef samt berörda 
socialsekreterare. Arbetet beräknas vara klart våren 2022.  

 

När ovanstående arbete inom respektive område är klart kommer det att redovisas till 
socialnämnden.  

  

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 

 

att anta yttrandet som sitt eget, 

 

att översända yttrandet till revisionen och kommunfullmäktige.  

 

 

 

 Viweca Thoresson 
 Socialchef 
            

 Anita Bengtsson 
 Avdelningschef IFO 
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Höganäs kommun                 2021-09-13
Revisorerna

För svar senast den 2021-12-08:
Socialnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av
arbetet med orosanmälningar avseende barn och unga är ändamålsenlig. Gjorda iakttagelser har
sammanställts i bifogad rapport.

Den sammanfattande bedömningen är att nämndens styrning och uppföljning av arbetet med
orosanmälningar avseende barn och unga är delvis ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på
att vi ser att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för arbetet. Dock har ett antal
utvecklingsområden identifierats kopplade till bland annat att det råder hög arbetsbelastning på
grund av ökade volymer som utgör en risk för kvalitetsbrister i arbetet samt har medfört att
socialsekreterare inte har kunnat genomföra informationsinsatser. Därtill ser vi brister i
uppföljningen av arbetet. Vi bedömer att uppföljningen bör utvecklas så att verksamhetsstatistiken
även innefattar aktualiseringsorsak och anmälare, att medarbetare i verksamheten delges
uppföljningen för att säkra dess kvalitet och förankra förbättringsområden samt att nämnden tar
del av statistik kontinuerligt under året. Enligt vår bedömning brister nämndens uppföljning och
kontroll även av följsamhet till lag- och kvalitetskrav.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:

Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och
verkställighetsprocessen.
Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys och
utveckling av verksamhetens kvalitet.
Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och
utifrån identifierade behov.
Säkerställ en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt vidta
åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden.

Revisionen har vid sammanträde 2021-09-13 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport
såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.

Vi önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast den 2021-12-08. Kopia av svaret
skall även skickas till kommunkansliets kontor.

Höganäs kommuns revisorer

Hazze Brokopp
Ordförande
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 Granskningsrapport 2021 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 September 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Höganäs kommun 
Granskning av arbetet med 
orosanmälningar inom socialtjänsten 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat om 
socialnämndens styrning och uppföljning av arbetet med orosanmälningar avseende barn och 
unga är ändamålsenlig.   

Det är vår sammanfattande bedömning att nämndens styrning och uppföljning av arbetet med 
orosanmälningar avseende barn och unga är delvis ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig 
på att det finns en tydlig organisation och ansvarsfördelning för arbetet. Granskningen visar 
att det finns dokumenterade processer och rutiner för arbetet. Vi bedömer det dock som 
bristfälligt att övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen inte har uppdaterats 
och reviderats inom föreskriven tid då det under perioden har skett förändringar avseende 
såväl organisation som lagstiftning. Därtill noterar vi att det inte genomförs någon uppföljning 
av följsamheten till styrning och rutiner. Granskningen visar även att det råder en hög 
arbetsbelastning på grund av ökade volymer som utgör en risk för kvalitetsbrister i arbetet.  
På grund av den höga arbetsbelastningen och pandemin har socialsekreterare inte haft 
möjlighet att genomföra informationsinsatser om anmälningsskyldighet, vilket de tidigare har 
genomfört ute på skolor. Verksamheten har uppmärksammat att förskolan och 
barnavårdscentralen troligen inte anmäler oro i den utsträckning de borde. Vi bedömer därav 
att det finns behov av ytterligare informationsinsatser till de identifierade grupperna samt att 
informationsspridningen systematiseras.  
Vad gäller uppföljning ser vi att det sker en kontinuerlig uppföljning av statistik avseende 
arbetet med orosanmälningar och att nämnden får information om volymer årligen. Vi bedömer 
dock att uppföljningen bör utvecklas så att verksamhetsstatistiken även innefattar 
aktualiseringsorsak och anmälare, att medarbetare i verksamheten delges uppföljningen för 
att säkra dess kvalitet och förankra förbättringsområden samt att nämnden tar del av statistik 
kontinuerligt under året. Enligt vår bedömning brister nämndens uppföljning och kontroll även 
av följsamhet till lag- och kvalitetskrav. Egenkontroll innebär att kontrollera att verksamheten 
bedrivs enligt processer och rutiner som syftar till att nå ställda krav och mål. I socialnämndens 
verksamhet saknas struktur för hur egenkontroller ska genomföras och dokumenteras och 
därmed dokumentation och uppföljning som påvisar huruvida nämndens verksamhet 
exempelvis följer lagstadgade tidsfrister för skyddsbedömning och förhandsbedömning. 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:  
 Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och 

verkställighetsprocessen. 
 Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys 

och utveckling av verksamhetens kvalitet.  
 Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och 

utifrån identifierade behov.  
 Säkerställ en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt 

vidta åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Socialnämndens åtaganden på barnavårdssidan har ett omfattande spektrum; från 
skyldigheter vad gäller uppsökande verksamhet och information, till hantering av anmälningar 
och ansökningar, vidare till utredning och beslut samt genomförande och uppföljning av 
insatser. På senare tid, och på förekommen anledning, har det nationellt riktats ett särskilt 
fokus hanteringen av inkomna orosanmälningar.  
För att socialnämnden ska kunna fullgöra sin uppgift att förebygga, erbjuda stödinsatser eller 
vidta åtgärder till barns skydd behöver nämnden få kännedom om barn som far illa eller 
misstänks fara illa. Socialtjänstlagen reglerar skyldigheten att anmäla till ansvarig nämnd vid 
kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd.  
I socialnämndens hantering av anmälningar blir frågor om rättssäkerhet och individens 
integritet särskilt relevanta. Barnens eventuella behov av skydd är särskilt angeläget. 
Hanteringen är därför föremål för en omfattande styrning i form av lag, föreskrifter och 
allmänna råd gällande handläggning och dokumentation. I detta avseende har bland annat 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterat brister i hanteringen i landets kommuner. 
Angelägna punkter har bland annat varit bedömningarna om barnet är i behov av omedelbart 
skydd, samt motiveringarna i de fall det fattas beslut om att inte inleda utredning. 
De förtroendevalda revisorerna har i samband med sin risk- och väsentlighetsanalys 
identifierat arbetet med orosanmälningar avseende barn och unga som ett riskområde inför 
2021 och beslutat att genomföra en fördjupad granskning inom området. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  
Granskningens syfte är att bedöma om socialnämndens styrning och uppföljning av arbetet 
med orosanmälningar avseende barn och unga är ändamålsenlig.   
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 
 Har nämnden tillsett att organisation och ansvar avseende hantering av 

orosanmälningar är väl definierad och dokumenterad? 
 Säkerställer nämnden en ändamålsenlig hantering av orosanmälningar samt av 

skydds- och förhandsbedömningar? 
 Finns det rutiner och systematik avseende information till allmänheten och andra 

kommunala aktörer gällande skyldigheten att anmäla misstankar om att barn far illa?  
 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av hanteringen av 

orosanmälningar?  

1.3. Genomförande  
Granskningen är genomförd under april – september 2021. För att besvara revisionsfrågorna 
har vi genomfört dokumentstudier och intervjuer. Intervjuer har genomförts med nämndens 
ordförande och andre vice ordförande, ansvariga chefer i verksamheten samt förste 
socialsekreterare och socialsekreterare i mottagningsgrupp och utredningsgrupp. 
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1.4. Revisionskriterier 

1.4.1. Kommunallag (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 §, ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också tillse 
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

1.4.2. Socialtjänstlag (2001:453) 
I socialtjänstlagens 14 kap 1 § framgår vilka myndigheter och yrkesverksamma som är skyldiga 
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa.  Enligt 11 kap. 1 § ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av 
vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom 
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. När det har inkommit en anmälan som rör 
barn eller unga ska socialnämnden genast göra och dokumentera en bedömning av om barnet 
eller den unge är i behov av omedelbart skydd. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska 
fattas inom fjorton dagen efter det att anmälan har kommit in. 

1.4.3. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Föreskrifterna anger att den som bedriver socialtjänst ska ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och 
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ett systematiskt förbättringsarbete 
innefattar enligt föreskrifterna riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och därtill att 
vidta förbättrande åtgärder som syftar till att säkra verksamhetens kvalitet.  

1.4.4. Socialtjänstens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet 
som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) 

SOSFS 2014:5 ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller 
enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser. Föreskriften anger 
bland annat särskilda bestämmelser om vilka uppgifter dokumentation av förhandsbedömning 
och omedelbar skyddsbedömning ska innefatta.  

1.4.5. Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn 
och unga (SOSFS 2014:6) 

SOSFS 2014:6 anger allmänna råd till socialnämnden vid arbete med barn och unga enligt 
socialtjänstlagen i fråga om exempelvis anmälan och förhandsbedömning.  
Av de allmänna råden framgår bland annat att socialnämnden bör informera den som gjort 
anmälan att den har tagits emot och av vem. Om anmälan rör ett barn, bör socialnämnden 
informera anmälaren om möjligheten till återkoppling om huruvida utredning inletts, inte har 
inletts eller redan pågår.  
Innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en utredning bör uppgifter som finns i 
förekommande personakt beaktas. Även tidigare inkomna anmälningar hos den egna 
nämnden bör beaktas.  
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2. Iakttagelser 

2.1. Organisation och ansvar 
Socialnämndens barn- och ungdomsvård är organiserad inom socialförvaltningens avdelning 
för individ- och familjeomsorg. Avdelningen består av tre enheter, varav en är barn-, ungdom- 
och familjeenheten (BUF).  
BUF leds av en enhetschef och det finns två förste socialsekreterare (1,5 tjänst) som har i 
uppdrag att handleda och stödja socialsekreterarna i individärenden. Inom enheten finns en 
mottagningsgrupp med två socialsekreterare som arbetar med att hantera inkomna 
anmälningar och ansökningar. Därtill finns det en utredningsgrupp som ansvarar för utredning, 
beslut och verkställighet, ett familjehemsteam samt en grupp som innefattar öppenvård, 
fältsekreterare och familjerätt. Det finns totalt 25 medarbetare inom enheten. 
Nuvarande organisation är ny sedan september år 2020. Av nämndens årsredovisning för 
2020 framgår att två enheter har blivit en och att syftet med omorganisationen var dels att 
effektivisera, dels att möta medborgarnas behov på ett samordnat sätt. Organisationen anger 
att det ska finnas en förste socialsekreterare för myndighetsfunktionerna och en för 
öppenvårdsfunktionerna och familjerätten. På grund av hög arbetsbelastning i verksamheten 
har en av förste socialsekreterarna vid granskningens tidpunkt gått in för att arbeta som 
utredare. Detta innebär att en förste socialsekreterare, tillsammans med enhetschef täcker upp 
i samtliga grupper.  

2.1.1. Volymer 
Det framgår av nämndens årsredovisning för 2020 att antalet orosanmälningar om barn som 
far illa i kommunen ökade med 27 procent mellan åren 2019 och 2020. Totalt inkom 938 
anmälningar om barn som far illa eller riskerade att fara illa under år 2020. Statistik för år 2021 
visar att antalet inkomna orosanmälningar fram till juni var 487, vilket utgör 35 fler 
orosanmälningar jämfört med samma period förra året.  
Diagrammen nedan visar hur antalet aktualiseringar (anmälningar och ansökningar) har 
fördelat sig under året 2020 samt första halvåret år 2021.  
Diagram 1. Antal inkomna ansökningar och anmälningar 2020, fördelat per månad. 

 
Källa: Nämndens månadsuppföljningar från år 2020. 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Antal ansökningar 6 4 6 4 8 2 3 8 6 8 5 6

Antal anmälningar 68 75 83 68 78 80 62 79 76 68 105 96
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Diagram 2. Antal inkomna ansökningar och anmälningar januari till juni 2021, fördelat per månad. 

 
Källa: Nämndens månadsuppföljningar från år 2021. 

Enligt intervjuade har det ökade antalet orosanmälningar påverkat arbetsbelastningen i hela 
verksamheten. De uppger att detta bland annat har visat sig i utredningstider som överskrider 
den lagstadgade fyramånadersgränsen. Utredningstid och antalet inledda eller pågående 
utredningar utgör inga mätpunkter i nämndens månadsuppföljning. Nationell statistik visar att 
medelvärdet för nämndens utredningstid i antalet dagar från påbörjad till avslutad utredning 
var 110 dagar år 20201. 
Under år 2020 var det enligt intervjuade en hög personalomsättning i utredningsgruppen. 
Enligt uppgift från chefer slutade 10 medarbetare under år 2020 och ytterligare sju 
medarbetare under första halvåret 2021. Hög arbetsbelastning och organisationsförändring 
uppges av intervjuade ha varit bidragande orsaker till detta. Det är enligt intervjuade chefer 
svårt att rekrytera kompetent personal till tjänster som utredande socialsekreterare. Två av de 
nyanställda är nyutexaminerade. Verksamheten har ett introduktionsprogram och ett program 
för mentorskap för att stärka och utveckla kompetensen.  
Till följd av det ökade antalet inledda utredningar har verksamheten fått förstärkt budget för två 
visstidsanställda socialsekreterare i utredningsgruppen under 2021. Enligt uppgift har 
verksamheten fått utökade medel för att ersätta en tjänstledig förste socialsekreterare med en 
extra enhetschef (konsult) under perioden juni till november år 2021.  

2.1.2. Ansvarsfördelning 
Orosanmälningar hanteras i första hand av socialsekreterare i mottagningsgruppen. Mottaget 
har telefontid på förmiddagar mellan klockan 09.00-12.00. På morgonen mellan klockan 08.00-
09.00 samt på eftermiddagen mellan klockan 13.00-17.00 ansvarar en särskilt utsedd 
närvarofunktion för att ta emot anmälningar och ansökningar. Närvarofunktionen bemannas 
av socionomer från andra grupper inom enheten.  Den som mottar en orosanmälan eller 
ansökan ansvarar för att genomföra en omedelbar skyddsbedömning. Om inga akuta åtgärder 
är nödvändiga lämnas ärendet till socialsekreterare i mottaget för vidare hantering följande 
dag. Processen och funktionernas ansvar avseende olika moment finns dokumenterad i lokala 

 
1 Källa: Kolada. 

Jan Feb Mars April Maj Juni

Antal ansökningar 3 5 9 5 1 5

Antal anmälningar 65 75 86 98 81 82
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rutiner och en gemensam handbok. Förfarandet med att närvarofunktionen bemannas av olika 
personer inom enheten medför enligt intervjuade chefer att kunskap och kompetens 
upprätthålls och sprids. I samband med sakgranskning framkommer dock att det finns 
medarbetare som upplever oro och osäkerhet utifrån uppdraget att bemanna 
närvarofunktionen. 
Orosanmälningar som inkommer andra tider på dygnet än vardagar mellan klockan 08.00-
17.00, hanteras av social jour inom Familjen Helsingborg. Vid akuta behov agerar jouren 
utifrån inkommen orosanmälan. I annat fall lämnar de ärendet vidare för handläggning inom 
kommunen nästkommande vardag. 
Intervjuade anser att ansvarsfördelningen är tydlig. De framhåller att samtliga medarbetare i 
verksamheten känner till var de olika funktionernas ansvar börjar och slutar. Det har inte 
rapporterats några avvikelser som påvisar brister eller risker avseende otydlig 
ansvarsfördelning. 

2.2. Hantering av orosanmälningar 
Arbetet med hantering av inkomna orosanmälningar styrs enligt intervjuade främst av 
lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd. Därtill anges socialnämndens mål2 och 
delegationsordning samt kommunfullmäktiges vård- och omsorgsplan som styrande för 
verksamheten. 
Vi har tagit del av en dokumenterad handläggnings- och verkställighetsprocess för arbetet med 
barn och ungdomar 0–20 år. Processen är beslutad av avdelningschef inom individ- och 
familjeomsorgen i april 2017. Det framgår av dokumentet att processen ska revideras senast i 
december 2019. Processen är vid tidpunkten för granskningen inte reviderad. 
Handläggnings- och verkställighetsprocessen är uppdelad i tre steg: aktualisera, handläggning 
och verkställighet samt avsluta. Utifrån dessa finns delprocesser med beskrivning av de olika 
aktiviteterna som ingår i respektive process, vem som är ansvarig för respektive aktivitet samt 
vilka hjälpmedel som finns för genomförande av aktiviteterna. Exempel på hjälpmedel är 
hänvisning till lagar, samverkansavtal, delegationsordning, lokala rutiner och handbok. Enligt 
processen ansvarar socialsekreterare eller enhetschef för aktualisering av ärenden.  
Ett ärendes gång från aktualisering fram till att utredning inleds eller inte inleds illustreras enligt 
nedan i förvaltningens informationsmaterial avseende anmälningsskyldighet. 
 
Illustration 1: Ärendegång.  

 

 

 

Källa: Socialförvaltningen i Höganäs kommun.  

Ett ärende aktualiseras genom ansökan/begäran från enskild, anmälan eller information på 
annat sätt och ska registreras i verksamhetssystemet. Den som tar emot en anmälan ansvarar 

 
2 Se tabell i bilaga 1. 

Anmälan

Ansökan 

Annat sätt Skyddsbedömning 
(samma dag) 

  
Förhands- 
bedömning 
 (14 dagar) 

Utredning 
inleds 

 Utredning 
inleds ej 
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för att genomföra en omedelbar skyddsbedömning. Skyddsbedömningen dokumenteras i 
verksamhetssystemet Procapita. Om akuta åtgärder bedöms nödvändiga inleds utredning 
samma dag. I annat fall ska en förhandsbedömning genomföras inom 14 dagar och leda fram 
till beslut om att inleda en utredning eller inte.  
Under förhandsbedömningen kallas barn och vårdnadshavare till möten för genomgång av 
anmälan och aktuell situation. Anmälaren bjuds vanligtvis in till första mötet och barn och unga 
erbjuds enskilda samtal. Beslut meddelas de enskilda på det sätt som önskas, vanligen via 
telefon eller via brev. Enligt intervjuade har verksamheten bra rutiner för kontakt med anmälare 
och återkoppling av nämndens beslut. 
Om det fattas beslut att inleda utredning lämnas ärendet över från mottagningsgruppen till 
utsedd socialsekreterare i utredningsgruppen. Socialsekreterare har delegation att besluta om 
att inleda utredning. Beslut om att inte inleda utredning fattas av enhetschef.   
Mottaget och utredningsgruppen har veckovisa möten för överlämning av ärenden. Vid mötet 
deltar förste socialsekreterare och/eller enhetschef. Socialsekreterare från mottaget redogör 
då för inkomna ärenden som sedan fördelas till ansvarig socialsekreterare av förste 
socialsekreterare eller enhetschef.  
När det inkommer en orosanmälan i ett redan pågående ärende är det ansvarig 
socialsekreterare i ärendet som ansvarar för hantering av anmälan. 
När det fattas beslut att inte inleda utredning och det inte finns en tidigare akt kring barnet 
sedan tidigare förvaras information som inkommit i en fysisk pärm med datumordning. I annat 
fall läggs informationen i befintlig akt. 
Intervjuade anser att processen är lätt att följa. Socialsekreterarna har stöd av lagstiftning och 
de lokala rutiner som finns att tillgå via intranätet. Socialsekreterare i mottaget har enligt uppgift 
hög kompetens och lång erfarenhet av arbetet.  
Enligt intervjuade har verksamheten fram till våren 2021 haft möjlighet att tillse att 
förhandsbedömning sker inom fjorton dagar. Därefter har de delvis överskridit tidsgränsen. 
Intervjuade uppger att kombinationen av ökad arbetsbelastning och färre personer på kontoret 
till följd av pandemin har medfört att de är mer begränsade i när de kan erbjuda tid för möten. 
De framhåller dock att omedelbara skyddsbedömningar alltid genomförs och att ärenden 
prioriteras när de uppmärksammas påtaglig oro för barnen.  
Av nämndens kvalitetsberättelse framgår att det under 2020 rapporterades 
missförhållande/påtaglig risk för missförhållande då en skriftlig orosanmälan inte hanterades 
inom den tidsram som anges i socialtjänstlagen. Åtgärder i form av att revidera, utveckla och 
implementera rutin för inkomna anmälningar har vidtagits. Därtill pågår arbete med att utveckla 
en e-tjänst för orosanmälan för att minska pappershantering och risk för att dokument 
försvinner. 
Enligt intervjuade finns det en risk för felhantering av orosanmälningar på grund av hög 
arbetsbelastning och att det är flera nyanställda i verksamheten. Vidare uppges att det 
förekommer fördröjning av post mellan stadshuset och socialförvaltningen, vilket kan föranleda 
en fördröjning från att orosanmälan inkommer till kommunen till dess att den når 
socialförvaltningen. 
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2.3. Information om anmälningsskyldighet  

2.3.1. Informationsspridning 
Det finns information på kommunens hemsida som beskriver hur personer kan göra en 
orosanmälan och var de kan vända sig om de misstänker att ett barn far illa. Det framgår att 
personer kan lämna orosanmälan muntligt och skriftligt och att de kan ringa till 
mottagningssekreterarna för att rådgöra vid behov. Hemsidan innehåller särskild information 
om anmälningsskyldighet för yrkesverksamma. 
Socialsekreterare på mottagningen har uppgiften att informera om anmälningsplikten. 
Information kan ges som rådgivning under telefontiden, men också genom att 
socialsekreterare åker ut och informerar på skolor och i andra verksamheter med 
anmälningsskyldiga yrkesverksamma. Det finns inget schema för detta, men 
socialsekreterarna är tillgängliga vid behov. 
Vi har tagit del av den presentation som används vid informationsmöte för skolpersonal. 
Presentationen innehåller information om vad en orosanmälan är och vad anmälningsplikten 
innebär. Den tydliggör ärendegången efter inkommen orosanmälan samt hur en orosanmälan 
ska göras. 
Intervjuade uppger att socialsekreterare på mottagningen inte har haft möjlighet att informera 
ute på skolor under den senaste tiden på grund av pandemin och deras höga arbetsbelastning. 
Enligt intervjuade chefer finns en planering för att informationsspridning ska bli mer 
regelbunden när restriktioner utifrån rådande pandemi upphör. Denna är inte dokumenterad. 

2.3.2. Samverkan  
Information om anmälningsskyldighet sker även i olika samverkansgrupper, där förvaltningen 
deltar. Enligt intervjuade chefer är god samverkan en förutsättning för att uppmärksamma oro 
tidigt och därmed möjliggöra för tidiga insatser till barn och deras familjer. 
Socialtjänsten ingår i en operativ samverkansgrupp med polisen som har möte varje månad 
och utbyter information om nuläge och trender. Avdelningschef för individ- och 
familjeomsorgen lägger stor vikt vid samverkan med polisen i arbetet med tidiga insatser. 
Enhetschef för barn, ungdom och familjeenheten ingår i en samverkansgrupp med 
kommunpolisen, enhetschef för elevhälsan och enhetschef för vuxenenheten. 
Samverkansgruppen möts en gång i månaden för informationsöverföring, samråd och 
diskussion avseende trender och samverkanssituationer. 
Vid intervjuer framkommer att det är en särskild identifierad utmaning att förskolor, 
mödravårdscentral och barnavårdscentral anmäler oro i liten utsträckning. För att möta detta 
sker samverkan som innebär att socialtjänsten ger möjlighet till anonym rådgivning. Detta har 
enligt intervjuade varit uppskattat. Socialtjänsten ges möjlighet att erbjuda stöd och få syn på 
barn som eventuellt riskerar att fara illa. 
För att utveckla samverkan mellan socialtjänst och skola togs det fram förnyade rutiner 2020. 
Presidierna i respektive nämnd har beslutat om styrdokument för området i syfte att skapa 
samsyn och för att påvisa att området är prioriterat. 
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2.4. Uppföljning och kontroll 

2.4.1. Verksamhetsstatistik 
Enhetschefen och övergripande ledningsgrupp för socialförvaltningen följer upp statistik för 
verksamheten månadsvis. Det finns en mall för övergripande månadsuppföljning inom barn, 
ungdom och familjeenheten som anger vilka områden som ska följas upp. Uppföljningen 
delges nämnden årligen.  Diagrammen nedan visar utfall av månadsvisa uppföljningar år 2020 
och fram till juni år 2021. 
Diagram 3. Verksamhetsstatistik avseende aktualiseringar och utredningar 2020. 

 
Källa: Förvaltningens månadsuppföljningar från år 2020. 

Diagram 4. Verksamhetsstatistik avseende aktualiseringar och utredningar år 2021. 

 
Källa: Förvaltningens månadsuppföljningar från år 2021 (januari-juni). 

Vid jämförelse mellan åren ser vi att antalet anmälningar och ansökningar ökade i mars och 
april år 2021 jämfört med samma månader år 2020. Antalet ej inledda utredningar minskar.  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Antal inkomna anmälningar och
ansökningar

74 79 89 72 86 82 65 87 82 76 110 102

Antal ej inledda utredningar 14 18 21 8 10 34 23 13 10 20 17 13

Antal avslutade utredningar 16 27 43 28 20 45 37 29 25 13 17 22
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Det finns därtill ett nyckeltal som avser andel ej inledda utredningar i procent, men som inte 
innehåller någon information.  
Utöver detta följer enhetschefen bland annat upp aktualiseringsorsak, var anmälningar 
kommer från och hur många barn som berörs av anmälningar. Denna statistik/uppföljning är 
inte dokumenterad. Information som tagits fram till granskningen anger att polisen gör flest 
anmälningar och att förvaltningen tydligt ser en ökning av våldsärenden där barn/ungdomar 
blir utsatta för eller bevittnar våld. Vidare framgår att skolan gör en stor del av anmälningarna 
och att BVC och förskolan gör ett fåtal anmälningar. Enligt uppföljningen sker en ökning av 
anmälningar från vuxenpsykiatrin som anmäler utifrån föräldrars mående. 
Enligt uppgift vid intervju ökar såväl antalet orosanmälningar som antal anmälda barn. Såväl 
chefer som intervjuade medarbetare uppger att de ser en ökning av antalet nya barn och 
familjer som aktualiseras via orosanmälan. 
Nämnden delges årligen information och statistik från social jour om utfallet av deras arbete. 
Informationen innehåller bland annat antal ärenden per ärendetyp.  
Det framgår av intervjuer att socialsekreterare inte tar del av verksamhetsuppföljning. De 
framhåller att detta skulle kunna skapa en större delaktighet i hur verksamheten utvecklas och 
bekräfta deras upplevelser av en kraftigt ökad arbetsbelastning under de senaste åren. 
Socialsekreterarna uppger att de ser en ökning av antalet aktualiseringar som rör små barn 
samt en ökad problematik med ungdomskriminalitet och narkotikaanvändning bland unga.  
Förvaltningen informerar nämnden om aktuella händelser vid varje sammanträde. Av 
nämndens protokoll framgår att nämnden har delgivits information om den kraftiga ökningen 
av antal orosanmälningar. Intervjuade uppger att nämnden är aktiv och ställer frågor om 
utvecklingen inom verksamheten. Nämnd och förvaltning har en kontinuerlig diskussion kring 
behovet av en eventuellt utökad budget inom individ- och familjeomsorgen inför kommande år. 
Detta för att säkerställa att de personella resurserna motsvarar behoven i verksamheten. 
Vi har tagit del av socialnämndens protokoll och kallelser mellan september år 2020 fram till 
juni år 2021. Tabell i bilaga 2 visar den månatliga uppföljningen som framgår av nämndens 
protokoll. 

2.4.2. Mål 
Socialnämnden har beslutat om mål som gäller för 2020 - 2023. Till målen finns mätetal 
(indikatorer) och målvärden för respektive år. Målen följs upp årligen. Inget av målen eller 
mätetalen rör direkt orosanmälningar.  
Vi har tagit del av socialnämndens årsredovisning för år 2020. Årsredovisningen innehåller till 
viss del en kvantitativ och framförallt en kvalitativ uppföljning av nämndmålen. För fullständig 
redovisning av kvantitativa mål se tabell i bilaga 1. I årsredovisningen saknas en kvantitativ 
uppföljning av en del mätetal. Dock indikerar uppföljningen att alla mål utöver målet om att 
bidra till en bättre miljö, var uppnådda. 
Vid intervju framkom att fler av nämndens mål och mätetal kommer att rikta sig mot individ- 
och familjeomsorgen från och med år 2022. 

2.4.3. Kvalitetsarbete 
Nämndens kvalitetsarbete följs upp i en årlig kvalitetsberättelse. Därtill sker uppföljning av det 
systematiska kvalitetsarbetet i utförandeverksamheter och egen verksamhet vid varje tertial.  
Tertialuppföljningen innehåller redovisning av: 
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 Inkomna synpunkter och klagomål 
 Inkomna avvikelser enligt SoL/LSS 
 Inkomna rapporter enligt lex Sarah samt anmälningar till IVO 
 Granskningar och tillsyner som genomförts under tertialet 
 Undersökningar som genomförts  
 Utvecklingsarbete som pågår 

Av uppföljning avseende första tertialet 2021 framgår att det har inkommit ett klagomål på 
samverkansbrist från en skola, där personalen upplevde att handläggare på barn-, ungdom- 
och familjeenheten inte tog deras oro gällande en ungdom på allvar. Utifrån detta har det 
beslutats att åtgärder ska vidtas. 
I övrigt visar uppföljningen inga avvikelser eller lex Sarah rapporter. Det har inte heller 
genomförts någon granskning, tillsyn eller undersökning inom barn, ungdom och 
familjeenheten som redovisas i tertialuppföljningen. 
Av kvalitetsberättelsen framgår att varje enhetschef ska följa upp sin verksamhet löpande 
under året genom riskanalyser och egenkontroll. Det framgår dock inget dokumenterat resultat 
av riskanalyserna och egenkontrollerna i kvalitetsberättelsen. Enligt intervjuade hanteras 
kontroll av att lagstadgade tidsfrister hålls i egenkontroll. Det finns ingen tydlig rutin för hur 
egenkontrollen ska genomföras och hur resultatet ska dokumenteras.  
Intervjuade socialsekreterare uppger att det sker kontroll av deras arbete med 
orosanmälningar genom att flera kollegor arbetar i gemensamma ärenden och då enhetschef 
och/eller förste socialsekreterare får information om och läser bedömningar. 

2.4.4. Intern kontroll 
Kontrollmomenten inom ramen för nämndens interna kontroll år 2020 skedde utifrån 
riskkategorierna ekonomi, upphandling, IT och säkerhet. Inga avvikelser uppmärksammades.  
Identifierade risker i nämndens internkontrollplan för 2021 avser övervägande av vård i 
familjehem och sekretess. Kontrollerna genomförs en gång per år och ska återrapporteras till 
nämnden. Det framgår inte av planen vem som ansvarar för genomförande av kontrollmoment. 
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3. Bedömning och rekommendationer 
Vi bedömer att nämndens styrning och uppföljning av arbetet med orosanmälningar avseende 
barn och unga är delvis ändamålsenlig. Vår bedömning grundar sig på att det finns en tydlig 
organisation och ansvarsfördelning för arbetet. Nationell styrning konkretiseras i kommunala 
processer, rutiner och handböcker som utgör stöd för socialsekreterare och arbetsledare och 
ger förutsättningar för en verksamhet av god kvalitet. Vi bedömer dock att det är en brist att 
den övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen inte har uppdaterats och 
reviderats inom föreskriven tid då det under perioden har skett förändringar avseende såväl 
organisation som lagstiftning. 
Vidare finns det, enligt vår bedömning, brister i nämndens uppföljning och kontroll av 
följsamhet till lag- och kvalitetskrav. Egenkontroll innebär att kontrollera att verksamheten 
bedrivs enligt processer och rutiner som syftar till att nå ställda krav och mål. I socialnämndens 
verksamhet saknas struktur för hur egenkontroller ska genomföras och dokumenteras och 
därmed dokumentation och uppföljning som påvisar huruvida nämndens verksamhet 
exempelvis följer lagstadgade tidsfrister för skyddsbedömning och förhandsbedömning. Vi 
bedömer att detta är en brist som är särskilt angelägen att beakta utifrån medarbetarnas 
upplevda höga arbetsbelastning, den höga personalomsättningen och det ökade antalet 
inkomna anmälningar. 
Vad gäller annan uppföljning av arbetet med orosanmälningar så visar granskningen att det 
sker en kontinuerlig uppföljning av statistik i verksamheten och att nämnden får information 
om volymer årligen och händelser av betydelse löpande. För att säkerställa fullgoda och 
faktabaserade analys- och planeringsunderlag bedömer vi att verksamhetsstatistiken 
avseende orosanmälningar bör utvecklas till att innefatta aktualiseringsorsak och anmälare. Vi 
bedömer även att medarbetare i verksamheten bör delges statistik och annan uppföljning i 
syfte att säkra kvaliteten i uppföljningen och förankra identifierade förbättringsområden. Vidare 
bedömer vi att nämnden bör ta del av sådan statistik kontinuerligt under året.  
Vi ser det som positivt att socialsekreterare arbetar med att informera andra yrkesverksamma 
i kommunen om anmälningsskyldigheten samt att enhetens mottagningsfunktion fungerar 
rådgivande. Dock ser vi bekymmersamt på att det inte har genomförts informationsinsatser 
under pandemin år 2020, delvis på grund av resursbrist. Vi noterar att verksamheten har 
uppmärksammat att förskolan och barnavårdscentralen troligen inte anmäler oro i den 
utsträckning de borde. Vi bedömer därav att det finns behov av ytterligare informationsinsatser 
till de identifierade grupperna samt att informationsspridningen systematiseras.  
Vidare ser vi positivt på nämndens och förvaltningens arbete med att utveckla samverkan med 
skola och polis i syfte att möjliggöra tidig upptäckt av oro och därmed tidiga insatser. 
 

Revisionsfrågor Svar 

Har nämnden tillsett att organisation och 
ansvar avseende hantering av 
orosanmälningar är väl definierad och 
dokumenterad? 

Delvis. Det finns en organisation med 
mottagningsgrupp och utsedd närvarofunktion som 
ansvarar för hantering av orosanmälningar. Styrning, 
organisation och ansvarsfördelning är dokumenterad. 
Till följd av ökade volymer råder det dock en hög 
arbetsbelastning och personalomsättning som utgör 
en risk för kvalitetsbrister i arbetet. En omorganisation 
har genomförts för att möta dessa risker. 
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Säkerställer nämnden en ändamålsenlig 
hantering av orosanmälningar samt av 
skydds- och förhandsbedömningar? 

Delvis. Det finns dokumenterade processer, rutiner 
och handbok för arbetet som innefattar såväl skydds- 
som förhandsbedömningar. Dock genomförs ingen 
uppföljning av följsamhet till dessa. Socialsekreterare 
i mottagningen har en struktur för kontroll av 
bedömningar.  

Finns det rutiner och systematik 
avseende information till allmänheten och 
andra kommunala aktörer gällande 
skyldigheten att anmäla misstankar om att 
barn far illa? 

Delvis. Socialsekreterare har genomfört 
informationsinsatser om anmälningsskyldigheten till 
personal på skolor. Dock har de inte haft möjlighet att 
genomföra detta den senaste tiden på grund av 
pandemin och hög arbetsbelastning.  

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av hanteringen av 
orosanmälningar? 

Delvis. Statistik avseende antal orosanmälningar och 
ej inledda utredningar delges nämnden årligen. 
Nämnden tar därtill del av muntliga 
lägesbeskrivningar från förvaltningen. 

Nämnden får information om eventuella klagomål, 
synpunkter och avvikelser i samband med 
kvalitetsuppföljning vid varje tertial. Resultat av 
genomförda egenkontroller framgår inte av 
kvalitetsberättelse eller annan uppföljning.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi socialnämnden att:  
 Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och 

verkställighetsprocessen. 
 Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys 

och utveckling av verksamhetens kvalitet.  
 Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och 

utifrån identifierade behov.  
 Säkerställ en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt 

vidta åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden.  
 

 
 
Höganäs den 13 september 2021 

 
Sofia Holmberg Imelda Bengmark  
EY  EY     
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 Källförteckning 
 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Socialnämndens presidium  
 Socialchef 
 Avdelningschef för individ- och familjeomsorgen (IFO) 
 Enhetschef för barn, unga och familjeenheten (BUF) 
 Förste socialsekreterare 
 Urval av socialsekreterare i mottagningsgrupp och utredningsgrupp 

 
Dokument: 
 Organisationsschema för enheten barn, ungdom och familj 
 Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 för socialnämnden 
 Årsredovisning 2020 för socialnämnden 
 Kvalitetsberättelse för socialnämnden år 2020 
 Intern kontrollplan 2020 för socialnämnden  
 Uppföljning av intern kontroll 2020 för socialnämnden  
 Handläggnings- och verkställighetsprocess 
 Presentation angående information avseende anmälningsskyldighet 
 Mall för månadsuppföljning inom barn, ungdom och familjeenheten  
 Samverkansmodell polis/socialtjänst 
 Dokumenterad beskrivning av samverkan mellan socialtjänsten och polisen 
 Kvalitetsuppföljning för socialnämnden, tertial 1 
 Månadsuppföljningar inom barn, ungdom och familjeenheten för år 2020 
 Socialnämndens protokoll och kallelser från september år 2020 fram till juni år 2021 
 Månadsuppföljningar inom barn, ungdom och familjeenheten för år 2021 (januari-juni)  
 Kvalitativ statistik kring vem som anmäler och ärendetyp, augusti år 2021 
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Bilagor. 
Bilaga 1. Nämndmål och mätetal som berör IFO. 

 
Tabell 1. Nämndmål för socialnämnden år 2020–2023 som omfattar Individ- och familjeomsorg samt 
uppföljning av nämndmål i årsredovisning. 
 
Källa: Budget 2021 för socialnämnden samt årsredovisning 2020 för socialnämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nämndmål Mätetal Referens
mål 2020 

Mål 2021 Mål 2022 
 

Mål 2023 
 

Resultat 
2020 

Socialnämnden 
bidrar till att 
medborgare 
lever så tryggt 
som möjligt. 

Andel nöjda med 
bemötandet, IFO. Minst 90% Minst 90% Minst 90% Minst 90% 97% 

Andel som tycker 
att det är lätt att 
komma i kontakt, 
socialtjänst. 

Minst 80% Minst 80% Minst 80% Minst 80% Saknas 

Socialnämnden 
bidrar till att 
medborgare 
lever så 
självständigt 
som möjligt. 

Andel som 
upplever 
delaktighet och 
möjlighet att 
påverka, IFO. 

Minst 90% Minst 80% Minst 80% Minst 80% 79% 

Trygga och 
självständiga 
medarbetare. 

Hållbart 
medarbetar-
engagemang – 
HME. 

Minst index 
83 

Minst index 
85 

Minst index 
85 

Minst index 
85 Index 79 

Andel nöjda med 
ledarskapet. Minst 90% Minst 90% Minst 90% Minst 90% Saknas 

Andel nöjda med 
chefens 
tillgänglighet. 

Minst 90% Minst 90% Minst 90% Minst 90% Saknas 

Andel nöjda med 
sysselsättningsgra
den. 

Minst 82% Minst 90% Minst 90% Minst 90% Saknas 

Nöjdhet med 
förväntningar och 
förutsättningar för 
arbetet 
(medelvärde). 

4,5 4,5 4,6 4,6 
 

Saknas 
 

Socialnämnden 
bidrar till en 
bättre miljö. 

Andel 
medarbetare som 
genomgått 
utbildningen i  
Eco-driving och 
gastankning. 

- 90% 95% 95% Saknas 
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Bilaga 2. Nämndens uppföljning enligt protokoll. 
 

 
Källa: Socialnämndens kallelser och protokoll mellan september år 2020 fram till juni år 2021 
 

Protokoll Uppföljning och information 

Protokoll 2020-09-09 
• Socialchef informerar om högt tryck vad gäller 

orosanmälningar.  
• Ekonomisk prognos och delårsbokslut. 

Protokoll 2020-10-28 
• Socialchef informerar om vad som är på gång i 

verksamheterna, utvecklingsarbetet, samverkan 
och en mindre omorganisering. 

Protokoll 2021-01-27 

• Uppföljning av intern kontroll samt förbättrings- 
och direktåtgärder 2020. 

• Årsredovisning 2020. 
• Socialchef informerar om förvaltningens arbete 

med bland annat arbetssätt, bokslut och 
digitalisering. 

Protokoll 2021-03-03 
• Kvalitetsberättelse år 2020. 
• Socialchef informerar om vad som är på gång i 

förvaltningen. 

Protokoll 2021-04-28 
• Information om utfall av socialjouren 2020 

avseende bland annat utfall antal ärenden, utfall 
tidsåtgång och antal ärenden per ärendetyp. 

Protokoll 2021-05-26 • Kvalitetsuppföljning tertial 1 2021 
• Uppföljning av intern kontroll 2021 tertial 1 
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     KS/2022/20 
§ 34 
REVISIONSRAPPORT - INFORMATIONSSÄKERHET I PRAKTIKEN 
Sammanfattning av ärendet   
På revisorernas uppdrag har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning för att testa hur väl 
kommunens arbete med IT och informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken, 
exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Granskningen utformades och utfördes av EY 
tillsammans med representanter från kommunens IT-avdelning. Metoden baserades på en simulerad 
attack via epost, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en så 
kallad phishingattack. 
 
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under det EY 
anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av verksamhet som 
bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som kommunen 
behandlar i dess dagliga verksamhet. Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera 
tre övergripande rekommendationer som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver: 
- Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar, särskilt 
fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för phishingattacker. 
- Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing. 
- Vidareutveckla befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicera vikten av att rapportera 
säkerhetsincidenter till alla medarbetare. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat ett yttrande hur Höganäs kommun arbetar med dessa tre 
rekommendationer. Bland annat genom att kommunen håller på att gå över till Microsoft 365 (M365) 
vilket erbjuder en säkrare plattform. Under 2022 kommer även interaktiva utbildningstjänster för 
kontinuerlig träning och repetition kring att införas och utvärderas. Under 2022 kommer kommunen 
att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på standarderna ISO 27001 och 27002. I 
samband med detta kommer samtliga medarbetare att utbildas i informationssäkerhet och 
incidentrapportering. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 11, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 januari 2022, 
Kommunledningskontoret, svar på granskningsrapport den 21 december 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv på granskningsrapport den 8 november 2021, 
Ernst & Young, rapport: informationssäkerhet i praktiken, november 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta kommunledningskontorets yttrande så som sitt eget till Höganäs kommuns revisorer. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret 
Kommunfullmäktige 
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SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT NOVEMBER 2021 
INFORMATIONSSÄKERHET I PRAKTIKEN 
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information. 
Detta innefattar information i alla dess former, till exempel ljud, bild, film och så vidare 
oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med stöd av IT, 
papper eller direkt av oss människor i form av tal. Medan IT-säkerhet fokuserar på säkerhet 
i IT-baserad informationshantering, handlar informationssäkerhet alltså om all information. 

Revisionens granskning är genomförd med fokus på ett av flera olika fokusområden som 
kommunen arbetar med när det gäller informationssäkerhet. Området som har granskats är 
så kallad phising. En metod där e-post används för att uppmana och lura mottagaren att 
lämna ut personliga uppgifter eller annan känslig information. Mottagaren kan också 
uppmanas att svara genom att klicka på bifogade länkar som i sin tur kan innehålla och 
överföra skadlig kod. 

Kommunen har i genomförd test valt att utföra phsingattacken mot alla kommunens e-
postanvändare och med en striktare acceptansnivå än den som revisionen initialt föreslog. 
Skälet till detta vara att få en helhetsbild över vilka områden och verksamheter som kan vara 
mer mottagliga för attacker av det här slaget. 

Svaret utgår ifrån de tre övergripande rekommendationer som framkommit i revisionens 
rapport som är: 

 
 Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med 

informationssäkerhetsutbildningar, särskilt fokuserat på de delar av organisationen 
som kan vara målgrupper för phishingattacker. 
 

 Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing. 
 

 Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att 
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare. 

 
Nedan svar beskriver kommande planerade aktiviteter och åtgärder i hur Höganäs kommun 
aktivt arbetar för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller som kan få 
andra betydande konsekvenser. 
 
UTVECKLA ETT STRUKTURERAT OCH REGELBUNDET ARBETE MED 
INFORMATIONSSÄKERHETSUTBILDNINGAR, SÄRSKILT FOKUSERAT PÅ DE 
DELAR AV ORGANISATIONEN SOM KAN VARA MÅLGRUPPER FÖR 
PHISHINGATTACKER. 
Höganäs kommun påbörjade under 2021 införandet av Microsoft 365 (benämns M365 
vidare i detta dokument). M365 är Microsofts samarbetsplattform för kommunens anställda 
och innehåller tjänster och verktyget i molnet för applikationer, enhetshantering och 
avancerad säkerhet. 
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Under 2022 kommer samtliga kommunens medarbetare att flytta över till M365. I 
plattformen M365 finns ett utökat stöd vad det gäller säkerhet som idag inte finns i 
kommunens nuvarande plattform. Det utökade stödet kan förhindra att vissa typer av 
attacker eller kända hot kan stoppas innan de når användare och därmed hjälpa användaren 
att inte göra fel. 

Det pågående införandet av M365 ger kommunen nya verktyg att utveckla och förstärka 
kommunens skydd och exponering från externa hot. 

I arbetet med att kontinuerligt informera, utveckla och utbilda kommunens medarbetare så 
kommer interaktiva tjänster under 2022 införas där medarbetaren ges riktad träning och 
simulering som stärker medarbetarens och kommunens säkerhetsmedvetenhet. 

I syfte att nå ut till alla kommunens medarbetare på olika informationskanaler så kommer 
även information och utbildning ske genom föreläsning där medarbetare i kommunen bjuds 
in under 2022. 

GENOMFÖRA BÅDE TEORETISKA SAMT PRAKTISKA ÖVNINGAR INOM 
PHISHING. 
Interaktiva utbildningstjänster för kontinuerlig träning och repetition kring phising kommer 
att införas och utvärderas under 2022. Utbildningstjänsten som riktar sig till alla medarbetare 
kombinerar interaktiva utbildningar om IT-säkerhet med simulerade attacker och praktiska 
övningar. 
 
VIDAREUTVECKLA SINA BEFINTLIGA RAPPORTERINGSVÄGAR, SAMT 
KOMMUNICERAR VIKTEN AV ATT RAPPORTERA SÄKERHETSINCIDENTER TILL 
ALLA MEDARBETARE. 
Under 2022 kommer kommunen att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet 
baserat på standarderna ISO 27001 och 27002. Ett systematiskt arbete med 
informationssäkerhet är riskbaserat och bygger på återkommande riskanalys med tillhörande 
åtgärder. I samband med detta kommer samtliga medarbetare att utbildas i 
informationssäkerhet och incidentrapportering. Ledningssystemet bygger på MSB:s 
metodstöd för informationssäkerhet där verksamhetsanalys är en av grundstenarna för att 
kartlägga nuläget och anpassa åtgärderna efter varje verksamhets förutsättningar.   

Införandet av M365 kommer att öka tillgängligheten till information på intranätet även för 
mobila användare som har sin huvudsakliga arbetsplats utanför kontoret. Det kommer att ge 
oss möjlighet att utöka våra befintliga rapporteringsvägar så att de blir lätt tillgängliga för all 
personal. 
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Revisionsrapport – arbetet med informationssäkerhet i 
praktiken 
Sammanfattning av ärendet 
På revisorernas uppdrag har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning för att testa hur väl 
kommunens arbete med IT och informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken, 
exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Granskningen utformades och utfördes av EY 
tillsammans med representanter från kommunens IT-avdelning. Metoden baserades på en simulerad attack 
via epost, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en så kallad 
phishingattack. 
 
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under 
det EY anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av 
verksamhet som bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis 
personuppgifter, som kommunen behandlar i dess dagliga verksamhet.  
 
Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande 
rekommendationer som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver: 
- Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar, 
särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för 
phishingattacker. 
- Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing. 
- Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att 
rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat ett yttrande hur Höganäs kommun arbetar med dessa tre 
rekommendationer. Bland annat genom att kommunen håller på att gå över till Microsoft 365 (M365) 
vilket erbjuder en mer säker plattform. Under 2022 kommer även interaktiva utbildningstjänster för 
kontinuerlig träning och repetition kring phising kommer att införas och utvärderas. Under 2022 kommer 
kommunen att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på standarderna ISO 27001 och 
27002. I samband med detta kommer samtliga medarbetare att utbildas i informationssäkerhet och 
incidentrapportering. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, svar på granskningsrapport, den 21 december 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv på granskningsrapport, den 8 november 2021, 
EY, rapport: informationssäkerhet i praktiken, november 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta kommunledningskontorets yttrande så som sitt eget till Höganäs kommuns revisorer. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
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Sammanfattning 
 

På uppdrag av Höganäs kommuns förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning för att 
testa hur väl kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet har kommunicerats till 
medarbetarna i praktiken, exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet med IT- och 
informationssäkerhet inom Höganäs kommun. Detta genom att bedöma i vilken utsträckning en 
angripare riskerar att komma åt Höganäs kommuns IT-miljöer genom angrepp via e-post. De följande 
revisionsfrågorna har legat till grund för granskningen: 

► Hur väl hanterar kommunens medarbetare hotet från attacker genom falska e-

postmeddelanden, så kallad phishing? 

► Hur kan Höganäs kommuns säkerhetsarbete kopplat till attacker med falska e-

postmeddelanden utvecklas? 

Granskningen genomfördes mellan maj 2021 till november 2021 och baserades på en simulerad 
attack via e-post, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en 
så kallad phishingattack. Granskningen utformades och utfördes av EY tillsammans med 
representanter från kommunen. Metoden bygger på EY:s etablerade ramverk över hur en 
organisation arbetar med informationssäkerhet, samt EY:s beprövade metodik för att genomföra en 
simulerad phishingattack. Resultaten analyserades i tre huvudområden: 1) Mottagare som klickat på 
länken i e-postmeddelandet, 2) Mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan, 
samt 3) Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet. Dessa områden jämfördes sedan mot på 
förhand definierade acceptansnivåer, samt med vad EY anser är en godtagbar standard i offentlig 
sektor. 

 

Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under det EY 

anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av verksamhet som 

bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som kommunen 

behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen själva har definierat striktare 

acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper en mycket hög risk att utsättas 

för phishingattacker. Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder för att stärka utbildning och 

medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i motståndskraften mot phishingattacker. 

Detta för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller andra betydande 

konsekvenser.  

 

Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande rekommendationer 

som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver: 

► Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar, 

särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för 

phishingattacker.  

► Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.  

► Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att 

rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare.
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1. Bakgrund 

Höganäs kommun, inklusive dess nämnder och förvaltningar, behandlar stora mängder digital 
information. Detta skapar många nya möjligheter i form av effektivare förvaltning, uppföljning och 
utökad service till medborgare, samtidigt som risker uppstår när informationen inte hanteras 
ändamålsenligt. För att uppnå god informationssäkerhet inom organisationen krävs det att styrning 
och dagligt arbete bedrivs på ett sådant sätt att informationen är tillgänglig, riktig, har tillräckligt 
starkt skydd samt är spårbar. 

 

I tidigare granskningar har kommunens revisorer identifierat risker relaterat till kommunens 
övergripande arbete med IT- och informationssäkerhet, samt sårbarheter kopplat till 
verksamhetskritiska system inom kommunen. Revisorerna har därför valt att genomföra en 
granskning för att testa hur väl kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet har 
kommunicerats till medarbetarna i praktiken. 

 

En sådan granskning genomförs genom att EY simulerar en cyberattack där falska e-
postmeddelanden skickas ut till medarbetarna, en så kallad phishingattack (svenska: nätfiske). 
Genom ett fullgott informationssäkerhetsarbete bör medarbetarna kunna identifiera ett sådant 
angrepp och veta hur de ska agera för att hantera och rapportera ett misstänksamt e-
postmeddelande med bibehållen säkerhet. Genom att analysera hur många mottagare av e-
postmeddelande som agerade korrekt kan revisorerna få en bild av hur väl utbildning och 
medvetenhet fungerar i praktiken inom kommunen. 

 

1.1 Phishing  

 

Digitalisering leder till en ökad risk relaterad till informationssäkerhet. Cyberkriminella aktörer väljer i 
en hög utsträckning att inte enbart attackera teknologin i en organisation, utan även människorna i 
den. Cyberkriminella utför social manipulation genom att utnyttja mänskliga svagheter som rädsla 
och förtroende för att utvinna känslig information som är viktig att skydda, eller för att sprida skadlig 
kod som kan tillfoga en organisation, dess intressenter, samt samhället stor förstörelse. Under den 
osäkra situationen av COVID-19 har EY sett en ökning av denna typ av cyberkriminalitet, särskilt 
genom phishing. Detta innebär att den mänskliga aspekten blir avgörande för att säkerställa ett 
adekvat skydd av en organisations tillgångar, samt för att uppfylla gällande lagkrav om 
informationssäkerhet och integritet. 

 

En fullbordad attack av phishing kan innebära stora konsekvenser för en organisation, både 
finansiellt, men även sociala konsekvenser som ett försämrat anseende och rykte. Det är därmed 
viktigt att vara proaktiv och bekämpa det ökade hotet av phishing. Risken för en fullbordad attack av 
phishing reduceras om medarbetare inom en organisation är medvetna om hotet av phishing, har 
kunskapen att kunna identifiera indikationer av ett falskt e-postmeddelande med fientligt uppsåt, 
samt har en tydlig rapporteringsväg att följa för att rapportera eventuellt misstänkta e-
postmeddelanden. Att kontinuerligt genomföra medvetenhetsträning inom informationssäkerhet för 
att medarbetare ska upptäcka samt reagera på hotet från phishing är ett alternativ för att mitigera 
riskerna från denna typ av cyberattacker.  
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1.2 Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syfte är att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet med IT- och 
informationssäkerhet genom att testa utbildning och medvetenhet hos medarbetare inom 
kommunen. Vidare är syftet också att bedöma i vilken utsträckning en angripare riskerar att komma 
åt Höganäs kommuns IT-miljöer genom angrepp via e-post. De följande revisionsfrågorna har legat 
till grund för granskningen: 

► Hur väl hanterar kommunens medarbetare hotet från attacker genom falska e-

postmeddelanden, så kallad phishing? 

► Hur kan Höganäs kommuns säkerhetsarbete kopplat till attacker med falska e-

postmeddelanden förbättras? 

1.3 Avgränsningar 

Granskningen är avgränsad till att ge en bild över hur sårbar kommunen är för attacker riktade mot 
personalen via e-post. Det ges alltså inte någon helhetsbild av kommunens totala arbete inom IT- och 
informationssäkerhet utan syftet är ge en mer detaljerad bild av ett begränsat område. Ingen teknisk 
testning har heller utförts för att granska effektiviteten i kommunens skalskydd, dvs. hur väl 
existerade och inbyggda säkerhetskontroller fungerar för att identifiera och stoppas illvilliga e-
postmeddelanden. 

 

1.4 Metod och genomförande 

Granskningen bygger på EY:s etablerade ramverk för hur en organisation arbetar med 
informationssäkerhet. Figur 1 nedan visar hur arbetstagarens motivation och förmåga att uppfylla 
kraven påverkas av genomförda organisatoriska åtgärder. Detta formar i sin tur den enskilda 
medarbetarens efterlevnad av regler, samt motståndskraft mot angrepp.  

 

 
Figur 1: EY:s ramverk för bedömning av en organisations informationssäkerhet 
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Den genomförda granskningen har fokuserat på att analysera beteendet hos kommunens 
medarbetare genom att utföra en simulerad phishingövning. Övningen testar således främst 
kommunens, samt de anställdas, motståndskraft mot denna typ av angrepp. Nedan följer en mer 
detaljerad beskrivning av EY:s metodik för att utföra en phishingövning samt en detaljerad 
beskrivning av hur övningen genomfördes.  

 

1.4.1 Metod 

EY använder en beprövad metodik för att genomföra, och analysera, en simulerad phishingattack. 
Övningen sätts upp med hjälp av ett verktyg som används för att skicka ut ett e-postmeddelanden till 
den definierade målgruppen, samt för att samla in data kring det faktiska utfallet. Insamlad 
information jämförs sedan mot på förhand definierade acceptansnivåer, samt vad EY anser är en 
godtagbar standard i offentlig sektor. Den information som ligger till grund för granskningen har 
insamlats av EY i möten med utvalda nyckelpersoner som arbetar med informationssäkerhet 
inom Höganäs kommun. 

 

För att besvara revisionsfrågorna har EY granskat tre huvudområden enligt nedan: 

► Mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet – EY har granskat hur många 
mottagare av det förfalskade e-postmeddelande som klickade på länken till landningssidan 
inbäddad i e-postmeddelandet. Detta för att få en förståelse för kommunens motståndskraft 
mot hotet av phishing, samt hur god kunskapsnivån inom kommunens medarbetare är för att 
kunna identifiera ett e-postmeddelande från en falsk avsändare. EY bedömer att detta är ett 
viktigt område att granska då riskerna för att cyberkriminella kan utvinna känslig 
information, implementera skadlig kod, eller attackera en organisations IT-infrastruktur ökar 
avsevärt om en mottagare klickar på en skadlig länk eller laddar ner en bilaga i ett e-
postmeddelande skickat från en okänd avsändare. 

► Mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan – EY har granskat hur 
många mottagare av det förfalskade e-postmeddelandet som initialt klickade på länken 
inbäddad i e-postmeddelandet, för att sedan uppge användarinformation på den förfalskade 
landningssidan. Detta för att skapa en förståelse för hur stark kommunens motståndskraft är 
mot angrepp av phishing, samt för att mäta kunskapsnivån hos kommunens medarbetare att 
kunna identifiera en förfalskad landningssida från en okänd domän. EY bedömer att detta är 
ett viktigt område att granska då riskerna för att cyberkriminella kan utvinna känslig 
information och ta sig in i en organisations IT-infrastruktur ökar avsevärt om en medarbetare 
delar med sig av sin användarinformation som kan leda till en organisations tillgångar.  

► Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet – EY har granskat hur många mottagare 
av det förfalskade e-postmeddelandet som identifierade indikationerna på phishing, samt 
valde att rapportera meddelandet till kommunens IT-avdelning. Detta för att mäta 
kommunens motståndskraft mot phishing, skapa en förståelse för hur väl kommunens 
medarbetare identifierar ett e-postmeddelande från en falsk avsändare, samt hur väl 
rapporteringsvägen för att rapportera dessa fungerar, och i vilken utsträckning den används 
av medarbetarna i praktiken. EY bedömer detta som ett viktigt område att granska, då det 
dels visar på hur medvetna medarbetarna inom kommunen är kring vikten av att rapportera 
phishing, samt hur väl rapporteringsvägen fungerar i praktiken. Detta då en tidig 
rapportering av ett misstänksamt e-postmeddelande tillåter en organisation att omedelbart 
upptäcka en cyberattack av detta slag, utreda dess omfattning, samt sätta in skyddsåtgärder.  
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1.4.2 Genomförande 

Övningen har utformats och genomförts av specialister inom IT- och informationssäkerhet från EY, 
tillsammans med utvalda representanter från Höganäs kommun. De utvalda representanterna från 
kommunen har givits möjlighet att faktagranska rapporten i syfte att säkerställa att slutsatser 
grundar sig i korrekta fakta. Nedan följer en ingående beskrivning av respektive huvudmoment för 
att förbereda, utföra och analysera den simulerade attacken.  

 

1.4.2.1 E-postmeddelande och landningssida 

En simulerad phishingattack bygger på att ett e-postmeddelande skickas ut till en utvald målgrupp. E-
postmeddelande kan vara utformat på olika sätt baserat på övningens syfte. E-postmeddelandet kan 
exempelvis innehålla en länk som leder vidare till en internetsida (landningssida), eller inkludera en 
länk som initierar en nerladdning av en fil. E-postmeddelanden som inkluderar en länk till en 
landningssida testar vanligtvis hur villiga anställda är att dela med sig av användarinformation som 
inloggningsuppgifter eller att ladda ner okända filer.   

 

För att bestämma hur e-postmeddelandet skulle utformas hölls inledningsvis möten tillsammans 
med kommunens representanter. Beslutet föll på att inkludera en länk i e-postmeddelande som 
hänvisade till en landningssida. På landningssidan uppmanades det att berörd person skulle uppge 
inloggningsuppgifter (e-postadress samt lösenord) till sitt outlook-konto. För e-postmeddelandet 
som skickades ut samt landningssidan, se Bilaga 1.  

 

1.4.2.2 Målgrupp och utskick 

Målgruppen för en simulerad phishingattack kan variera beroende på övningens syfte. E-
postmeddelande kan exempelvis vara riktat mot utvalda avdelningar eller bolag baserat på deras 
risknivå. E-postmeddelandet kan också skickas ut till samtliga anställda för att på så sätt skaffa sig en 
övergripande bild av kommunens motståndskraft samt de anställdas medvetenhet.  

 

I samråd med kommunens representanter beslutades det att skicka ut e-postmeddelandet till 
samtliga 2737 medarbetare inom Höganäs kommun. Innan det faktiska e-postmeddelandet skickades 
ut hölls ett testmöte där den simulerade attacken testades för att säkerställa att e-postmeddelandet 
gick igenom skalskyddet och skulle nå fram till mottagarna. Den tekniska genomgången inkluderade 
behov av vitlistning, spamfilter samt potentiell rate limiting. Onsdagen den 8 september 2021, dagen 
efter att den tekniska genomgången avslutats med lyckade resultat, skickades e-postmeddelandet ut 
till samtliga mottagare. Simuleringen var sedan aktiv i en veckas tid, fram till den 15 september 2021.   

 

1.4.2.3 Rapportering 

Att skydda sig mot hotet från en phishingattack är komplicerat och är en samverkan mellan många 
olika faktorer. En viktig komponent är att effektiva rapporteringsvägar existerar, samt att de 
anställda är medvetna kring dessa. Åtgärder bör vidtas skyndsamt då hotet är som störst under den 
initiala tiden efter att e-postmeddelandet mottagits. Det är också av stor vikt att personer som 
förmodar att de blivit utsatta för angrepp vidtar nödvändiga åtgärder för att ändra 
inloggningsuppgifter som en angripare kan ha fått tillgång till.  

 

Inom Höganäs kommun ska rapporteringen av ett förmodat falskt e-postmeddelande rapporteras till 
IT-avdelningen. Rapporteringen kan ske via e-post eller ett telefonsamtal. När IT-avdelningen har 
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tagit emot en rapportering tar de vidare ärendet och undersöker dess natur. Ifall det bekräftas att ett 
illvilligt e-postmeddelande har tagits emot av någon av kommunens anställda läggs det upp en 
varning på kommunens intranät. Samtliga anställda som misstänker att de utsatts för falskt e-
postmeddelande uppmanas att rapportera detta till IT-avdelningen för att få hjälp att byta 
inloggningsuppgifter. För varningen som lades upp i samband med den simulerade övningen, se 
Bilaga 2.   

 

1.4.2.4 Risknivåer och acceptansnivåer 

För att tolka resultaten av en simulerad phishingattack krävs en förståelse kring potentiella risker av 
en fullbordad attack (risknivåer), samt mottagarens relativa benägenhet att acceptera dessa 
(acceptansnivåer). Risken för en fullbordad attack kan exempelvis vara mer omfattande för en större 
kommun då dessa besitter mer känslig information samt större finansiell kraft. Det kan också vara 
skillnader inom en kommun, där vissa förvaltningar kan ha mindre risk än andra baserat på typen av 
verksamhet. Se Tabell 1 för den definition av risknivåer som EY har använt under genomförd 
granskning: 

 

Tabell 1: Risknivåer för phishingövning 

Mycket hög risk En mycket hög risk för, och i samband med, en phishingattack existerar. 
Kommunen rekommenderas att omgående vidta åtgärder för att 
åtgärda svagheter i motståndskraften mot phishingattacker. Detta för 
att undvika finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande 
konsekvenser. 

Hög risk En hög risk för, och i samband med, en phishingattack existerar. 
Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder för att utvärdera och 
åtgärda svagheter i motståndskraften mot phishingattacker. Detta för 
att undvika finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande 
konsekvenser. 

Medel risk En medel risk för, och i samband med, en phishingattack existerar. 
Kommunen rekommenderas att utvärdera och förbättra 
motståndskraften mot phishingattacker. Detta för att undvika 
finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande konsekvenser. 

Låg risk En låg risk för, och i samband med, en phishingattack existerar. 
Kommunen rekommenderas att arbeta vidare med att kontinuerligt 
säkerställa en hög motståndskraft mot phishingattacker. Detta för att 
undvika finansiella förluster, negativt rykte eller andra betydande 
konsekvenser. 

 

Innan en simulerad phishingattack påbörjas är det även viktigt att översätta de olika risknivåerna som 
existerar till specifika mätetal anpassade för den aktuella organisationen, vilket kallas för 
acceptansnivåer. För den simulerade övningen definierades acceptansnivåer av kommunens 
representanter genom att omvandla risknivåerna till specifika procentandelar, se Bilaga 3.  

 

1.4.3 Tidsplan 

Granskningen genomfördes från maj 2021, till november 2021, se Tabell 2 nedan för granskningens 
tidsplan.  
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Tabell 2: Tidsplan 

Förberedelser och planering Maj – September 2021 

Test och utskick September 2021 

Rapportskrivning samt intern kvalitetssäkring September 2021 

Justering samt färdigställande av rapport Oktober 2021 

Avrapportering och slutpresentation November 2021 
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2. Analys 

En phishingattack kan genomföras på många olika sätt vilket kan påverka resultatet samt eventuella 
konsekvenser av attacken. Beroende på vad en cyberkriminell aktör har för målsättning med en 
attack kan den vara mer eller mindre riktad till specifika personer eller avdelningar inom kommunen. 
Sättet man utformar phishingattacken på påverkar därmed resultatet och bör vägas in i analysen av 
detta. I följande kapitel analyseras resultatet av den simulerade attack som EY gemensamt med 
kommunen utformat. Analysen presenteras i tre delar som kretsar runt tre nyckeltal: 2.1 Mottagare 
som klickat på länken i e-postmeddelandet, 2.2 Mottagare som uppgav användarinformation på 
landningssidan, samt 2.3 Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet.   

 

2.1 Mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet 

Resultatet av den simulerade attacken visar att 16% av alla mottagare klickade på den inbäddade 
länken i e-postmeddelandet. Resultatet av granskningen visar att kommunen, inklusive nämnder, 
förvaltningar samt helägda bolag, löper en mycket hög risk att utsättas för en phishingattack i 
jämförelse med kommunens på förhand definierade acceptansnivåer.  

 

Höganäs kommun hade i samråd med EY på förhand bestämt acceptansnivåer för vilka resultat som 
bör accepteras baserat på verksamhetens omfattning och nuvarande arbete kring medvetenhet av 
informationssäkerhet. Se Tabell 3 för de på förhand beslutade acceptansnivåerna. 

 

Tabell 3: Acceptansnivåer för andel mottagare som klickar på länken 

Riskanalys Acceptansnivå (%) 

Mycket hög risk >5% 

Hög risk 3,1–5% 

Medel risk 1,5–3% 

Låg risk <1,5% 

 

2.1.1 Resultat av simulering 

Totalt skickades e-postmeddelandet till 2737 medarbetare inom Höganäs kommun, inklusive 
förvaltningar samt kommunala bolag. 449 av dessa mottagare öppnade e-postmeddelandet och 
klickade på den inbäddade länken i meddelandet, motsvarande 16% av alla mottagare, se Figur 2 
nedan. I relation till acceptansnivåerna presenterade i Tabell 3, löper därmed Höganäs kommun, 
inklusive förvaltningar samt kommunala bolag, en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad 
attack av phishing.  
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Figur 2: Fördelning av andel mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet (%). 

 

Simuleringen var aktiv under en veckas period. Majoriteten av mottagarna som klickade på länken i 
e-postmeddelandet gjorde detta under simuleringens första dag, motsvarande 61% av alla mottagare 
som tryckte på länken. Figur 3 visar att andelen mottagare som klickade på länken i e-
postmeddelandet under resterande dagar sjönk sedan markant, vilket enligt EY är förväntat i en 
simulerad attack som påkallar omedelbara handlingar av mottagaren.  

 

 
Figur 3: Andel klick av länk i e-postmeddelande per dag (%). 

 

Figur 4 visar hur stor andel av e-postmeddelandets mottagare som klickade på den inbäddade länken 
i e-postmeddelandet, per organisation. EY noterade att AB Höganäshem var organisationen med den 
högsta andelen mottagare som klickat på länken (6) baserat på deras totala antal mottagare (23), 
motsvarande 26% av bolagets totala antal mottagare. Även inom Höganäs omsorg AB noterade EY 
att cirka 20% av bolagets anställda (203 mottagare av totalt 1025) klickade på den inbäddade länken i 
e-postmeddelandet. Det totala resultatet av antal mottagare som klickade på den inbäddade länken i 
e-postmeddelandet, i relation till de på förhand bestämda acceptansnivåerna visar på att samtliga 
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delar av Höganäs kommun inklusive förvaltningar samt bolag, löper en mycket hög risk att utsättas 
för en phishingattack. 

 

 
Figur 4: Fördelning av mottagare som klickade på länk per organisation (%). Notera att andel mottagare som 
klickat på e-postmeddelandet för varje organisation är baserat på det antal e-postmeddelanden som skickades 
till respektive organisation. 

 

Figur 5 visar hur stor andel av e-postmeddelandets mottagare som klickade på den inbäddade länken 
i e-postmeddelandet, per kommunens förvaltningar. EY noterade att Nämndsservice KLK var 
förvaltningen med det högsta andelen mottagare som klickat på länken (12) baserat på deras totala 
antal mottagare (53), motsvarande 23% av förvaltningens totala mottagare. EY noterade att alla 
kommunens förvaltningar löper en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad cyberattack genom 
phishing, i jämförelse med de tidigare bestämda acceptansnivåerna. 

 

 
Figur 5: Fördelning av mottagare som klickade på länk per förvaltning (%). Notera att andel mottagare som 
klickat på e-postmeddelandet för varje förvaltning är baserat på det antal e-postmeddelanden som skickades 
till respektive förvaltning. 
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2.2 Mottagare som uppgav användarinformation på landningssida 

Resultatet av den simulerade attacken visar att 7% av e-postmeddelandets mottagare uppgav 
användarinformation på den förfalskade landningssidan. Resultatet visar att kommunen, inklusive 
nämnder, förvaltningar samt helägda bolag, löper en mycket hög risk att utsättas för en 
phishingattack i jämförelse med kommunens på förhand definierade acceptansnivåer. 

 

Höganäs kommun hade i samråd med EY på förhand bestämt acceptansnivåer för vilka resultat som 
bör accepteras baserat på verksamhetens omfattning och nuvarande arbete kring medvetenhet av 
informationssäkerhet. Se Tabell 4 för de på förhand beslutade acceptansnivåerna. 

 

Tabell 4: Acceptansnivåer för andelen mottagare som uppger användarinformation 

Riskanalys Acceptansnivå (%) 

Mycket hög risk >2% 

Hög risk 1,1–2% 

Medel risk 0,25–1% 

Låg risk <0,2% 

 

2.2.1 Resultat av simulering 

Totalt skickades e-postmeddelandet till 2737 anställda på Höganäs kommun, inklusive förvaltningar 
samt kommunala bolag. 185 av dessa mottagare klickade på länken i e-postmeddelandet samt 
uppgav användarinformation på landningssidan, motsvarande 7% av alla mottagare, se Figur 6. I 
relation till acceptansnivåerna presenterade i Tabell 4, löper därmed Höganäs kommun, inklusive 
förvaltningar samt kommunala bolag, en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad phishingattack.  

 

 
Figur 6: Fördelning av mottagare som uppgav användarinformation på landningssida (%). 

 

Figur 7 visar en jämförelse över andelen mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet i 
relation till andelen mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan per organisation. 
EY noterade att AB Höganäshem var bolaget där flest mottagare procentuellt klickade på länken i e-
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postmeddelandet, men där ingen av dessa mottagare uppgav användarinformation på 
landningssidan. I jämförelse med de på förhand bestämda acceptansnivåerna visar detta på att AB 
Höganäshem löper en låg risk för att utsättas för en lyckad phishingattack. EY noterade att Höganäs 
omsorg AB uppnådde den högsta andelen mottagare som uppgett användarinformation på den 
förfalskade landningssidan, där 96 mottagare av totalt 1026 mottagare (9% av alla mottagare) lämnat 
sin information. I jämförelse med acceptansnivåerna löper Höganäs kommun samt dess helägda 
bolag Höganäs Energi AB och Höganäs omsorg AB en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad 
phishingattack. 

 

 
Figur 7: Jämförelse av mottagare som klickade på länken i relation till mottagare som uppgav 
användarinformation på landningssida (per organisation). Notera att andelen mottagare är baserat på det antal 
e-postmeddelanden som skickades till respektive organisation. 

 

Figur 8 visar en jämförelse över andelen mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet i 
relation till andelen mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan för respektive 
förvaltning. Resultatet visar att alla mottagare inom alla förvaltningar utom räddningstjänsten angav 
användarinformation på landningssidan. EY noterade att 6% av mottagarna inom socialförvaltningen 
samt utbildningsförvaltningen uppgav användarinformation på landningssidan, vilket EY bedömer 
som en hög nivå i jämförelse med antalet mottagare som enbart klickade på länken i e-
postmeddelandet. I jämförelse med de på förhand bestämda acceptansnivåerna löper alla 
förvaltningar inom Höganäs kommun en mycket hög risk för att utsättas för en lyckad phishingattack, 
förutom räddningstjänsten som löper en låg risk.  
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Figur 8: Jämförelse av mottagare som klickade på länken i relation till mottagare som uppgav 
användarinformation på landningssida (per förvaltning). Notera att andelen mottagare är baserat på det antal 
e-postmeddelanden som skickades till respektive förvaltning. 

 

2.3 Mottagare som rapporterade e-postmeddelandet 

Inom Höganäs kommun rapporteras misstänksamma e-postmeddelanden till kommunens IT-
avdelning, via valfritt kommunikationsmedel. Totalt rapporterade 119 mottagare e-postmeddelandet 
till IT-avdelningen under pågående simulering, motsvarande 4% av alla mottagare. Noterbart är att 
det var relativt få av de mottagare som lämnade användarinformation på landningssidan som 
rapporterade att de hade gjort så till IT-avdelningen (12%). Detta resultat kan vara särskilt kritiskt då 
det ökar risken för att konfidentiell information sprids till fientliga aktörer utan kommunens vetskap. 
Resultatet visar även på att majoriteten av rapporteringarna inkom under morgonen av 
simuleringens första dag, samt att antalet mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet 
minskade i samband med att rapporteringarna började inkomma, samt när kommunen publicerade 
en varning om phishingattacken på intranätet. 

 

2.3.1 Resultat av simulering 

Tabell 5 visar att 4% av e-postmeddelandets mottagare (motsvarande 119 medarbetare) 
rapporterade e-postmeddelandet till IT-avdelningen. Tabellen visar också att 15% av simuleringens 
mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet rapporterade e-postmeddelandet. EY 
noterade att 12% av de mottagare som lämnat sin användarinformation på landningssidan 
rapporterade detta till IT-avdelningen. Detta innebär att 88% av e-postmeddelandets mottagare som 
uppgav sin konfidentiella information på landningssidan inte rapporterade detta till kommunens IT-
avdelning.     
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Tabell 5: Nyckeltal för rapportering 

Område Resultat 

Total andel mottagare som rapporterade e-postmeddelandet 4 % 

Andel av de mottagare som klickade på länken som rapporterade e-
postmeddelandet  

15 % 

Andel av de mottagare som uppgav användarinformation på landningssidan 
som rapporterade e-postmeddelandet 

12 % 

 

Figur 9 visar en översikt över de mottagare som valde att rapportera e-postmeddelandet till IT-
avdelningen. 55% av dessa (motsvarande 66 medarbetare) angav under rapporteringstillfället att de 
hade klickat på länken i e-postmeddelandet. 43% (motsvarande 51 medarbetare) angav att de inte 
hade klickat på länken.  

 

 
Figur 9: Andel rapporterade ärenden till IT-avdelningen där mottagaren klickat på länken i e-postmeddelandet 
(%). 

 

EY noterade att majoriteten av alla rapporteringar av e-postmeddelandet (85%) inkom till IT-
avdelningen under simuleringens första dag. Figur 10 visar fördelningen per timme över antalet 
rapporteringar som inkom under denna dag. Detta visar att den första rapporteringen inkom till IT-
avdelningen mellan klockan 06:00–07:00, samt att flest medarbetare rapporterade det 
misstänksamma e-postmeddelandet mellan klockan 08:00-09:00. Höganäs kommun publicerade en 
varning gällande den pågående attacken på intranätet under denna tidsperiod, vilket fick 
konsekvensen att antalet rapporterade ärenden minskade drastiskt.  
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Figur 10: Antal rapporteringar av e-postmeddelandet under simuleringens första dag (2021-09-08).  

 

EY noterade att de flesta mottagare som klickade på länken (61%) gjorde detta under simuleringens 
första dag. Figur 11 visar att flest mottagare klickade på länken i e-postmeddelandet mellan klockan 
05:00-06:00, samt mellan klockan 06:00-07:00, det vill säga innan arbetsdagens början och innan en 
varning hunnit publiceras på kommunens intranät. EY noterade även att andelen mottagare som 
klickade på den inbäddade länken i e-postmeddelandet minskade efter att den första rapporteringen 
inkommit till IT-avdelningen, samt efter att kommunen publicerade varningen till sina medarbetare 
via intranätet.  

 

 
Figur 11: Antal mottagare som klickade på länken i e-postmeddelandet under simuleringens första dag (2021-
09-08). 
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3. Övergripande rekommendationer 

Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under det EY 
anser att man kan förvänta sig av kommunen. Bedömningen baseras på den typ av verksamhet som 
bedrivs och på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som kommunen 
behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen själva har definierat striktare 
acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper en mycket hög risk att utsättas 
för phishingattacker. Kommunen rekommenderas således att vidta åtgärder för att stärka utbildning 
och medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i motståndskraften mot 
phishingattacker. Detta för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller andra 
betydande konsekvenser. I följande avsnitt presenterar EY de mest relevanta och övergripande 
rekommendationerna som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver. EY 
rekommenderar att arbetet med samtliga rekommendationer påbörjas inom 12 månader. 

 

3.1 Strukturerat och regelbundet arbete med 
informationssäkerhetsutbildningar 

Enligt EY:s ramverk för hur en organisation arbetar med informationssäkerhet styrs en organisations 
motståndskraft mot angrepp av de anställdas motivation och förmågor. Motivation och förmågor 
formas i sin tur av olika organisatoriska åtgärder likt styrning, organisation, kommunikation, 
utbildning och styrdokument. För att erhålla en god motståndskraft mot cyberattacker krävs det 
således ett övergripande, strukturerat och planlagt arbete med informationssäkerhet. Detta arbete 
bör inkludera en tydlig plan för hur organisationen ska öka medvetenheten genom planlagda och 
regelbundna utbildningsinsatser inom informationssäkerhet.  

 

Baserat på resultaten av den genomförda granskningen rekommenderar EY att Höganäs kommun 
utvecklar ett formaliserat program av informationssäkerhetsutbildningar för samtliga medarbetare 
inom kommunen. Detta för att kunna förbättra kommunens motståndskraft mot cyberattacker. 
Syftet med programmet bör också vara att öka medvetenheten kring vikten av informationssäkerhet, 
samt att utbilda medarbetare om de hot och risker som finns relaterade till informationssäkerhet i 
deras dagliga arbete. Programmet rekommenderas att inkludera specifika mål för utbildningar inom 
informationssäkerhet, exempelvis olika delmål för olika informationssäkerhetsområden. EY 
rekommenderar även att kommunen genomför en utförlig intressentanalys för att identifiera 
särskilda målgrupper inom kommunen som programmet kan behöva riktas mot. Dessa målgrupper 
skulle exempelvis kunna vara förvaltningar eller kommunala bolag som är i en särskilt hög riskgrupp 
baserat på karaktären av dess verksamheter. Utifrån denna analys rekommenderar EY att 
programmet ska konkretisera hur kommunikation, samt utbildningsaktiviteter med respektive 
målgrupp, ska utformas, genomföras samt följas upp.  

 

 

 

3.2 Teoretiska samt praktiska övningar inom phishing 

Mängden cyberattacker hos organisationer har ökat under de senaste åren. Bland dessa attacker har 
EY framförallt noterat en markant ökning i antalet phishingattacker som utförts. En faktor som ligger 
till grund för detta är COVID-19 och den ökade användningen av digitala verktyg detta har inneburit. 
De anställdas medvetenhet och kunskap kring informationssäkerhet blir således allt viktigare för att 
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säkerställa ett adekvat skydd av informationen hos en organisation, samt för att uppfylla gällande 
lagkrav om informationssäkerhet och integritet. Att klicka på en inbäddad länk i ett e-
postmeddelande, eller att uppge användardata, under en pågående cyberattack genom phishing kan 
exempelvis leda till stora konsekvenser för en kommun, både på individ- samt organisationsnivå. 
Detta då cyberkriminella kan försöka utvinna konfidentiell information, eller implementera skadlig 
kod i mottagarens enhet.   

 

Baserat på utförd granskning rekommenderar EY att Höganäs kommun formulerar en tydlig plan 
kring hur medvetenheten och kunskapen kring phishing ska ökas genom hela organisationen, och 
specifikt i de delar av kommunen som löper störst risk för denna typ av attacker. Utbildningsplanen 
bör inkludera teoretiska aspekter av området, så som vad vanliga indikationer på ett falskt e-
postmeddelande kan vara, samt vilka konsekvenser en fullbordad phishingattack kan innebära. 
Utöver specifika utbildningstillfällen, rekommenderas kommunen att kontinuerligt sprida 
utbildningsmaterial till sina medarbetare, exempelvis i form av checklistor medarbetarna kan följa vid 
misstanke av en phishingattack. Utöver teoretisk utbildning, rekommenderar EY Höganäs kommun 
att även utföra praktiska övningar av motståndskraften mot phishing inom kommunen. Detta kan 
exempelvis innebära regelbundna och planlagda tester av säkerhetsmedvetenheten och kunskapen 
inom phishing hos medarbetarna. Detta för att kontrollera effekten av genomförda 
utbildningsinsatser, samt för att fortsätta sprida medvetenheten inom kommunen. Praktiska 
övningar relaterade till cyberattacker via e-postmeddelanden bör genomföras regelbundet, för att 
utbilda och öva medarbetarnas praktiska kompetens att kunna identifiera ett falskt e-
postmeddelande, avsändare, eller domän. Det finns olika sätt en kommun kan genomföra tester, 
men framförallt rekommenderar EY att kommunen utforskar möjligheten att fortsätta med 
uppföljande simuleringar av phishingattacker för att erhålla analyserbar och enhetliga data.  

 

3.3 Kommunicera betydelsen av rapportering 

Det finns olika sätt en organisation kan minska effekterna av en pågående cyberattack genom att 
underlätta identifiering, förhindra spridning och stoppa attacken. En viktig faktor är att effektiva 
rapporteringsvägar existerar, samt att de anställda är medvetna om hur, och när, dessa ska 
användas. När det rör sig om phishingattacker kan rapporteringen av ett misstänksamt e-
postmeddelande möjliggöra att hotet identifieras, samt att adekvata skyddsåtgärder kan vidtas inom 
skälig tid. Att snabbt identifiera och motverka en phishingattack kan således ha stor påverkan på hur 
skadliga konsekvenser blir, samt möjligheterna att sedermera stoppa den. Rapporteringsvägen bör 
också utvärderas regelbundet och övervakas av informationssäkerhetsansvariga inom kommunen.  

 

Baserat på resultatet från granskningen rekommenderar EY att Höganäs kommun ser över sina 
befintliga rapporteringsvägar, samt medvetenheten hos kommunens medarbetare kring dessa. 
Rapporteringsvägarna bör vara tydliga, kommunicerade och tillgängliga för alla. Ifall någon 
medarbetare har frågor kring rapporteringsvägar bör det var tydligt vart, eller till vem, de ska vända 
sig. Utöver detta rekommenderas kommunen att arbeta vidare med att kommunicera vikten av att 
rapportera eventuella säkerhetsincidenter inom kommunen. Kommunikationen bör inkludera tydliga 
förväntningar och kravställningar på rapportering då man misstänker att man blivit utsatt för en 
cyberattack eller att man angett användarinformation till en extern aktör.  EY bedömer att 
rapporteringsfrekvensen hos en organisation som utsätts för en phishingattack riskerar att minska 
vid ökat hemarbete, då medarbetare inte har samma regelbundna kontakt med varandra. Denna risk 
är således ytterligare en faktor som talar för behovet av att kommunicera vikten av att rapportera 
säkerhetsincidenter till samtliga medarbetare.  
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4. Revisionsfrågor 

Granskningen har utgått från två revisionsfrågor, vilka besvaras nedan. 

Färgkod Förklaring 

 Revisionsfråga uppfylls ej 

 Revisionsfråga uppfylls delvis 

 Revisionsfråga uppfylls 

 

Revisionsfråga Svar 

► Hur väl hanterar Höganäs kommuns 

personal hotet från attacker genom 

falska e-postmeddelanden, så kallad 

phishing? 

Baserat på genomförd granskning bedömer EY att 

Höganäs kommun bör arbeta för att förbättra 

personalens förmågor att hantera det ökade hotet 

av phishingattacker. Slutsatsen bygger på att 

Höganäs kommun ligger på en nivå något under 

det EY anser att man kan förvänta sig utav 

kommunen. EY noterar att kommunen själva har 

definierat striktare acceptansnivåer, vilket gör att 

man enligt den egna definitionen löper en mycket 

hög risk att utsättas för phishingattacker. Detta 

styrker behovet av att vidta åtgärder för att stärka 

medvetenheten hos personalen, samt åtgärda 

svagheter i motståndskraften mot 

phishingattacker.  

 

► Hur kan Höganäs kommuns 

säkerhetsarbete kopplat till attacker 

med falska e-postmeddelanden 

utvecklas? 

Resultatet ifrån genomförd granskning indikerar 
att det finns ett behov av att förbättra 
säkerhetsarbetet kopplat till phishingattacker. EY 
har därför valt att presentera de mest relevanta 
och övergripande rekommendationerna som 
Höganäs kommun bör fokuserar sitt arbete på 
framöver. Den första rekommendationen handlar 
om att utveckla ett strukturerat och regelbundet 
arbete med informationssäkerhetsutbildningar, 
särskilt fokuserat på de delar av organisationen 
som kan vara målgrupper för phishingattacker. 
Utöver detta rekommenderas kommunen att 
fortsätta genomföra både teoretiska samt 
praktiska övningar inom phishing. Slutligen 
rekommenderar EY att kommunen 
vidareutvecklar sina befintliga rapporteringsvägar, 
samt kommunicerar vikten av att rapportera 
säkerhetsincidenter till alla medarbetare. 
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5. Slutsatser 

Antalet cyberattacker har ökat stort under de senaste åren. Bland dessa attacker kan det särskilt 

noteras en ökning inom kategorin phishing, vilket innebär att angriparen försöker lura användare att 

lämna ut information genom falsk e-post. De anställdas medvetenhet och kunskap kring 

informationssäkerhet blir således allt viktigare för att säkerställa ett adekvat skydd av informationen 

hos en organisation, samt för att uppfylla gällande lagkrav om informationssäkerhet och integritet. 

Att klicka på en inbäddad länk i ett e-postmeddelande, eller att uppge användarinformation, under 

en pågående cyberattack genom phishing kan exempelvis leda till stora konsekvenser för en 

kommun, både på individ- samt organisationsnivå. Detta då cyberkriminella kan försöka utvinna 

konfidentiell och känslig information, eller implementera skadlig kod i mottagarens enhet. Det kan 

exempelvis räcka med att endast en användare delar med sig av sitt användarnamn och lösenord för 

att en cyberkriminell ska få tillgång till socialtjänstregistret eller annan sekretessbelagd information.     

 

Granskningens syfte har varit att bedöma om det finns brister i det praktiska arbetet med IT- och 

informationssäkerhet inom Höganäs kommun. Syftet har uppnåtts genom att bedöma i vilken 

utsträckning en potentiell angripare riskerar att kunna komma åt Höganäs kommuns IT-miljöer 

genom angrepp via ett e-postmeddelande. De följande revisionsfrågorna har legat till grund för 

granskningen: 

► Hur väl hanterar kommunens medarbetare hotet från attacker genom falska e-

postmeddelanden, så kallad phishing? 

► Hur kan Höganäs kommuns säkerhetsarbete kopplat till attacker med falska e-

postmeddelanden utvecklas? 

Baserat på genomförd granskning bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under 

det EY anser att man kan förvänta sig av en kommun. Slutsatsen baseras på den typ av verksamhet 

som bedrivs och på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som 

kommunen behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen själva har definierat 

striktare acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper en mycket hög risk att 

utsättas för phishingattacker. Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder för att stärka utbildning 

och medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i motståndskraften mot 

phishingattacker. Detta för att undvika förluster av känslig information, negativt rykte eller andra 

betydande konsekvenser.  
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Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande rekommendationer 

som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver: 

► Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar, 

särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för 

phishingattacker.  

► Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing.  

► Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att 

rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare. 

 

 

 

 

Stockholm den 2021-10-22 

 

 

__________________________________ 

Helena Törnqvist, Partner, EY 
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Bilaga 1: E-postmeddelande och landningssida 
 

E-postmeddelande 

 
 

 

Landningssida 
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Bilaga 2: Publicerad varning på intranätet 
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Bilaga 3: Acceptansnivåer 
 

 Mycket hög risk Hög risk Medel risk Låg risk 

Andel som klickar på länken i e-

postmeddelandet >5% 3,1 – 5 % 1,5 – 3% <1,5% 

Andel som uppger 

användarinformation på 

landningssidan >2% 1,1 – 2 % 0,25 – 3% <0,25% 
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Bilaga 4: Definitioner 
 

Acceptansnivåer: Acceptansnivåer är ett sätt att översätta generella och övergripande risknivåer, till 
aktuella mätetal som går att följa upp och agera på. Acceptansnivåer bör utgå från organisationens 
eller företagets kontext, dvs. risknivåer och riskaptit.  

 

Cyberattack: En cyberattack är ett samlingsnamn för olika typer av brott som utförs på IT-system. 
Attackerna kan utföras för att få tillgång till hemlig information, begränsa tillgången till IT-systemen, 
samt förstöra data eller IT-system. 

 

Domän: Domän, även kallat domännamn, är en beskrivning av ett namn eller en adress på internet. 
Vanliga exempel på domännamn är det man skriver in i en webbläsare för att komma till en 
internetsida eller det som kommer efter ”@” i en mailadress, exempelvis ”google.com” eller ”svt.se”.  

 

Falsk avsändare: En falsk avsändare är en avsändare som utger sig för att vara någon den inte är, 
exempelvis genom att härma kända e-postadresser eller andra avsändare. 

 

Inbäddad länk: En inbäddad länk är en länk man exempelvis bäddar in i en text eller i en bild, vilket 
innebär att man kan minska transparensen i att en länk existerar eller vart den leder. Processen är 
vanlig i phishingattacker då det ökar mottagarnas benägenhet att trycka på länken.  

 

Intranät: Till skillnad från internet som är tillgängligt för alla är ett intranät ofta privat och bara 
tillgängligt för den organisation eller företag som äger det. Ett intranät är vanligtvis skyddad från 
omvärlden av en brandvägg samt kan bestå av många sammankopplade lokala nätverk.  

 

IT-infrastruktur: IT-infrastruktur är de komponenter inom en organisation som tillsammans används 
för att producera, hantera, beräkna, hämta och lagra data. Exempel på detta kan vara en databas 
eller olika servrar.   

 

Landningssida: En landningssida är en internetsida dit en användare hänvisas efter att exempelvis ha 
tryckt på en länk eller någon annan form av uppmaning.  

 

Phishing: Phishing, på svenska kallat nätfiske, är en metod för cyberkriminella att attackera 
privatpersoner, företag samt organisationer. Metoden går att utforma på olika sätt men går generellt 
sätt ut på att lura en mottagare att ladda ner en fil, öppna ett dokument eller trycka på en länk via 
ett sms eller ett e-postmeddelande med syftet att utvinna konfidentiell information eller att 
implementera skadlig kod.  

 

Rate limiting: Rate limiting är en engelsk term som beskriver en inbyggd kontroll som existerar i olika 
e-postklienter, exempelvis Outlook. Kontrollen begränsar antalet e-postmeddelanden som kan tas 
emot samtidigt för att förhindra en eventuell överbelastning.  

 

Spamfilter: Spamfilter, även kallat skräppostfilter, är en inbyggd kontroll som existerar i olika e-
postklienter, exempelvis Outlook. Kontrollen sorterar alla e-postmeddelanden som en mottagare tar 
emot och filtrerar ut de e-postmeddelanden som troligtvis är skräppost.  
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Vitlistning: Vitlistning är en metod företag och organisationer använder för att kontrollera e-
posttrafiken. Detta genom att på förhand definiera vilka e-postadresser som är godkända (vitlistade) 
och på så sätt tillåta kommunikation med desamma.  
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Höganäs kommun 2021-11-08 
Revisorerna 

För svar senast den 2022-01-21: 
Kommunstyrelsen 

 
För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
 

Granskning av arbetet med Informationssäkerhet i praktiken 
 

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning för att testa hur väl kommunens arbete med IT- 
och informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken, exempelvis genom 
utbildningar och instruktioner. Granskningen utformades och utfördes av EY tillsammans med 
representanter från kommunens IT-avdelning. Metoden baserades på en simulerad attack via e- 
post, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en så kallad 
phishingattack. Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. 
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under 
det EY anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av 
verksamhet som bedrivs samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis 
personuppgifter, som kommunen behandlar i dess dagliga verksamhet. EY noterar att kommunen 
själva har definierat striktare acceptansnivåer, vilket gör att man enligt den egna definitionen löper 
en mycket hög risk att utsättas för phishingattacker. Kommunen rekommenderas att vidta åtgärder 
för att stärka utbildning och medvetenheten hos personalen, samt åtgärda svagheter i 
motståndskraften mot phishingattacker. Detta för att undvika förluster av känslig information, 
negativt rykte eller andra betydande konsekvenser. 
Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande 
rekommendationer som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver: 

► Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar, 
särskilt fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för 
phishingattacker. 

► Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing. 
► Vidareutveckla sina befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicerar vikten av att 

rapportera säkerhetsincidenter till alla medarbetare. 

Revisionen har vid sammanträde 2021-11-08 beslutat antaga föreliggande revisionsrapport 
såsom sin egen. Rapporten översänds härmed. 

 
Vi önskar ett skriftligt svar på revisionens synpunkter senast den 2022-01-21. Kopia av svaret 
skall även skickas till kommunkansliets kontor. 

 
Höganäs kommuns revisorer 

 
 
 

Hazze Brokopp 
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HAZZE BROKOPP 
Undertecknare 1 

Serienummer: 19500224xxxx 

IP: 84.217.xxx.xxx 

2021-11-09 22:19:02 UTC 

 
 

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan. 

 

 
"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 

signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 

hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 

med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 

innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs. 

 
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet 

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e- 

signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 

innehåll inte har ändrats. 

 
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 

använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate 
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Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Helena Svensson (M)  ersätter Lars Linderot (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Britt Strufve (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Kaisa Diurson (planarkitekt) 
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:30 
  
Paragrafer §29 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Leif Löwegren (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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Justerande ……………………………………………… 
Leif Löwegren (SD)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-02-16 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-02-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2018/310 
§ 29 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 
(VÄLINGE/PERVANOVO) MED FLERA, I VIKEN, HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Den 21 oktober 2016 fick plan- och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och 
utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav den 7 
februari 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för fastigheten 
Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11 april 2017 med ett tillägg till ansökan gällande att också 
bygga ut verksamhetsområde på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet 
ytterligare. 
  
Plan- och bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda planbeskedet i två 
separata planärenden. Den 7 juni 2018 beslutades därför av kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på fastighet Stubbarp 39:3 kommer 
att utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni 2018 har Välinge/Pervanovo även köpt de två 
fastigheterna norr om Stubbarp 39:2, men söder om väg 111, varför detaljplanen också inkluderar 
dessa fastigheter. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för 
avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och 
övernattningsmöjligheter. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två 
cykelvägar och fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen. 
 
Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet 
ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande. Inför antagandet finns kvarstående 
erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 25 januari 2022, § 6, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 13 januari 2022. 
  
Ytterligare underlag i ärendet 
WSP Samhällsbyggnad, PM planeringsunderlag – geoteknik den 30 juli 2020 samt 3 augusti 2020, 
WSP Environmental Sverige, inventering av groddjur i bevattningsdamm den 18 juni 2019, 
WSP Environmental Sverige, riskbedömning den 20 september 2019, 
WSP Environmental Sverige, översiktlig miljöteknisk markundersökning den 3 augusti 2020 samt 1 
oktober 2020, 
Tyréns AB – Trafikutredning, den 14 april 2020. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag upprättat den 7 maj 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 19 maj 2020, 
§ 28, 
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Samråd genomfördes mellan den 1 juni och 28 juni 2020, 
Granskningsförslag upprättat den 19 augusti 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 31 
augusti 2020, § 50, 
Granskning genomfördes mellan den 13 september – 3 oktober 2021, 
Granskningsförslaget reviderat den 13 januari 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 13 januari 2022. 
  
Förslag till beslut 
Louise Stjernquist (L) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att ändra bygghöjd och utseende och för 
att en konsekvensanalys ska genomföras av trafiksituationen. 
  
Leif Löwegren (SD) deltar inte i beslutet.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Louise Stjernquists (L) yrkande om återremiss 
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.  
  
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 13 
januari 2022. 
 
Reservationer 
Louise Stjernquist (L) reserverar sig mot beslutet att avslå hennes yrkande om återremiss.  
  
Protokollsanteckning 
Louise Stjernquist (L) anmäler att hon vill bifoga en anteckning som bilaga till protokollet, vilket 
ordförande Peter Schölander (M) godkänner. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-03-14
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Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2 
(Välinge/Pervanovo) med flera, i Viken, Höganäs 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Den 21 oktober år 2016 fick plan och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och 
utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav den 7 
februari år 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för fastigheten 
Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11 april år 2017 med ett tillägg till ansökan om att också bygga 
ut verksamhetsområde på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare. 
Plan- och bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda planbeskedet i två 
separata planärenden. Den 7 juni år 2018 beslutades därför av kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på fastighet Stubbarp 39:3 kommer att 
utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni år 2018 har Välinge/Pervanovo även köpt de två fastigheterna 
norr om Stubbarp 39:2, men söder om väg 111, varför detaljplanen också inkluderar dessa fastigheter. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för 
avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och 
övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och 
fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen. 
 
Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet 
ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande. 
 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 13 januari 2022, 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
WSP Samhällsbyggnad - PM Planeringsunderlag – geoteknik, den 30 juli 2020 samt 3 augusti 2020, 
WSP Environmental Sverige – Inventering av groddjur i bevattningsdamm, den 18 juni 2019, 
WSP Environmental Sverige – Riskbedömning, den 20 september 2019, 
WSP Environmental Sverige – Översiktlig miljöteknisk markundersökning, den 3 augusti 2020 samt 1 
oktober 2020, 
Tyréns AB – Trafikutredning, den 14 april 2020. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 7 maj 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 19 maj 2020, § 
28, 
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Samråd genomfördes mellan den 1 juni och 28 juni 2020, 
Granskningsförslag, upprättat den 19 augusti 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 31 
augusti 2020, § 50, 
Granskning genomfördes mellan den 13 september – 3 oktober 2021, 
Granskningsförslaget reviderat den 13 januari 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 13 januari 2022.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 13 januari 
2022. 
 

 

 Johan Lingebrant 
 t.f. Plan- och bygglovschef 

 
 Milma Rantamäki Danielsson 

  Planarkitekt 
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DETALJPLAN FÖR DEL AV  

STUBBARP 39:2 MED FLERA I VIKEN, 
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Bild: Röd markering visar ungefärligt planområde. 
 
 

ANTAGANDEHANDLING, 2022-01-13 
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FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Milma Danielsson, planarkitekt och planförfattare 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. 
Pervanovo har för avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, 
kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de 
tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår 
även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens 
huvudmannaskap över delar av Prästavägen. 

 

Planförslaget innefattar bland annat: 

• Verksamhet innehållande lager, kontor och utvecklingsverksamhet 
• Tillfällig vistelse 
• Varsamhetsbestämmelser 
• Gata, gång- och cykelvägar 
 
 
BAKGRUND 
Den 21 oktober år 2016 fick Plan och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked 
för på- och utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. 
Kommunstyrelsen gav den 7 februari år 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag 
att genomföra planprocess för fastigheten Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11 
april år 2017 med ett tillägg till ansökan om att också bygga ut verksamhetsområde på 
fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare. Plan- och 
bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda planbeskedet i 
två separata planärenden. Den 7 juni år 2018 beslutades därför av kommunstyrelsen att 
bevilja ansökan om planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på 
fastighet Stubbarp 39:3 kommer att utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni år 2018 har 
Välinge/Pervanovo även köpt de två fastigheterna norr om Stubbarp 39:2, men söder om 
väg 111, varför detaljplanen också inkluderar dessa fastigheter. 
 
PLANPROCESSEN 
Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och 
planförfarandet ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande. Det innebär 
att förslaget ska kungöras, vilket kommer att ske för granskningsskedet. Planförslaget är 
förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över den. Förslaget 
anses inte medföra en betydande miljöpåverkan eller i övrigt av stor betydelse. 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900). 
 
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. 
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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 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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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet är placerat i norra Viken, söder om väg 111 och väster om 
Prästavägen. Planområdet omfattar cirka 120 000 m2. 

Bild: Aktuellt planområdet (röd ring) i kommunen. 

 
Bild: Aktuellt planområde (röd ring) i Vikens tätort. 
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas av fastigheterna Stubbarp 39:2 och Stubbarp 31:1. 
Stubbarp 39:2 ägs av Pervanovo Invest AB. Stubbarp 31:1 ägs av Stubbarp Fastighets AB. 
En liten del av Stubbarp 39:1 ingår också inom planområdet. Det är den del av 
fastigheten som ligger på Prästvägen. Inom planområdet ingår också Stubbarp S:7 som är 
en samfällighet. Kommunen har för avsikt att ta över den del som tillhör det kommunala 
gatunätet. Även en del av kommunens fastighet Stubbarp 34:2 ingår i planområdet. 

 

Bild: Planområdets markägoförhållande och relation till befintlig verksamhet och vägar. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: 
 

• att området ska användas till verksamhet. Bebyggelse sker på jordbruksmark, 
men i anslutning till befintligt verksamhetsområde och med god koppling till väg 
111, vilket gör det till ett effektivt nyttjande av marken. 

Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 
 
I den gällande översiktsplanen pekas också området ut som ett av två större 
verksamhetsområden i kommunen som ska utvecklas. 

 
Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan. 
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DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Stora delar av området är inte tidigare planlagda. Den södra delen av planområdet berörs 
av två gällande detaljplaner. Totalt finns det fyra närliggande detaljplaner som redovisas 
här nedan: 

Bild: Röd markering visar ungefärligt planområde. Väster och söder om planområdet finns gällande detaljplaner som är markerade 
i färg. 
 
STUBBARP 39:3 MED FLERA (mörkgrön markering i kartan ovan) 
Detaljplanen vann laga kraft 2013-03-11 och har genomförande tid till och med 2023-03-
11. Detaljplanen redovisar bland annat: 

• att kvartersmarken inom planområdet ska användas till lager, verksamhet, 
industri, kontor och teknisk anläggning. 

• att den allmänna platsmarken inom området ska användas till naturområde och 
lokalgata. 

 
Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan Stubbarp 39:3 med flera. 
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STUBBARP 39:2 MED FLERA (ljusgrön markering i kartan ovan) 
Detaljplanen vann laga kraft 2007-07-18 och har genomförandetid till och med 2022-07-
18. Detaljplanen redovisar bland annat: 
 

• att kvartersmarken inom planområdet ska användas till lager, verksamhet, 
industri, kontor och teknisk anläggning. 

• att den allmänna platsmarken inom området ska användas till natur, park och 
lokalgata. 
 

Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan Stubbarp 39:3. 
 
 
 
FÖRSLAG TILL UTVIDGNING AV BYGGNADSPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 34:2 MED 
MERA (orange markering i kartan ovan) 
Detaljplanen vann laga kraft 1987-09-25. Det finns ingen genomförandetid kvar. 
Detaljplanen redovisar bland annat: 

• att kvartersmarken inom planområdet ska användas till småindustri, bostäder för 
småindustrins behov, småindustri samt i vissa fall bostäder och 
transformatorstation. 

• att den allmänna platsmarken inom området ska användas till vägmark och park 
eller plantering. 
 

Den norra delen av planen som är parkmark samt en liten del av vägen i norr kommer att 
ersättas av denna detaljplan. 
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Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan Stubbarp 34:2 mm. 

DETALJPLAN FÖR STUBBARP 34:8 MED FLERA (gul markering i kartan ovan)  
Detaljplanen vann laga kraft 1999-10-28. Det finns ingen genomförandetid kvar. 
Detaljplanen redovisar bland annat: 

• att kvartersmarken inom planområdet ska användas till skola, bostäder, kontor 
och tekniska anläggningar 

• att den allmänna platsmarken inom området ska användas till lokalgata och park. 
 

Delar av den norra delen som består av parkmark kommer att ersättas med denna 
detaljplan. 

 
Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan för Stubbarp 34:8 med flera. 
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KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17. I den är tre byggnader 
markerade i grönt vilket innebär att de är kulturhistoriskt värdefulla och att 
varsamhetsaspekten särskilt ska uppmärksammas. Det är ett välbevarat boningshus från 
1920-talet med två komplement/ekonomibyggnader som är delar i en gårdsbildning. I 
kulturmiljöwebben finns också två hus som är utpekade precis utanför planområdet. Det 
är två byggnader i en före detta kontorspaviljong från år 1991. De är också markerade i 
grönt vilket innebär att varsamhetsaspekten särskilt ska uppmärksammas 

Bild: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram. Röda ringen visar tre byggnader inom planområdet som är markerade i 
grönt i kulturmiljöwebben. 
 
NATURVÅRDSPLAN 
Naturvårdsplan för Höganäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-02-23 (§ 18) 
och fungerar som en ”kunskapsbank” och ett planeringsunderlag för framtida 
kommunala beslut som rör utnyttjandet av mark och vatten. I naturvårdsplanen är ett 
område, Brännan 38:1, utpekat nära planområdet. Det finns två alternativ på 
bevarandemål för Brännan 38:1. Det första är att plantera skog och utöka 
Svanebäcksskogen till en tätortsnära skog. Det andra alternativa målet är att behålla delar 
av marken som träda med lång omloppstid där markbearbetning sker sektionsvis. 
Det bedöms ge blomrika gräsmarker vilket är bra för vildbin, humlor och fjärilar. 
Planförslaget anses inte påverka dessa alternativ negativt. 
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PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM 
Det finns en parkeringsnorm för Höganäs kommun som är antagen av 
kommunfullmäktige 2013-09-19. Den anger att behovstalet för bilplatser per 1000 m2 

bruttoarea för lokalkategori industri och hantverk är 15 i normalvärde. Normalvärdet för 
kontor per 1000m2 är 22. Det finns också en parkeringspolicy som tagits fram för att 
definiera när och var det går att frångå parkeringsnormen. Exempelvis kan man frångå 
normen när bostäderna ligger nära kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, service och 
handel, om det finns bilpool, om parkering kan samnyttjas eller om det finns 
kulturhistoriska värden som behöver skyddas. 
 
DAGVATTENPOLICY 
Höganäs kommun har en dagvattenpolicy från år 2014. Dagvattnet ska vara en positiv 
resurs vid samhällsbyggandet och ett tilltalande inslag i omgivningen. Vid avledning av 
dagvatten till recipient eller ledning som är känslig för ytterligare flödesbelastning, ska 
flödet begränsas genom exempelvis fördröjning av dagvattnet. Vid avledning av dagvatten 
till recipient, som är känslig för föroreningar eller närsalter ska dagvattnet renas på 
lämpligt vis innan det når recipienten. Vid nybyggnation ska dagvattensystemen utformas 
så att påverkan på den naturliga vattenbalansen i omgivningarna blir så liten som möjligt. 
Om möjligt ska hårdgjorda ytor undvikas för att minska hastig dagvattenavrinning. 
Dagvattenanläggningar ska utformas så att allvarliga skador på byggnad eller anläggning 
på grund av uppdämning vid kraftiga regn undviks. Vid höjdsättning av nya områden ska 
beaktas att i de fall dagvattensystemet är fullt belastat, bör dagvatten kunna avledas 
ytledes från området. All byggnation ska förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är 
gatunivå. Med detta menas att dagvatten vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå. 
Vid extrema situationer tillåts dagvatten även dämma upp över gatans nivå och ansamlas 
på densamma under en kortare period. 
 
RIKSINTRESSEN 

KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 
4 kap miljöbalken. 
 

Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
 

Riksintresset för kustzon anses inte påverkas av planförslaget. Detta eftersom att 
bestämmelserna om områden som är av riksintresse inte utgör hinder för utveckling av 
det lokala näringslivet. Planförslaget innebär en utveckling av det lokala näringslivet och 
är en utveckling av befintlig tätort, vilket är i enlighet undantagsbestämmelser i 4 kap. 1 §, 
sista stycket miljöbalken. 
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Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon. 
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OMRÅDET IDAG 
Området ligger i norra delarna av Viken, precis söder om väg 111. Prästavägen leder in till 
Vikens samhälle från väg 111. På den östra sidan om Prästavägen finns i dag ett 
verksamhetsområde. Planområdet ligger på den västra sidan av Prästavägen, området idag 
är privatägt och består till största del av jordbruksmark. I den nordvästra delen av 
planområdet finns en bevattningsdamm som inte längre är i bruk. Den nordöstra delen, 
Stubbarp 31:1, består till stor del av en gårdsbebyggelse där tre av byggnaderna är 
utpekade i kulturmiljöwebben. Den södra delen av planområdet består av jordbruksmark. 
Det finns också ett dagvattendike i södra och sydvästra delen av planområdet. Ungefär i 
mitten av området finns idag en markväg som förbinder Brännans byaväg med 
Prästavägen. 

LANDSKAPSBILD 
 
LANDSKAPSBILD, VEGETATION, TOPOGRAFI 
Planområdet är en del av det öppna landskapet mellan Viken och Lerberget. Västerut 
finns den befintliga industrin och i öst är det öppet ut mot havet. Söderut finns Vikens 
samhälle och norrut ligger väg 111 som är en barriär ut mot landsbygden och det öppna 
landskapet. Idag består stora delar av planområdet av åker som ligger i träda, insådd med 
gräsvall. Marken i planområdet är relativt plan med en marknivå cirka 6-7 meter över 
havet. I det nordöstra hörnet kring befintlig bebyggelse är marken strax över 7 meter. 

Bild: Foto taget från markvägen söderut. 
 
GEOLOGI 
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta består planområdet av 
morän, moränlera, sand samt ett tunt jordtäcke över sedimentär berggrund. En 
geoteknisk undersökning har genomförts av WSP Sverige AB. Först gjordes en 
Markteknisk undersökningsrapport – geoteknik den 30 juli 2020 (se bilaga 1a) som sedan 
sammanfattades i ett PM planeringsunderlag, geoteknik den 3 augusti 2020 (se bilaga 1b). 
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Undersökningen visar att de geotekniska förhållandena för planerad bebyggelse är relativt 
god inom området. Generellt påträffades under varierande mäktighet fyllning, sand och 
lermorän som troligen underlagras av sedimentärt berg. Det bedöms att grundläggning 
generellt kan ske utan särskilda förstärkningsåtgärder. 
 
DJURLIV 
Det har gjorts en inventering av bevattningsdammen som enligt planförslaget ska fyllas 
igen. Syftet med inventeringen var att bedöma om bevattningsdammen utför en lämplig 
miljö för reproduktion av större vattensalamander och/eller åkergroda, eftersom dessa 
arter är fridlysta enligt § 4 Artskyddsförordningen. Även fynd av andra groddjursarter 
presenteras samt när de nyttjar bevattningsdammen för reproduktion och yngelutveckling 
(se bilaga 2). Sammantaget bedöms bevattningsdammen inte utgöra en miljö för 
reproduktion av groddjur fridlysta enligt § 4 Artskyddsförordningen, vilket innebär att 
dammen får fyllas igen. Det finns dock andra groddjur som är fridlysta enligt § 6 
Artskyddsförordningen i bevattningsdammen. Det innebär att inga grävningsarbeten i 
vatten får utföras under perioden mars till oktober för att undvika påverkan på några 
groddjur som kan uppehålla sig i bevattningsdammen. 
 
FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till föreslaget planområde. 
Eftersom det handlar om en yta som är större en ett hektar ska samråd med länsstyrelsen 
ske kring fornlämningar. Exploatören har den 17 november 2020 skickat in en ansökan 
om begäran om samråd med länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturminneslagen. 
 
BEBYGGELSE 
På fastigheten Stubbarp 31:1 finns tre byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla, vilka 
ingår i en gårdsbildning. Byggnaden längst i söder är ett välbevarat boningshus i 20-tals 
klassicism. Volym, fasadmaterial, fönster, dörrar, taktäckning och skorsten är särskilt 
välbevarade. Den östra byggnaden är en komplement-/ekonomibyggnad i traditionell 
byggnadsstil. Ladan är formad som ett L och är delvis ombyggd till kontor. 
Karaktärsdragen vad det gäller volym och fasadmaterial är särskilt välbevarade. Den 
västra byggnaden är ett boningshus i traditionell byggnadsstil. Volym, fasadmaterial, 
dörrar och fönster är särskilt välbevarade. På fastigheten finns ytterligare två mindre 
byggnader som inte har något kulturhistoriskt värde. I övrigt finns ingen bebyggelse inom 
planområdet. 

 
Bild: Den södra byggnaden och delar av den L-formade komplement-/ekonomibyggnaden till höger. 
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Bild: Till Vänster: Det västra boningshuset. Till Höger: Den östra byggnaden, L-formad komplement-/ekonomibyggnad 
 
ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
I Viken finns god tillgång till service. Det finns matbutik, skola (f-9), bibliotek och 
vårdcentral. Det finns flera arbetsplatser i Viken, däribland Välinge som bedriver en 
golvfabrik precis öster om planområdet. 
 

TRAFIK 
BILTRAFIK 
Planområdet ansluter till Prästavägen som är en viktig genomfartsled mellan Vikens 
centrala delar och väg 111. Prästavägen är en kommunal väg med två körfält och en 
vägbredd på 6 meter och hastighetsbegränsningen 70 km/tim förbi planområdet. 
Kommunen utreder möjligheten att sänka hastigheten till 50 km/tim förbi planområdet. 
Från norr nås planområdet via trafikplats Stubbarp på väg 111. Väg 111 är en statlig 
genomfartsled av regional betydelse som sammanbinder Viken med bland annat Höganäs 
i norr och Helsingborg i söder. Fortsätter man längs Prästavägen norrut når man väg 112 
som går mellan Höganäs och E6. Utmed väg 111 är trafikflödet cirka 8000 fordon per 
dygn. Utmed Prästavägen är flödet cirka 2500 fordon per dygn. 
 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Det finns ingen gång- och cykelväg i direkt anslutning till planområdet. Det finns dock 
cykelväg längre norrut och söderut utmed Prästavägen. Förbi trafikplatsen på väg 111 är 
gång- och cykeltrafiken separerad från motortrafiken med ett räcke. Sett till Prästavägens 
gatubredd och smala vägrenar råder det i dagsläget inga goda förhållanden för gång- och 
cykeltrafikanter som trafikerar sträckan. 
 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Svanebäck Musselvägen är den busshållplats som ligger närmst, ungefär 900 meter från 
planområdet. Där trafikerar regionbuss 220 mellan Höganäs och Helsingborg via 
Lerberget, Viken, Domsten och Laröd med god turtäthet. Busslinjen trafikerar sträckan 
Höganäs-Helsingborg med cirka 80 turer i vardera riktningen under vardagsdygnet. 
Under vardagsmorgnar, cirka klockan 7-8, och på vardagseftermiddagen, cirka klockan 
14-18, går bussen vart tionde minut, i övrigt går bussen i kvartstrafik. Generellt sett så är 
frekvensen något bättre till Höganäs än till Helsingborg. 
 

UTFARTER 
Det finns två trevägskorsningar på Prästavägen på sträckan förbi planområdet. Den norra 
korsningen ansluter till en markväg som kopplar Brännans byaväg med Prästavägen. Den 
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södra korsningen ansluter till Välinges befintliga verksamhet. De båda korsningarna är 
reglerade med väjningsplikt och avståndet mellan dessa är cirka 140 meter. 
 

GATURUMMEN 
Gaturummet består av en landsväg med en smal vägren där ytor för oskyddade trafikanter 
saknas. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP (SPILLVATTEN) 
Fastigheten Stubbarp 31:1 tillhör kommunens verksamhetsområde för vatten. Fastigheten 
Stubbarp 39:2 tillhör däremot inte kommunens verksamhetsområde för vatten. Det finns 
dock möjlighet för anslutning av vatten utmed Brännans byaväg. Stubbarp 31:1 har ett 
enskilt avlopp. Ingen del av planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde 
för spillvatten. 
 
Kommunen planerar för en överföringsledning för vatten och spillvatten som kommer 
att passera planområdet. Den kommer att grävas ner utmed väg 111. 
 
DAGVATTENHANTERING 
Det finns ett befintligt öppet dagvattendike i den södra delen av planområdet, som även 
fortsätter utmed Brännans byaväg i den sydvästra delen av planområdet. 
 

EL, FIBER OCH VÄRME 
Det finns en kabel norr om planområdet där verksamheten kan kopplas till elnätet. Det 
finns också möjlighet att koppla in fiber. Det finns ingen fjärrvärme i området. 
 
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Det finns ett servitut för en jordvärmeslinga som går utmed delar av markvägen inom 
planområdet. Det finns också en distributionsledning för natur- och biogas inom 
planområdet. 
 
HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER PLANOMRÅDET  
Det har gjorts översiktliga bullerberäkningar med mycket förenklade 
vägelementindelningar för planerade byggnader som skulle inrymma kontorsverksamhet. 
Bullersituationen har studerats för två slumpmässigt valda punkter. 
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Indata: 
 trafikmängder hastighet avstånd från 

vägmitt 
trafikmängder 

prognos 
fasad mot väg 111 
punkt A 

8000 f/d 100 km/h 50 m 13000 f/d 

fasad mot Prästavägen 
punkt B 

2500 f/d 70 km/h 20 m 3900 f/d 

 
Vid beräkningspunkterna är marken något kuperad. Detta gör att platsen är svår att 
definiera höjdmässigt. Beräkningen tar hänsyn till denna komplikation på ett mycket 
förenklat och översiktligt sätt. 
 

Resultat: 
  idag 

ekvivalentnivå 
prognos 

ekvivalentnivå 

Punkt A bottenvåning 59 dBA 61 dBA 
 våning 4 66 dBA 68 dBA 

Punkt B bottenvåning 56 dBA 60 dBA 
 våning 4 59 dBA 63 dBA 

 
 
I programmet finns det tre olika valmöjligheter när det gäller beräkning av maximala 
ljudnivåer. Eftersom det för kontorsverksamheter inte finns riktvärden varken för 
maximal nivå inomhus eller ekvivalentnivå utomhus är det inte avgörande vilken 
beräkningsmodell som används. De aktuella beräkningarna har gjorts med ”max 5% 
överskridande per dygn”. Det generella riktvärdet för kontorsverksamhet är högst 40 
dBA ekvivalent ljudnivå inomhus. Det innebär att byggnadens fasad måste dämpa ljudet 
med cirka 28 dBA (68 dBA ute minus 40 dBA inne) vilket är en vanlig isoleringsnivå. 
 
Kontorsbyggnader kan även innehålla andra rum där ljudkraven enligt Svensk standard är 
högre beroende på verksamhetens ändamål. Detta kan kontrolleras när byggnadens 
planlösningar är klara. De exakta bullernivåerna och kraven på åtgärder följs upp vid 
bygglovsprövningen. 
 
 
BULLER VID BEFINTLIGT BOSTADSHUS PÅ STUBBARP 39:1 
Bullernivåerna vid fastighet Stubbarp 39:1 som ligger öster om planområdet och norr om 
nya områdets anslutningsväg kommer att påverkas av trafikbuller från planerad 
exploatering. Bostadshuset är placerat cirka 8 meter från Prästavägen. Denna fastighet 
ligger inom ej detaljplanelagt område, vilket innebär att det inte finns några beslutade 
bullerbestämmelser. För bostadshuset har beviljats bygglov år 1985 och det antas att 
bostaden blev färdigställd strax därefter. I handlingarna som rör bygglovet hänvisas till 
Svensk Byggnorm från 1980 (SBN 80) som innehåller regler, råd, föreskrifter och 
bestämmelser om planering och byggande. Enligt kapitel 34 ”Ljudklimat” i SBN 80 ställs 
krav på ljudklimat vid nybyggnad enligt följande: ”Byggnader som innehåller rum där personer 
stadigvarande vistas skall utformas och anordnas med hänsyn till utomhus förekommande 
störningskällor.” Denna föreskrift bedöms vara uppfylld, då enligt dokumentation från 
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bygglovsansökan (se bilder nedan) konstateras att bostaden är planerad så att rum för 
sömn och vila är placerade på avstånd från Prästavägen medan de andra funktionerna är 
placerade närmast vägen. Det kan då göras bedömningen att bostadshuset är planerat 
med hänsyn till störningskällor från vägtrafiken. Mycket översiktliga och förenklade 
bullerberäkningar har genomförts i två punkter. Punkt 1 är placerad vid fasad närmast 
Prästavägen, 11 meter från vägmitt. Punkten 2 är placerad vid fasad mot norr där rum för 
sömn och vila finns, 22 meter från vägmitt. 
 

 

 
Bild: Bostadshusets planlösning. 
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I beräkningarna har enbart buller från vägtrafiken beaktats. Resultaten från de översiktliga 
beräkningarna framgår av tabell nedan: 

 mottagarhöjd nuläge 
 
  

prognos på kort sikt  
enl planförslaget och 
verksamhet i full gång 

prognos 2040 

                      ekvivalent nivå vid fasad, frifältsvärde 

punkt 1 bottenvåning 62 dBA 66 dBA 67 dBA 

punkt 2 bottenvåning 54 dBA 57 dBA 58 dBA 

 övervåning 56 dBA 60 dBA 60 dBA 

 
Bullernivåerna i nuläge beräknas ligga på ca 62 dBA vid fasad närmst Prästavägen (punkt 
1). Efter exploatering enligt planförslaget och med verksamhet i full gång beräknas  
bullernivåerna ligga på cirka 66 dBA. Prognos år 2040 beräknas bullernivåerna ligga på 
cirka 67 dBA. Bullernivåerna vid fasad i en punkt placerad på längre avstånd från 
Prästavägen och inom ett mindre exponeringsområde (punkt 2) beräknas ligga cirka 6-8 
decibel lägre.  
 
Som riktvärde är det Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägtrafik vid befintliga 
bostäder som bör tillämpas. Riktvärdet som gäller här är värdet för ”äldre befintlig miljö”, 
det vill säga bostäder byggda före 1997. Riktvärdet för utomhusnivå vid fasad som 
föreslås av Naturvårdsverket för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra 
försiktighetsmått behöver övervägas är 65 dBA ekvivalent nivå. 
  
De beräknade bullernivåerna vid fasad närmast Prästavägen för prognos på kort sikt och 
prognos 2040 överskrider Naturvårdsverkets riktvärde, utifrån den trafikmängd och 
hastighet som har antagits i bullerberäkningen. Vid en punkt på längre avstånd från vägen 
beräknas bullernivåerna ligga under riktvärdet. 
 
Trafikmängden som alstras av tillkommande verksamhet inom Stubbarp 39:2 med flera 
beror på och påverkas av verksamheternas inriktning och omfattning, men dessa är inte 
bestämda ännu. Mindre omfattande verksamheter medför lägre trafikalstring vilket i sin 
tur ger upphov till lägre bullernivåer. Mer exakt information om framtida verksamheter 
och förväntad trafikalstring kan erhållas först i samband med bygglovsprövningen när 
byggnadernas planlösningar är klara. Bullersituationen och eventuella krav på åtgärder 
måste därför följas upp och beskrivas på nytt och mer detaljerat utifrån redovisade 
handlingar i samband med bygglovsprövningen.  
 
Lägre fordonshastighet ger upphov till lägre bullernivåer. Vid en sänkning av hastigheten 
på Prästavägen förbi Stubbarp 39:1 från 70 km/h till 50 km/h beräknas den ekvivalenta 
ljudnivån vid fasad minska med cirka 4 decibel. Detta innebär att bullernivån beräknas 
ligga under 65 dBA och därmed underskrida riktvärdet. 
 
FARLIGT GODS 
Norr om planområdet löper väg 111, som är en primär transportled för farligt gods. En 
konsult, WSP Sverige AB, har tagit fram en riskbedömning för att utreda lämpligheten 
med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan (se bilaga 3). Syftet med 
riskbedömningen är att uppfylla Plan- och bygglagens krav på lämplig markanvändning 
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med hänsyn till risk samt länsstyrelsens krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid 
markanvändning intill farligt gods-led. 
 
Beräknad individrisk indikerar att risknivån är acceptabel om rimliga åtgärder vidtas upp 
till 27 meter från väg 111. Vidare visar beräknad samhällsrisk för planområdet att 
risknivån är acceptabel. Utifrån detta rekommenderar WSP följande markanvändning 
samt riskreducerande åtgärder utifrån beräknad risknivå samt RIKTSAMs vägledning: 
 

Rekommenderad markanvändning längs väg 111: 

• Inom 0 – 27 meter från vägkanten: ytparkering eller annan 
bebyggelsefri markanvändning som ej uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Bebyggelse om skyddsåtgärder vidtas i 
form av byggnadstekniskt brandskydd. 

• Bortom 27 meter: all typ av markanvändning. 
 
Utöver anpassad markanvändning utifrån avstånd till väg 111 rekommenderas följande 
åtgärder: 
 

• Utrymning från byggnaden ska vara möjlig i riktning bort från riskkällan. 
• Utformande av ytterväggar mellan 0 - 27 meter från transportleden och som 

vetter mot vägen, i lägst brandteknisk klass EI 30 och fönster i lägst klass EW 30. 
 

BEFINTLIG VERKSAMHETSUTÖVNING 
Det finns idag ingen verksamhet inom planområdet. På andra sidan Prästavägen, utanför 
planområdet, finns Välinges golvfabrik som är en anmälningspliktig verksamhet 
 
MARKFÖRORENINGAR 
Utmed den östra sidan av planområdet är Prästavägen utpekad som en markförorening. 
Den norra delen är sanerad från stenkolstjära i asfalt medan den södra delen är en 
potentiell förorening av eventuell stenkolstjära i asfalt. Det finns också en punkt i det 
nordvästra hörnet av planområdet. Det är en konstaterad markförorening från en rest av 
en bullervall. 

Bild: Karta över området, orange markering visar markföroreningar i planområdet. 
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Inom planområdet finns ytor som har använts till annat än enbart odling. Dessa områden 
har noterats vid granskning av historiska kartor och flygfoton. Ett historiskt flygfoto från 
år 1955 kunde visa att det finns en märgelgrav (cirka 7x7 meter) i södra delen av 
planområdet. I flygfoto från 1975 är märgelgraven tillsynes igenfylld.  

 
Bild: Flygfoto från 1955–1967 visar placering av märgelgrav. 

Det har därför gjorts en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att få klarhet i om 
marken i nuläget lämpar sig för ”mindre känslig markanvändning” (MKM) enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. WSP Sverige AB gjorde en första undersökning Översiktlig 
miljöteknisk markundersökning den 3 augusti år 2020 (se bilaga 4a). I den framkom det att en 
utav provpunkterna behövde åtgärdas. För att kunna avgränsa föroreningen utbredning 
behövdes en djupare utredning, vilken genomfördes av WSP Sverige AB och 
presenterades i en rapport den 1 oktober 2020 (se bilaga 4b). 

 
Bild: Bilden visar var proverna har tagits. De röda rutorna visar att det finns föroreningar över riktvärdena för MKM. 

Page 104 of 228



ANTAGANDEHANDLING, 2022-01-13       PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 MED FLERA 
 

 
23             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 

Totalt skickades 17 jordprover in för ackrediterad analys på laboratorium. Av dessa prov 
uppvisade fyra prov (20W03 samt 20W13-15) halter av bly, koppar, zink och alifater 
>C16-C35 över MKM. Grundvattenanalyserna visade på förekomst av föroreningar, men 
i halter som bedöms vara låga till måttliga i jämförelse med tillämpbara rikt- och 
gränsvärden. Utifrån den utförda undersökningen bedöms det förelägga ett åtgärdsbehov 
av ytlig jord inom uppställningsytan inom enhetsrutorna 20W03 samt 20W13-15 på grund 
av påträffade halter av tungmetaller och alifater >C16-35 klart över MKM (upp till 8,5 
gånger riktvärdet). Källan till påvisad förorening bedöms vara fyllnadsmassor med 
innehåll av tegel, metallskrot, aska, kol glas med mera samt eldning och uppställning på 
markytan. Påträffade föroreningar inom uppställningsytan bedöms vara avgränsade i plan 
inom ett område av cirka 1600 m2. Utanför detta område består markytan av sandig mull 
och/eller bärlager utan inslag av tegel, aska med mera. Föroreningens mäktighet bedöms 
vara cirka 0,5 meter utifrån fältnoteringar vid skruvborrning i 20W03. Någon avgränsning 
i djupled har dock inte genomförts i andra delar av uppställningsytan inom enhetsrutorna 
och den samlade volymen blir därför en mycket grov uppskattning. Fältintryck tyder dock 
på att högst halter av förorening finns ytligt i fyllningen cirka 0–0,2 meter under 
markytan, vilket kan vara rimligt utifrån antagandet att föroreningarna till stor del har sitt 
ursprung från hantering av rivningsmassor, eldning med mera i markytan. Föroreningarna 
behöver schaktas bort före markarbeten påbörjas för nybyggnation på platsen.  
 
RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning för 
inom det specifika planområdet har inte genomförts. 
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SAMMANFATTNING 
Den framtida markanvändningen omfattar verksamhetsområde, tillfällig vistelse, kontor 
och parkering på kvartersmark samt park med cykelväg och dagvattenhantering på allmän 
plats. Även delar av Prästavägen kommer att omfattas av allmän platsmark och gata. 
Inom kvartersmarken finns i dag tre byggnader som kommer att skyddas med 
varsamhetsbestämmelser. Förslaget följer översiktsplanens intentioner, eftersom den 
pekar ut området som verksamhetsområde. 

 
Bild: Skiss från Pervanovo på föreslagen bebyggelse. 
 

FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
 
VERKSAMHETER 
Inom kvartersmarken kommer Pervanovo utveckla sin verksamhet. Idag bedriver 
Pervanovo/Välinge en golvfabrik på den västra sidan om Prästavägen, men behöver 
lokaler för lager, kontor och viss utvecklingsverksamhet i form av prototyptillverkning. 
Det är en ytkrävande verksamhet som har begränsad omgivningspåverkan. Dessa delar av 
planområdet kommer därför att få planbestämmelse Z, vilket betyder verksamheter. I den 
södra delen av planområdet avser företaget att uppföra utvecklingsverksamhet med en 
bruttoarea på cirka 18 160 m2. Den placeras i den södra delen då det fungerar bäst utifrån 
logistiska skäl. I den norra delen avser företaget att använda 17 700 m2 bruttoarea till lager 
samt 760 m2  bruttoarea till kontor. Totalt möjliggörs 37 000 m2 bruttoarea för verksamhet 
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i området. I den sydöstra delen av området möjliggörs också en kontorsdel för 5500 m2 

bruttoarea. Kontorsdelen tillåts i plankartan att bli max 20 meter hög (totalhöjd) inom en 
byggnadsarea på max 1100 m2. Övrig bebyggelse har en maximal nockhöjd på 10 meter. 
Totalt möjliggörs 42 500 m2 bruttoarea inom användningsområde Z. I plankartan finns 
en bestämmelse om att källare inte får finnas (b1). Detta eftersom källare inte är lämpligt 
då grundvattennivåerna är relativt höga i området. 
 
I den nordöstra delen finns tre byggnader som får varsamhetsbestämmelser. Utav dessa 
kommer den södra byggnaden att fungera som tillfällig övernattning för besökare till 
företaget och kommer därför att få planbestämmelse O, tillfällig vistelse. Byggnaden tillåts 
byggas till österut och västerut med max 100 m2 byggnadsarea på vardera sida (e1) och 
max 5,5 meter nockhöjd. I övrigt får användningsområde O endast förses med 
komplementbyggnad. 
 
Riskbedömningen visar att byggnaderna kan placeras med ett avstånd av 27 meter från 
vägkanten. Trafikverket vill ha ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter från väg 111 
för framtida utveckling av vägen eller trafikplatsen. Marken mellan vägkanten på väg 111 
och 30 meter in på planområdet får därför inte förses med byggnad. Riskbedömningen 
visar att utrymning från byggnaderna ska vara möjlig i riktning bort från riskkällan. Detta 
regleras med en m-bestämmelse (m1) på plankartan.  
 
För att säkerställa att ljud från verksamheten inte stör skola och närliggande bostäder 
finns en egenskapsbestämmelse i plankartan som reglerar att bullerkällor, såsom 
ventilationsaggregat och kompressorer, ska placeras så att ljudet riktas bort från skola och 
närliggande bostäder (m2).  
 
På den nordvästra sidan ligger det VA-ledningar, varför marken inte får förses med 
byggnad. I den sydvästra sidan finns ett dagvattendike varför bebyggelsen inte ska 
placeras för nära. I den östra- och södra delen får marken inte bebyggas för att säkerställa 
att det finns plats för parkering för både bil och cykel. 
 
Inom området finns en förorening som måste åtgärdas. I plankartan finns därför reglerat 
att startbesked inte får ges för byggnad förrän markförorening åtgärdats. Detta gäller 
inom området som är markerat med a1. Inom området finns också en bevattningsdamm 
som inte får fyllas igen under den tid då det finns fridlysta arter enligt § 6 
Artskyddsförordningen i dammen. Därför finns en administrativ bestämmelse om att 
marklov inte får ges för ifyllnad av bevattningsdamm mellan mars och oktober (a2). 
 
För att säkerställa att ljus eller andra olägenheter inte stör närliggande bostäder så har en 
planbestämmelse om vall för insynsskydd (m4) lagts till i plankartan i den nordvästra 
delen. 
 
 

 
Bild: Pervanovos skisser för området, fasad mot öster. 
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Bild: Pervanovos skisser på planområdet, vy söderifrån. 

 
Bild: Pervanovos skisser på planområdet, vy från nordväst. 
 

 
Bild: Pervanovos skisser på planområdet, vy västerifrån.  
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Pervanovos skisser på planområdet, vy från Solrosvägen. 
 
KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
Tre av de befintliga byggnaderna utgör sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 2 
kap 6 § PBL (2010:900), det vill säga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär. Gårdsbebyggelsen som helhet är bevarandevärd, 
främst är det placering, volym, fasadmaterial samt dörr- och fönstersättning som är viktig. 
Eftersom att placeringen är viktig har samtliga tre byggnader fått rivningsförbud. Gården 
samt området runt gårdsbyggnaderna får heller inte förses med byggnad. De tre 
byggnaderna har också fått varsamhetsbestämmelser kring volym och fasadmaterial. Den 
västra byggnaden har även fått varsamhetsbestämmelser kring fönster som ska bibehållas 
till sin utformning samt dörrar som ska vara lika ursprungliga. Den södra byggnadens 
helhetsintryck innefattande vägg-, takmaterial, dörrar, fönster och skorsten är 
bevarandevärda. Den södra byggnaden har därför även fått varsamhetsbestämmelser för 
taktäckning som ska vara av tegel och att skorsten ska bibehållas. Förslaget följer 
kulturmiljöwebbens rekommendationer. 
 

HÅLLBART BYGGANDE 
Höganäs kommun är positiv till placering av solceller på tak för att underhålla byggnader 
med värme samt användningen av gröna tak inom området. 
 
FÖRESLAGEN NATUR, REKREATION 
Inom planområdet kommer det att bli allmän platsmark i det område som är utpekat som 
PARK. Parken kommer att innehålla till största delen dagvattenhantering. Befintligt 
dagvattendike kommer att breddas för att kunna klara av större regnmängder på grund av 
att tidigare jordbruksmark nu blir hårdgjord yta och inte längre har samma förmåga att 
infiltrera regnvatten. Dagvattnet kommer också att skapa ett mervärde för natur och 
rekreation. Längst ner i söder kommer det också att bli en cykelväg som kopplar samman 
Solrosvägen med Prästavägen. Det kommer även att skapas en cykelväg utmed 
Prästavägen som kommer att koppla samman befintlig cykelväg söder och norr om 
planområdet. 
 
I den södra och västra delen av verksamhetsområdet finns en egenskapsbestämmelse för 
kvartersmark som reglerar att marken ska planteras med trädridå (n1). Detta för att 
säkerställa att exploatören ska plantera träd mellan byggnaden och den nya föreslagna 
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gemensamhetsanläggningen för markvägen som binder samman Brännans Byaväg med 
Prästavägen. 
 

FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
Tyréns AB har den 14 april 2020 gjort en trafikutredning för att utreda vad som är en 
lämplig utformning av anslutning till det nya verksamhetsområdet. De har också utrett 
vilken påverkan planförslaget har på det allmänna gatunätet (se bilaga 5). 
 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Anslutningen till det nya området ska samordnas med den befintliga anslutningen på östra 
sidan i en fyrvägskorsning. Den befintliga anslutningen längre norrut utgår och en ny 
markväg byggs söder om det planerade verksamhetsområdet, vilken ansluter till 
Prästavägen via den nya fyrvägskorsningen. Framkomligheten i fyrvägskorsningen har 
beräknats med hjälp av beräkningsprogrammet Capcal och det kan konstateras att det inte 
förväntas bli några framkomlighetsproblem i korsningen. Korsningen har även prövats 
genom att exempelvis lägga på tung trafik i båda anslutningarna, dels riktade ut mot 
Prästavägen, dels tvärs korsningen. Beräkningarna visar att det finns utrymme för 
betydligt mer trafik i korsningen innan kapaciteten överskrids. De båda 
rampanslutningarna till väg 111 har också kapacitetsberäknats för prognosåret 2055 med 
trafiktillskott från planområdet. Även här visar beräkningarna att det finns utrymme för 
mer trafik i korsningarna i trafikplatsen innan kapaciteten överskrids. Den planerade 
fyrvägskorsningen ligger i ett öppet landskap med god sikt och körhastigheterna är 
anpassade till gällande hastighetsgräns, 70 km/tim, vilket medför att möjligheten att på ett 
trafiksäkert sätt korsa vägen är god. I planförslaget föreslås ett utfartsförbud för att 
reglera så att korsningen hamnar på den plats som trafikutredningen föreslagit. Några 
andra anslutningar ut till Prästavägen ska inte förekomma. Vid den planerade 
fyrvägskorningen har Prästavägen idag en markhöjd över nollplanet på 7,12 meter. 
Detaljplanen ska anpassas till gatans höjd, varför gata har fått en egenskapsbestämmelse 
för markens höjd över nollplanet på 7,12 meter. 
 
I plankartan finns också en planbestämmelse (m3) som innebär att vid behov ska 
bländskydd mot ljusstörningar uppföras mot väg 111. Detta för att Pervanovos interna 
vägar i området inte ska störa trafikanter på väg 111. 
 
BILTRAFIK 
Trafikalstring har räknats ut med två alternativ. I det första alternativet har beräkningen 
baserats på det antal anställda som Pervanovo angivit samt med hjälp av Trafikverkets 
alstringsverktyg för eventuell framtida kontorsverksamhet. För att säkra att en utbyggnad 
av planområdet inte riskerar att medföra konsekvenser som kräver särskilda åtgärder, 
exempelvis om en annan verksamhet etablerar sig på fastigheten eller att Pervanovo 
planerade verksamhet medför betydligt fler anställda, har beräkningar av trafikalstring 
även gjorts med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg. Detta utgör alternativ 2. I 
alternativ 1 beräknas den tillkommande verksamheten, baserat på uppgifter om antalet 
anställda och eventuella framtida kontorsytor, alstra ett trafiktillskott på 2130 
fordon/dygn, varav ca 9% tunga fordon. Trafiktillskottet från utbyggnaden beräknas inte 
medföra några framkomlighetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats 
Stubbarp. Inte heller bedöms tillskottet medföra någon inverkan på trafiksäkerheten. I 
alternativ 2 beräknas planområdet alstra drygt 2700 fordon/dygn. Inte heller i detta 
alternativ förväntas utbyggnaden medföra några framkomlighets- eller 
trafiksäkerhetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp. 
Dagligen kommer 20 tunga transporter ske tvärs Prästavägen, från den befintliga 
anläggningen på östra sidan av vägen till det planerade lagret på västra sidan av vägen. 
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Kapacitetsberäkningarna visar att dessa kan ske i plan, via korsningen på Prästavägen, 
utan att framkomligheten påverkas negativt. Sikten är god i korsningspunkten varför 
bedömningen är att trafiksäkerheten för den korsande trafiken såväl som för den 
genomgående trafiken på Prästavägen är god. Oavsett vilken verksamhet som kommer att 
etablera sig inom planområdet kan slutsatsen dras att de trafikmässiga konsekvenserna är 
hanterbara och att inga särskilda åtgärder krävs. 
 
Planförslaget innebär att kommunen tar över den samfällighet som finns idag utmed 
Prästavägen. Detta eftersom att kommunen ska vara huvudman för de delar av 
Prästavägen som inte är statliga. 
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Ny gång- och cykelväg utmed västra sidan av Prästavägen ska anläggas. Denna kopplas till 
befintlig gång- och cykelväg över väg 111 vid trafikplats Stubbarp i norr samt till befintlig 
gång- och cykelväg söder om planområdet. I den södra delen av planområdet anläggs 
också en cykelväg som kopplar samman Solrosvägen med Prästavägen, på plankartan 
illustrerad med streckad linje. Utbyggnaden av gång- och cykelvägarna ökar markant såväl 
framkomlighet som trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter utmed Prästavägen. Gång- 
och cykelvägen kan också bidra till att fler anställda inom planområdet väljer att gå, cykla 
eller åka kollektivt till arbetet.  
 
Välinge/Pervanovo kommer att ha verksamheter på båda sidor av Prästavägen. De olika 
verksamhetstyperna är i stort sett separerade från varandra och något större behov att 
korsa vägen finns egentligen inte, även om viss gångtrafik tvärs vägen kan förekomma. 
Den nya gång- och cykelvägen utmed Prästavägen medför en god trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter generellt på sträckan förbi planområdet, men också för anställda 
som går eller cyklar till arbetet. Någon ordnad passage tvärs Prästavägen bedöms inte 
behövas. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Det finns befintlig kollektivtrafik vid Musselvägen. Där går bussar med god turtäthet till 
både Höganäs och Helsingborg. Med föreslagna åtgärder finns det också goda 
möjligheter att gå eller cykla till busshållplatsen. 
 
PARKERING 
Tyréns AB har på motsvarande sätt som för trafikalstringen beräknat parkeringsbehovet 
utifrån två alternativ. För alternativ 1 är utgångspunkten för lager antalet anställda och 
antagandet att 90% kör bil till arbetet samt Höganäs kommuns parkeringsnorm för 
kontor. För alternativ 2 är utgångspunkten Höganäs kommuns parkeringsnorm för 
industri och hantverk samt parkeringsnormen för kontor. Resultatet blir att 
parkeringsbehovet för bil ligger i spannet 470-490 bilplatser beroende på beräkningssätt. 
Det faktiska parkeringsbehovet är beroende av i vilken utsträckning eventuell 
kontorsverksamhet kommer att byggas ut i alternativ 1. Planen bör dock möjliggöra för 
att tillräckligt antal platser kan anläggas. Den lager- och utvecklingsverksamhet som 
planeras har en arbetstäthet på drygt 2 anställda/1000 m2 BTA. Motsvarande generella tal, 
som parkeringsnormerna som regel baseras på, ligger för industriverksamhet på cirka 15 
anställda/1000 m2 BTA och för kontor på 30-50 anställda/1000 m2 BTA. Kontor har en 
högre arbetstäthet, vilket driver upp behovet av bilparkering om kontorsytor kommer att 
byggas ut inom planområdet i framtiden. I händelse av att Pervanovos planerade 
utbyggnad inte genomförs och annan verksamhet vill etablera sig inom planområdet antas 
denna anpassa verksamhetsvolymerna, och därav följande parkeringsbehov, utifrån den 
aktuella verksamheten. Beräkningarna enligt alternativ 2, med parkeringsnormen i botten, 
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kan vara ett riktvärde för parkeringsbehovet för en sådan verksamhet. Det innebär att det 
beräknas behövas 470 parkeringsplatser för bil inom planområdet. 
 
Möjligheten att välja att cykla till arbetet bör dock finnas och valet av hållbara 
transportmedel främjas. Parkeringstal för cykel finns inte med i Höganäs parkeringsnorm 
från 2013. Istället har parkeringsnormen för Helsingborgs stad använts som riktvärde i 
trafikutredningen. Den visar att det behövs 340-350 parkeringsplatser för cykel. 
Lagerverksamheten kräver inte lika många cykelplatser som kontorsverksamheten gör. 
Eftersom att inte Höganäs kommun har med cykelplatser i sin egen parkeringsnorm är 
detta endast ett riktvärde för hur många cykelplatser som kan tänkas behövas. Genom 
den nya gång- och cykelvägen och genom att anlägga cykelplatser vid såväl den befintliga 
som den tillkommande verksamheten ökar dock möjligheten att välja mer hållbara 
transportmedel för att ta sig till arbetet. 
 
Efter samrådet har exploatören minskat sin byggrätt och planen tillåter nu 42 500 m2 för 
användningsområde verksamhet (Z). Utav dessa är cirka 6000 m2 avsett för kontor. Det 
behövs således färre parkeringsplatser än i samrådsförslaget. Ytorna som är prickade, det 
vill säga mark som inte får förses med byggnad, är dessutom större än i samrådsförslaget. 
Det innebär att det finns gott om plats för att ordna parkeringsplatser för bil och cykel. 

 
VARUMOTTAGNING 
All varumottagning sker inom kvartersmarken. 

 

FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
VATTEN OCH AVLOPP (SPILLVATTEN) 
Vatten kan anslutas till den ledning som finns utmed Brännans byaväg. Planområdet 
kommer att ingå inom kommunens verksamhetsområde för både vatten och spillvatten. 
Överföringsledningens placering kommer att rymmas inom den prickmark som finns 
inom planområdet utmed väg 111. Det innebär att planområdets byggnader inte kommer 
att uppföras inom området för kommunens planerade överföringsledningar. 
 
Från Brännans Byaväg och västerut över fastigheten Stubbarp 39:2 ligger en mindre 
vattenledning som försörjer Stubbarp 31:1 och Stubbarp 39:1 med kommunalt 
dricksvatten. Vattenledningen avses flyttas till den norra delen och läggs ner fram till 
Stubbarp 31:1 i samband med att överföringsledningen flyttas. Nytt servitut behöver 
bildas. Stubbarp 39:1 behöver då kopplas om till befintlig vattenledning från Stubbarp 
39:3 i söder, på östra sidan om Prästavägen.  
 
En mindre spillvattenpumpstation behöver tillkomma inom fastigheten Stubbarp 39:2 för 
att nå befintliga ledningar. Detta löses inom fastighet med markservitut för VA. 
 
DAGVATTENHANTERING 
Det kommer att bli mycket hårdgjord mark, vilken innebär en större påfrestning vid stora 
regnmängder, eftersom marken inte längre kan infiltrera vatten. Kommunens VA-
avdelning har därför tagit fram en beräkning på 100-års regn och räknat på andelen 
hårdgjord yta på kvartersmarken utifrån byggrätt och de skisser som har lämnats in. 
Befintligt dagvattenmagasin måste breddas med 18 meter i den södra delen för att kunna 
kompensera för den yta som blir hårdgjord. I plankartan har en del av ytan för PARK fått 
en egenskapsbestämmelse, dagvatten, som innebär att marken är avsedd för 
dagvattenhantering. 
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RIKTLINJER FÖR DAGVATTENMAGASINENS UTFORMNING 
Utformning ska ske i enlighet med Höganäs kommuns VA-plan. 
 
VÄRME 
Lokalerna kommer att värmas upp med biobränsle och gas. 

AVFALL 
Avfall tas omhand inom kvartersmarken. 
 
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Fastigheten kan anslutas till fiber. I den nordvästra delen av området finns ledningar som 
markeras med ett u-område i kartan (u1). Detta för att säkra markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. I de fall körvägen runt byggnaderna hamnar 
ovanpå befintliga ledningar så ska exploatören bekosta eventuella skyddsåtgärder för 
dessa ledningar. 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Det finns brandpost cirka 150 meter från den tilltänkta byggnaden i söder. Det kan 
komma att behövas fler brandposter för att nå byggnaderna i norr. Detta utreds vidare 
under planprocessen. 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas under andra kvartalet 2021. 

 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 

AVTAL 
I samband med planläggning ska ett exploateringsavtal upprättats som redovisar för 
detaljplanens genomförande. Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en 
kommun och en exploatör där kommunen inte är markägare. Avtalets huvudprinciper är 
att exploatören avyttrar den mark som planlagt som allmän platsmark till kommunen som 
tar ansvar för genomförandet av den allmänna platsmarken inom detaljplanen.  
 
Ett planavtal har upprättats då exploatören bekostar planläggning. 
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Höganäs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet som är 
definierad som park och gata. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och 
underhåll. Kommunen ansvarar för anläggandet av de båda cykelvägarna och 
breddningen av dagvattenmagasinet medan exploatören står för kostnaderna. VA- 
kollektivet får kostnader för utbyggnad av nya anslutningar. Kostnaderna för dessa täcks 
av anslutningsavgifter. I planområdets södra del finns ledningar som i och med 
utbyggnaden av dagvattenmagasinet måste flyttas. Kommunen tillsammans med berörda 
aktörer ansvarar för flytt av ledningar och exploatören står för kostnaderna. 
 
Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter, samt huvudmän för 
eldistribution och gasdistribution innan markarbeten utförs inom kvartersmark för 
markering av förekommande kablar. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 

 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen. 

 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Det finns en gemensamhetsanläggning som kommer att behöva flyttas till den södra 
delen av planområdet. För detta behöver en överenskommelse träffas mellan delägarna i 
gemensamhetsanläggningen och exploatören. För att flytta gemensamhetsanläggningen 
behöver Lantmäteriet ompröva anläggningen enligt anläggningslagen (AL 1973:1149). 
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Exploatören söker och bekostar ärendet. Ersättningsreglerna i 40 a § (AL 1973:1149) kan 
bli aktuell. Stubbarp S:7 är en samfällighet som kommunen löser in i och med antagandet 
av detaljplanen. En liten del av Stubbarp 39:1 kommer också att lösas in av kommunen. 
Marken ska överföras till kommunen utan ersättning enligt exploateringsavtalet. 
 
Överföringsledningarna (vatten och avlopp) inom ledningsrätten 1284-1810.1 ska flyttas 
till nytt läge utmed väg 111 och vidare längs norra delen av planområdet, och därmed ska 
befintlig ledningsrätt avvecklas. Ledningsservitut för nya läget avses bildas. 
 
Jordvärmeslingan inom servitutet 1284-531.1 ska avvecklas och fastighetsägaren avser att 
söka om förrättning avseende denna.  
 
Från Brännans Byaväg och västerut över fastigheten Stubbarp 39:2 ligger en mindre 
vattenledning som försörjer Stubbarp 31:1 och Stubbarp 39:1 med kommunalt 
dricksvatten. Vattenledningen avses flyttas till den norra delen och läggs ner fram till 
Stubbarp 31:1 i samband med att överföringsledningen flyttas. Nytt servitut avses bildas. 
  
En mindre spillvattenpumpstation behöver tillkomma inom fastigheten Stubbarp 39:2 för 
att nå befintliga ledningar. Detta löses inom fastighet med markservitut för VA. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE OCH GENOMFÖRANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.  
 
Exploatören bekostar anläggandet av de båda cykelvägarna och breddningen av 
dagvattenmagasinet (inklusive flytt av ledningar) samt eventuella kostnader för 
geotekniska- och miljötekniska undersökningar. Kostnader för genomförandet regleras 
enligt det exploateringsavtal som tecknas mellan kommunen och exploatörerna innan 
planen kan antas. 
 
Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av 
exploatören.  
 
Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flytt eller ändringar 
av befintliga ledningar och anläggningar bekostas av exploatören. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Fastighetsbildningsåtgärderna betalas av exploatören och fastställs i exploateringsavtalet. 
 

INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Kommunen får en skyldighet att inlösa mark för allmän platsmark (park och gata) som är 
belägen inom fastigheterna Stubbarp 39:2, Stubbarp 31:1, Stubbarp 39:1 och 
samfälligheten Stubbarp S:7. Exploatören överlåter den mark som exploatören äger till 
kommunen utan ersättning. 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
Kommunen ansvarar för anläggandet av de båda cykelvägarna och breddningen av 
dagvattenmagasinet (inklusive flytt av ledningarna) medan exploatören står för 
kostnaderna, vilket regleras i exploateringsavtalet. 
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 
GENOMFÖRANDE 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 

UNDERSÖKNING 
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet 
av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900). 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken. 
 

MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de 
senaste fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i 
Höganäs centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden 
som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga 
mätningar av kommunen, men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat 
långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden 
ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns 
också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte 
heller överskred normvärdena. De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan 
generellt anses gällande för hela kommunen och därför också för aktuellt planområde. 
 
BULLER 
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader. För kontorsverksamheter finns inte riktvärden varken för maximal 
nivå inomhus eller ekvivalentnivå utomhus. Det generella riktvärdet för 
kontorsverksamhet är högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus. Det innebär att 
byggnadens fasad måste dämpa ljudet med cirka 28 dBA (68 dBA ute minus 40 dBA 
inne) vilket är en vanlig isoleringsnivå. Sammantaget bedöms därför inte planförslagets 
genomförande påverkas negativt av buller. 
 
VATTEN 
Gällande miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte riskera att påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. Recipienten är Öresund (Norra Öresunds kustvatten) som 
har en god ekologisk status. 
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NATIONELLA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positiv eller negativ, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets 
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte. 
Vad gäller de nationella miljömålen kan aktuellt planförslag till viss mån anses ha en 
potentiell påverkan på målen, eftersom jordbruksmark tas i anspråk. Sammantaget görs 
dock avvägningen i undersökningen att gällande nationella miljömålen inte påtagligt 
påverkas negativt av planförslagets genomförande. 
 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
I Höganäs kommuns klimat PM (Godkänd i Kommunstyrelsen 2012-01-24) redovisas att 
havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå 
innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då 
planområdet ligger mellan cirka 6-7 meter över havet bedöms risken för översvämning 
inom planområdet som liten. 
 

PÅVERKAN PÅ NATUR 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på landskapsbilden, eftersom det öppna 
landskapet mellan orterna Viken och Lerberget inte blir lika tydligt. 
 

PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSFUNKTIONER 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på samhällsfunktioner då förslaget 
innebär ökade transporter. Planförslaget innebär också en måttlig positiv påverkan på 
samhällsfunktioner, eftersom att förslaget genererar ett underlag till mer service i Viken 
och fler arbetstillfällen för kommunen. Planförslaget innebär dock en stor negativ 
påverkan på samhällsfunktioner eftersom jordbruksmark tas i anspråk. Detta påverkar de 
areella näringarna då det försvinner möjlighet för produktion. 
 

PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA 
Planförslaget innebär en måttlig positiv påverkan på människors hälsa då det ska byggas 
två cykelvägar inom planområdet. De kommer att binda ihop cykelstråk och möjliggöra 
att fler cyklar. Planförslaget innebär också en måttlig negativ påverkan på människors 
hälsa då trafiksäkerheten försämras något på grund av ökade trafikmängder. 
 
PÅVERKAN PÅ MARK 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan av mark eftersom åkermarken har en 
klass 6-7. I kommunen är en stor del av den obebyggda marken jordbruksmark. Det råder 
en stor efterfrågan på verksamhetsmark i Viken och i hela kommunen. Etableringen är 
ytkrävande och det finns ingen annan mark än jordbruksmark som är lämplig för denna 
etablering. Översiktsplanen pekar ut två större verksamhetsområden i kommunen, varav 
ett är detta område. Förslaget innebär en utveckling av det lokala näringslivet och en 
befintlig verksamhet, varför lokaliseringen också är lämplig. Planområdet ligger också 
intill tätorten, vilket innebär att arbetsplatser och bostäder kan lokaliseras nära varandra. 
Planområdet ligger också nära väg 111, vilket är viktigt för företaget. Närhet till väg 111 
innebär också att transporterna enkelt kan ta sig ut på den stora vägen och inte behöver 
köra igenom samhället. Planen utgör ett väsentligt samhällsintresse eftersom etableringen 
innebär fler arbetstillfällen och ökad ekonomisk aktivitet i kommunen och i regionen. 
 
PÅVERKAN PÅ VATTEN 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan av vatten. Det finns risk för förorening 
av ytvatten på grund av spill från transporter och parkering till dagvatten. En ökning av 

Page 117 of 228



ANTAGANDEHANDLING, 2022-01-13       PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 MED FLERA 
 

 
36             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 

transporter innebär automatiskt att det finns en högre risk för förorening av ytvatten. 
Spill från transport och parkering avser inte farligt gods. Planförslaget innebär fler 
hårdgjorda ytor vilket leder till mindre infiltration och häftigare flöden vid regn. Det finns 
också en risk för uttorkning under sommartid och risk för översvämning vid skyfall. 
 
PÅVERKAN PÅ LUFT 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på luft – ökande utsläpp. Detta 
eftersom förslaget innebär fler transporter och att det kommer ske en uppvärmning av 
lokaler. 
 

PÅVERKAN PÅ KLIMATFAKTORER 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på klimat då luftfuktigheten kan bli 
lägre lokalt. Lokalt kan även luft-, vatten- och marktemperaturen ändras. Sommartid blir 
det en varmare och torrare miljö. 
 

PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Planförslaget innebär en måttlig negativ påverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 
Siktlinjerna kan förändras från väg 111. Även infarten från väg 111 till Viken blir 
förändrad då planförslaget innebär större byggnader. Det finns kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse inom planområdet som påverkas måttligt negativt av förslaget, eftersom det 
kommer tillkomma stora byggnader för verksamhet i nära anslutning till den 
kulturhistorisk värdefulla bygganden. Dock påverkas även den kulturhistoriska 
bebyggelsen måttligt positivt eftersom byggnaderna värnas med rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser. 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 

KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Planområdet ligger i utkanten av Viken, nära väg 111. Kopplingarna för planområdet är 
framförallt väg 111 och den befintliga verksamheten på den västra sidan av Prästavägen. 
Kopplingarna till samhället är också goda då det kommer att finnas cykel- och gångvägar 
till service såsom kollektivtrafik, skola och affär. 
 
FOLKHÄLSA 
Planområdet möjliggör cykel- och gångtrafik, vilket bidrar till en god folkhälsa. 
 
SÄKERHET 
Planförslaget anses påverka trafiksäkerheten positivt då det tillkommer en avskild 
cykelväg utmed Prästavägen för oskyddade trafikanter. 
 

TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovprövning. 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Utbyggnaden av den allmänna platsmarken inklusive breddning av dagvattenmagasin och 
flytt av ledningar ska finansieras av exploatören. Kommunen står för driftkostnaderna i 
området. Kommunen får även en kostnad för att lösa in Stubbarp S:7. 

Page 118 of 228



ANTAGANDEHANDLING, 2022-01-13       PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 MED FLERA 
 

 
37             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 

 
KONSEKVENSER FÖR SAMFÄLLIGHETEN STUBBARP S:7 
Stubbarp S:7 får en inkomst i samband inlösen. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
En mindre del av fastigheten Stubbarp 39:1 ska fastighetsregleras till nuvarande Stubbarp 
S:7. En del av fastigheten Stubbarp 39:2 ska fastighetsregleras till 34:2 och nuvarande 
Stubbarp S:7. 

Bild: Rosa linje visar gräns för samfällighet Stubbarp S:7. Svart gräns visar föreslagen planområdesgräns och därmed ny gräns för 
Stubbarp 39:1. 
 

 
Bild: Rosa linje visar nuvarande fastighetsgräns. Det gröna området kommer att tillhöra kommunens fastighet Stubbarp 34:2. 

Stubbarp 39:1 

Stubbarp 39:2 

Stubbarp 34:2 
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Bild: Röd markering visar ungefärligt planområde. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 7 juni år 2018 § 134 åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra detaljplaneläggning för Stubbarp 39:2. 

 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. 
Pervanovo har för avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, 
kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de 
tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår 
även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och fastställa kommunens 
huvudmannaskap över delar av Prästavägen.  
 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE  
Planen genomfördes med ett standardförfarande. Under samrådstiden framkom dock att 
planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet ändras därför efter 
samrådet från standardförfarande till utökat förfarande. Det innebär att förslaget ska 
kungöras före granskning. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande över den. Förslaget anses inte medföra en betydande 
miljöpåverkan eller i övrigt av stor betydelse. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANPROCESSEN  
Plansamråd genomfördes 1 juni-28 juni 2020. Samrådshandlingar skickades ut i enlighet 
med fastighetsförteckning och sändlista samt publicerades på kommunens hemsida och 
på kommunens digitala anslagstavla. Samrådshandlingarna har också funnits tillgängliga 
för allmänheten i Stationshuset under ordinarie kontorstid. 
 
Samrådsmöte hölls den 4 juni 2020. Detta fick ske digitalt på grund av covid-19. Mötet 
följdes av cirka 50 personer. Det kom in 67 frågor från 13 frågeställare under mötet. 
Samtliga frågor och svar har presenterats skriftligt på kommunens hemsida. Vid mötet 
redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och synpunkter under 
samrådsmötet handlade bland annat om: 
• Markföroreningar, 
• Utsläpp, 
• Utformning av de nya byggnaderna (framförallt höjderna), 
• Trafikflöden och kapacitet på vägarna, 
• Byggnation på jordbruksmark, 
• Staket och inhängnat område, 
• Trädplantering för att minska byggnadernas påverkan på omgivningen, 
• Uppställningsplatser för lastbilar och tomgångskörning, 
• Befintliga företagets verksamhet idag. 
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GRANSKNING 
Granskning genomfördes 13 september till 3 oktober 2021. Underrättelse om granskning 
har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
ortens lokaltidning, kommunens hemsida den 11 september 2021 samt annonsering på 
kommunens anslagstavla.   
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 42 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.  
 
 
MYNDIGHETER 
 
SJÖFARTSVERKET (2021-09-16) 
Sjöfartsverket har inga synpunkter på den föreslagna detaljplanen. 

 

TRAFIKVERKET (2021-09-24) 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna och anser att våra synpunkter har 
blivit tillgodosedda. Trafikverket vidhåller dock att kommunen inte ska föra upp fler 
detaljplaner i Viken för antagande innan Trafikverket och kommunen är överens om vilka 
åtgärder som kan behövas på det statliga vägnätet. 

Vid behov av bländskydd så får detta inte uppföras inom vägen säkerhetszon, vilken är 9 
meter från asfaltskant. Ett bländskydd bör därmed utformas i samråd med Trafikverket. 
Trafikverket har tagit del av trafikutredningen och saknar en tydlig redovisning av 
verksamhetsområdet påverkan på väg 111. Det förutsätts därmed att beräkningar och 
antagande är korrekt och att belastningsgraden på ramperna och påverkan på väg 111 är 
acceptabel. Trafikverket vill dock poängerna att åtgärder i den statliga infrastrukturen som 
föranleds av kommunal exploatering ska bekostas av kommunen/ exploatören. 

Kommentar: Utifrån den trafikutredning som gjorts anser kommunen att 
detaljplanen inte leder till en trafiksituation som påverkar det statliga 
vägnätet i så stor utsträckning att det föranleder negativa konsekvenser. En 
avsiktsförklaring ska skrivas för utbyggnad av korsningen väg 111 och 
Karlsfältsvägen innan vidare utbyggnad av bostäder i Viken, men korsningen 
i anslutning till aktuell detaljplan fungerar idag och anses inte beröras av 
dessa åtgärder. Om bländskydd behövs ska Trafikverket underrättas inför 
utförande. Beräkningar på trafiken är g jorda utifrån det underlag kommunen 
har för området. Kommunen anser sig  kunna påvisa att detaljplanen inte 
leder till en trafiksituation som påverkar det statliga vägnätet i så stor 
utsträckning att det föranleder negativa konsekvenser.   

 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2021-09-29) 
Yttrande över granskning av detaljplan för Stubbarp 39:2 m.fl., i Viken, Höganäs 
kommun KS/2018/310 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
formella synpunkter på planförslaget utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 
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LANTMÄTERIET (2021-09-30) 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-10) har följande noterats:  
 
REDOVISNING AV BEFINTLIGA SERVITUT SAMT HUR DESSA PÅVERKAS  
Inom planområdet finns följande servitut:  
aktnr 1284-1810.1 avseende ledningsrätt för vatten och avlopp till förmån för Höganäs 
kommun  
aktnr 1284-531.1 avseende servitut för jordvärmeslinga till förmån för Stubbarp 31:1  
 
Det saknas redovisning av dessa rättigheter i planbeskrivningen och det saknas även en 
beskrivning av hur dessa påverkas vid genomförandet av detaljplanen. Ovanstående 
rättigheter hamnar inom byggbar mark samt för ledningsrätten 1284-1810.1 saknas u-
område om denna ska omprövas enligt ledningsrättslagen bör detta framgå samt vem som 
har ansvaret att ansvaret att ansöka om en sådan förrättning.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR  
På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 
angivna skalan ska stämma. 
 

Kommentar: Ledningarna (vatten och avlopp) inom ledningsrätten 1284-
1810.1 ska flyttas till nytt läge utmed väg 111, och därmed ska ledningsrätten 
avvecklas. Jordvärmeslingan inom servitutet 1284-531.1 ska tas ur bruk och 
fastighetsägaren avser att söka om förrättning avseende detta servitut. 
Planbeskrivningen kompletteras med dessa uppgifter. I plankartans nedre 
vänstra hörn finns angivet vilket utskriftsformat som ska användas för den 
angivna skalan.  

 
 
INTERNT HÖGANÄS KOMMUN 
 
KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-09-10)  
Kultur- och fritidsförvaltningen har studerat förslaget för ändring av detaljplan för 
Stubbarp 39:2 med flera i Viken. Kultur- och fritidsförvaltningen har inget att erinra. 

 
 

STADSMILJÖ (2021-09-16) 
Stadsmiljöavdelningen har inget att erinra mot planförslaget. 
 

GEODATAAVDELNINGEN (2021-09-17) 
Geodata har ingen erinran. 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-09-30) 
Räddningstjänsten anser att: 

• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 

vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 
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• Hänsyn tas till "Riskbedömning för detaljplan Stubbarp 39:2 (bilaga 3)" 
daterad 2019-09-20 angående bl.a. farligt gods transporter på väg 111. 

 
Se även tidigare yttrande daterat 2020-06-24. 
I övrigt beakta synpunkterna i planbeskrivningen. 
 

Kommentar: Räddningstjänstens synpunkter tillgodoses i bygglovsskedet. 
 

VA-AVDELNINGEN (2021-09-30) 
Under teknisk försörjning – vatten och avlopp (spillvatten) behöver följande text läggas 
till: 
Från Brännans Byaväg och västerut över fastigheten Stubbarp 39:2 ligger en mindre 
vattenledning som försörjer Stubbarp 31:1 och Stubbarp 39:1 med kommunalt 
dricksvatten. Ledningen har osäkert läge. 
  
Under föreslagen teknisk försörjning – vatten och avlopp (spillvatten) behöver följande 
text läggas till: 
En ny mindre spillvattenpumpstation kommer att behöva byggas. 
 

Kommentar: Flytt av befintliga vattenledningar och en ny 
spillvattenpumpstation behöver tillkomma. Detta löses inom fastighet med 
markservitut för VA. Förtydligande i planbeskrivning görs enligt yttrande. 
Inga justeringar av plankarta bedöms behövas. 

 
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-09-30) 
Vi har följande kommentarer på rubricerad plan. 

Ser att det har bildats ett U-område för våra kablar i NV hörnan. Ser även att flytt av 
kablarna i söder skall bekostas av exploatören. Dessa punkter är bra. 
  
Ser gärna att det även bildas ett U-område för kablarna som flyttas i södra gränsen. 
  
Dock ser jag på plankartan att den skall planteras träd i västra och södra gränsen. Vi 
förutsätter att dessa träd planteras med hänsyn tagen till våra kablars placering och 
framtida underhåll. 
Ser även på förslaget för byggnationen att det eventuellt skall dras en väg runt huset. Om 
våra kablar hamnar under vägen krävs det mer skydd runt våra kablar så att de inte 
skadas, då marktrycket ökar pga trafik. Dessa skyddsåtgärder förutsätter vi att exploatören 
tar kostnaderna för. 
 

Kommentar: Området för ledningar i söder ligger inom allmän mark (PARK), 
varvid inget u-område anses behövas. Träden avses planteras på lämpligt 
avstånd från ledningar i området. Område för trädridå, n1, håller avstånd till 
befintliga ledningar. Om en väg läggs ovan befintliga kablar så ska 
exploatören bekosta eventuella skyddsåtgärder, text om detta läggs till i 
genomförandebeskrivningen. 

  
 
EXPLOATERINGSAVDELNINGEN (2021-09-30)  
Exploateringsavdelningen har inga synpunkter på granskningshandlingarna. 

Page 125 of 228



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2022-01-13  DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 M.FL. 

 
7             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 

MILJÖAVDELNINGEN (2021-10-01) 
Miljöavdelningen har inget att invända mot förslaget. 
 
 
SAKÄGARE 
 
WEUM GAS (2021-09-10) 
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum Gas 
har inget ytterligare att erinra då våra synpunkter tillgodosetts i tidigare samråd. 
 
 
SKANOVA AB (TELIA COMPANY) (2021-09-13) 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

 
 
POSTNORD (2021-09-20) 
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 och förändring 
av befintlig detaljplan. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 
 

Kommentar: PostNords synpunkter tillgodoses i bygglovsskedet. 
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NSR (2021-09-24) 
NSR har tidigare fått möjlighet att lämna synpunkter på ovan nämnda detaljplan och har 
inget ytterligare att tillägga. 
 
 
VIKENS MONTESSORI (2021-10-02) Apelvägen 13C, Viken 
Vikens montessori AB och vår förskole- och skolverksamhet kommer att påverkas negativt 
av ytterligare en industribebyggelse i anslutning till vår verksamhet. Våra synpunkter rör 
huvudsakligen säkerhet, miljö samt det estetiska.  
Den planerade bebyggelsen kommer att påverka den lantliga idyllen och kringliggande 
miljön avsevärt. Detta påverkar i sin tur vår verksamhets attraktionskraft gentemot 
vårdnadshavare, barn och anställda negativt då vi marknadsför oss starkt med vår vackra 
kringliggande miljö och att vi har naturen omkring oss. Vi vill därför ha en mer detaljerad 
plan för hur kommunen tänker säkerställa att den parkliknande miljön som presenterades 
ska se ut, vilka träd som ska planeras m.m. Vi vill också ha en mer utförlig ritning av den 
planerade utbyggnaden av dagvattnet samt det staket som planeras att sättas upp och var. 
Det behövs en tydlig beskrivning av hur säkerheten tryggas så att barn förhindras att 
komma in på verksamhetsområdet via parkzonen. I den plan som presenteras anser vi inte 
att det framgår tydligt.  
Redogörelse och klargörande för hur den ökade trafiken ska hanteras och hur den kan 
komma att påverka närområdet och vår verksamhet. Vi vill därför ha en mer utförlig 
konsekvensanalys av den ökade trafikens effekter på barns säkerhet och hälsa.  
Vi vill också ha en tydligare presentation av hur byggnaderna ska se ut och då främst den 
som planeras att byggas närmast vår skola. Med tanke på att det redan byggts en stor och 
hög intilliggande byggnad sydväster om vår verksamhet så är vi kritiska mot att en ännu 
högre byggnad hamnar precis på andra sidan. Vi är mycket oroade över att bullernivån höjs, 
utsläpp från ökad trafik ökar och att detta medför skadliga effekter på våra barns och 
personalens hälsa.  
Vikens Montessori bedriver förskole-, skol- och fritidsverksamhet i direkt anslutning till 
det planerade bygget. Vi är därför mycket oroliga för hur detta byggprojekt direkt och 
indirekt kan komma att påverka våra barn, elever och verksamhet. I planen står det att det 
hänsyn ska tas till de tre kulturhistoriska värdefulla byggnader. På vilket sätt kommer ni att 
värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet? Vi 
önskar ett förtydligande kring detta. Två av de tre byggnaderna är fastigheter som vi 
bedriver verksamhet i.  
 

Kommentar: Kommunen har inte någon rådighet över vilka träd som ska 
planteras inom planbestämmelsen n1, utan detta är upp till exploatören att 
bestämma. Inom användningsområde PARK kommer det att finnas en gång- 
och cykelväg och ett dagvattendike som gränsar till exploatörens 
verksamhetsområde, men ingen trädplantering . Det kommer att bli en tydlig  
barriär till verksamhetsområdet. Kommunen följer branschpraxis vad det 
gäller utformning av dagvattendiket. Dagvattenmagasinet byggs med flacka 
slänter och erosionsskydd i botten. Studier visar att staket ger en falsk 
trygghet och att bygga med flacka slänter är det som anses vara mest tryggt. 
Staket mot verksamhetsområdet uppförs av exploatören. Buller har studerats 
och värdena bedöms inte överstiga riktlinjerna. I planen regleras även hur 
ventilation och kompressorer, som kan orsaka buller, får placeras. En 
trafikutredning har tag its fram inför samråd, vilken behandlar ökade 
trafikmängder och trafiksäkerhet. Det kommer inte att tas fram en 
konsekvensanalys för barns säkerhet och hälsa, då det redan bedöms vara 
utrett i planen. Nya skisser på hur bebyggelsen ska se ut har tag its fram. 
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Höjderna minskas ner. Den största delen av bebyggelsen kommer att bli max 
10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. 
Bullernivåerna bedöms inte komma att överstiga de riktvärden som finns. 
Byggnaderna i det nya området kommer att anpassas till de befintliga nyare 
verksamhetsbyggnaderna både söder om och öster om detaljplanen. Den 
kulturhistoriska bebyggelsen inom planområdet får skydd i form av 
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. 

 
 
SAKÄGARE 1, (2021-10-03) 
Synpunkter på detaljplan för Stubbarp 39:2 med flera i Viken, Höganäs 
kommun.  
Hänvisar till all tidigare insänt material i ärendet.  
Vad det gäller att ta jordbruksmark i anspråk för någon annan verksamhet än jordbruk så 
finns detta tydligt förklarat i Miljöbalken vilka kriterier som ska vara uppfyllda. Det är 
alltså fråga om jordbruksmark av yppersta klass som kan användas för all typ av odling av 
livsmedel för humankonsumtion. Att helt åsidosätta Miljöbalkens krav med hänvisning 
till att det är” ett litet markområde” som ska nyttjas visar på otroligt dålig insikt och 
förståelse gällande vikten av att kunna förse befolkningen med livsmedel. Det finns 
tydliga incitament från statens sida att den stadsnära odlingsmarken måste skyddas. Att då 
hänvisa till att det är ett litet område som tas i anspråk påvisar bristande kunskap och 
förmåga att tolka Miljöbalkens glasklara anvisningar för hur jordbruksmark ska skyddas. 
Den verksamhet som planeras för området kan utan problem kan placeras på 
industrimark utan att verksamheten påverkas negativt. Inom det aktuella området finns en 
större bevattningsdamm anlagd. Det har i förundersökning undersökt om vissa speciellt 
skyddsvärda arter finns i området. Att det finns en öppen vattenspegel är väldigt viktigt 
för många olika djur och växter, vilket det inte behövs någon specialkompetens för att 
förstå. Det är också en otroligt viktig resurs i dagens jordbruksdrift att det finns färdiga 
lösningar för bevattning. Att dammen inte använts inom jordbruket de senaste åren är 
inte relevant – dammen finns och den kan alltså lätt tas i anspråk igen.  
 
Enligt LRF är den svenska jordbruksmarken Europas mest värdefulla och om man 
jämför bakåt i tiden är Sverige nu nere på samma areal åkermark som landet hade på 
1870-talet. Behovet av livsmedelsproduktion kommer att fortsätta öka i framtiden, både i 
Sverige och globalt. Enligt LRF har vi i Sverige ett ansvar för att öka 
försörjningsförmågan, vilket också är målet med livsmedelsstrategin. Något som i sin tur 
skapar tillväxt, arbetstillfällen och möjlighet till ökad export. Källa LRF 2021.  
 
Jönköpings kommun framstår som en riktig förebild när de nu har tagit ett beslut om ett 
program som tar hänsyn till jordbruksmarkens värde i den framtida samhällsplaneringen. 
Politikerna i Jönköping vågar alltså ta ett större ansvar än vad lagen kräver och skyddar 
värdefull jordbruksmark från byggnation och exploatering. Källa LRF 2021.  
 
Tipsar även om Rapporten Exploatering av jordbruksmark 2016–2020/Jordbruksverket 
där det kartläggs hur jordbruksmark – åkermark och betesmark – exploateras i Sverige.  
”När åkermark omvandlats tilljärnväg, hus eller asfalt går den sedan aldrig att få tillbaka. 
Målet med den nationella livsmedelsstrategin är bland annat att den totala 
livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Att 
svensk åkermark fortsätter att försvinna är oroande eftersom den är en viktig resurs inför 
framtiden. Inte minst eftersom klimatförändringarna bidrar till ytterligare utmaningar. 
Den här rapporten ger kommunerna en möjlighet att öka sin kunskap om jordbruksmark 
och exploatering.” säger John Andersson på Jordbruksverket. 
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Det är helt klart att Samhällsbyggnadsförvaltningen inte besitter tillräcklig kunskap när 
det gäller att bedöma vad som är en betydande miljöpåverkan. Vi delar alltså inte 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att den aktuella detaljplanen bedöms vara 
förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser 
enligt Miljöbalken.  
Att frångå Miljöbalkens regler, när det dessutom inte är en samhällsviktig verksamhet 
som planeras, det finns lämplig industrimark för verksamheten och det är alltså 
jordbruksmark av yppersta kvalitet lämplig för all form av odling av humangrödor, är att 
betrakta som rent tjänstefel och att man inte förstått innebörden i Miljöbalken  
 
Vi kräver att det genomförs en miljöbedömning enligt kapitel 6 i Miljöbalken för 
den aktuella detaljplanen.  
Om det aktuella planförslaget innebär en måttlig påverkan på landskapsbilden, bebyggelse 
och kulturmiljö kan man ifrågasätt vad som ska till för att det ska anses som en betydande 
påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön. Återigen saknar 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän förankring i hur den flacka landskapsbilden 
kommer att påverkas på ett otroligt förfulande sätt som kommer att förändra siktlinjer 
och totalt förändra Vikens karaktär som idylliskt fiskeläge med kringliggande gårdar.  
 
Det konstateras att det blir måttligt positivt påverkan på samhällsfunktioner som service 
och fler arbetstillfällen, men samtidigt konstateras att det blir en stor negativ påverkan på 
samhällsfunktioner när jordbruksmark tas i anspråk och det alltså försvinner 
arbetstillfällen. Varför har då en måttlig positiv påverkan större betydelse än en stor 
negativ påverkan på samhällsfunktioner?  
 
Planområdet möjliggör cykel- och gångtrafik vilket bidrar till en god folkhälsa. Det finns 
inte något som motsätter detta även om den aktuella detaljplanen inte genomförs, Det går 
utmärkt bra att anlägga gång- och cykelvägar inom området vilket även skulle gynna 
trafiksäkerheten.  
 
Det konstateras att det är stor efterfrågan på verksamhetsmark i kommunen. Vi 
kan konstatera att detta inte ska hanteras i detta ärende. Det får politiker och 
tjänstemän i Höganäs kommun lösa på sedvanligt sätt. Vi kan påminna om att väg 
112 har planerats och utformats för att säkra transporter med tung trafik och transporter 
med farligt gods till och från centralorten Höganäs. I anslutning till väg 112 är det alltså 
lämpligt att anlägga industri och även verksamheter med lager, utvecklingsverksamhet, 
kontor och parkeringsmöjligheter.  
Det har även anlagts en bullervall på jordbruksmark inom det aktuella området. Detta är 
inte förenligt med Miljöbalken 3 kap. 4§ 2:a stycket. Det kan vara fråga om 
anmälningsplikt om det är frågan om återvinning av icke-farligt avfall. Det finns en dom 
från 2019 som berör just anläggande av bullervall på åkermark.  
 

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark och detta gäller 
även för marken kring väg 112. Utbyggnaden anses vara betydande 
samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i anspråk. Detaljplanen 
gäller också utbyggnad av en befintlig  verksamhet och ligger strategiskt intill 
väg 111. Bevattningsdammen anlades någon gång under 1970-80-tal. Den 
omfattas inte av biotopskydd, men kan naturligtvis ha värden ändå. Den är 
dock djup, har branta sidor och hyser mycket lite vegetation, en typisk 
bevattningsdamm. En miljöbedömning enligt kapitel 6 i Miljöbalken är 
genomförd och beslutad av politiken i samrådsskedet. Verksamheten som 
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kommer att etableras inom området ska g ivetvis följa miljöbalkens 
lagstiftning. Detta kommer att prövas mer detaljerat i bygglovsprocess, och 
eventuell anmälningsprocess enligt miljöbalken. Landskapsbilden förändras 
självklart med föreslagen utbyggnad av verksamheterna, men placeringen i 
kulturlandskapet är inte i det släpp mellan Viken och Lerberget som 
kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. Vid en utveckling av detta 
område har man ekonomiska möjligheter att utveckla infrastrukturen och 
bygga en gång- och cykelväg i södra delen, vilket kan ses som en av 
fördelarna med exploateringen. Angående den anlagda bullervallen så finns 
det finns inget krav på marklov utanför detaljplanerat område. Byggherren 
har ansvar att införskaffa nödvändiga tillstånd från till exempel Trafikverket, 
Länsstyrelsen m.fl.  

 

SAKÄGARE 2, (2021-10-03) 
Med anledning av Pervanovos utbyggnad: Yttrande avseende Detaljplan Stubbarp 
39:2 mfl - granskningshandling 
 
Som närmsta sakägare i form av ägare till närliggande fastigheter (Brännan 8:1, 9:3 och 
Brännan 1:2, i texten nedan kallade 8:1 resp 1:2), tackar vi för möjligheten att inkomma 
med ytterligare ett gemensamt yttrande vad gäller den pågående detaljplaneprocessen för 
utbredande av Pervanovos verksamhet. 
 
Precis som vid andra tillfällen i processen vill vi betona vår vilja till konstruktiv dialog och 
ömsesidig förståelse mellan olika aktörer och parter. Vi vill verka för en detaljplan där 
byggherren kan utvidga och utveckla sin verksamhet med respekt för närmiljön och alla 
värden kopplade till boende, turism, rekreation, natur, djurliv och lantbruk. Det nya 
förslaget är ett steg i rätt riktning och går till stor del i linje med det vi uttryckt 
förhoppning om i tidigare yttrande. 
 
8:1 har sedan föregående samråd och yttrande också haft ett möte (2021-04-26) med 
byggherren (Darko Pervan, Mårten Hallkvist och Peter Wingårdh) där även 
kommunstyrelseordförande Peter Schölander deltog. 
 
Under mötet nåddes en överenskommelse baserad på en, vid mötet, överlämnad skiss 
och ett skriftligt förtydligande (se bilaga), vilket i stort sett stämmer överens med skisser 
och fotorenderingar i planbeskrivningen. Undantaget är plankartans högsta tillåtna höjd 
vad gäller lager- och R&D-byggnaderna, som i nuvarande DP-förslag är 12 meter istället 
för överenskomna 10 meter, samt att de upphöjda insynsskyddande vallarna (15 x 5 m) 
mot Brännans byaväg inte har reglerats. 
Då överenskommelsen med byggherren 2021-04-26 visar 10 meter i höjd (se bilaga), bör 
den nya plankartan ändras för att reflektera detta. Om en modifiering av 
överenskommelsen görs av byggherren, önskar vi ett ytterligare möte för att få förståelse 
för denna avvikelse och komma överens om en alternativ lösning. Till exempel skulle 
utökad trädplantering i anslutning till våra respektive fastigheter kunna vara ett sätt att 
flytta fokus från höga lagerlokaler till nya landskapselement. 
 
Utöver höjden, som varit den största frågan för oss, ser vi också trafiksituationen vid den 
föreslagna nya infartsvägen till våra fastigheter som problematisk. Det riskerar att bli 
väldigt mycket trafik med 346 planerade parkeringsplatser på det nya området samt all 
den tunga trafik som verksamheten ger upphov till. Med förståelse för att Trafikverket 
inte kan tillåta två närliggande utfarter så bör man se över möjligheten att bredda in- och 
utfart med dubbla filer samt ha en STOP-skylt i samband med att Pervanovos interna 
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leder korsar in- och utfart till Prästavägen. Detta är förmodligen något som naturligt 
studeras och regleras i detalj i bygglovsskedet. (Som information har berörd vägförening; 
Brännans vägsamfällighet i skrivande stund inget avtal med byggherren om den nya 
infartsvägen, dock är ett vägföreningsmöte inplanerat till 2021-10-07.) 
 
Eftersom den nya in- och utfarten för de boende blir både längre och mer trafikerad, 
skulle också servitut för de enklare vägar som mynnar ut på Gamla Höganäsvägen behöva 
upprättas (vi antar att detta kan göras smidigt mellan respektive fastighetsägare och ägare 
av väg; kommunen respektive Pervanovo. Brännan 1:2 och kommunen har påbörjat en 
diskussion för att göra om den nuvarande urminnes hävd-vägen mot Gamla 
Höganäsvägen till ett möjligt servitut). 
 
Vad gäller de insynsskyddande vallarna har vi i dialog med kommunen fått informationen 
att det inte är möjligt att reglera dessa i detaljplanen. Vi förutsätter därför att denna 
reglering sker i bygglovsskedet och/eller i ett separat avtal med oss närmsta berörda 
fastighetsägare.  
 
Avslutningsvis, vi är övertygade om att Pervanovos utbredning kan ske med hänsyn och 
respekt till övriga intressen och värden i närområdet. Den föreslagna detaljplanen ger 
förutsättningar för detta ur flera perspektiv, men höjden behöver komma ner till 
överenskomna 10 meter och insynsskyddande vallar och trädplantering tydligare regleras. 
Vi utgår från att detta går att lösa genom direkt och konstruktiv dialog mellan berörda 
parter. 
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Detaljplan - nytt förslag 21-04-25 
• Byggytan reduceras från 45 025 m2 till 31468 m2 
• Bygghöjd på lager och R&D reduceras från 12 m till 10m 
• Kontoret flyttas österut till Prästavägen 
• Vall i nordvästra delen. 
 
Kommentar: Byggnadshöjd på lagerbyggnaderna tas ner till 10 meter. Den 
högre kontorsbyggnaden har flyttats till den östra sidan, mot Prästavägen. 
Enligt vad samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppgift så har en 
överenskommelse inom vägföreningen om att arbeta vidare med den nya 
infartsvägen kommit till stånd 2021-10-07. En skyddsvall vall för ljus och 
andra olägenheter har i den nordvästra delen skrivs in som planbestämmelse. 
Övriga synpunkter noteras. 
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ÖVRIGA YTTRANDEN 
 

PRIVATPERSON 1, (2021-09-13)  
Jag yrkar på att ompröva den nyetablering som Välinge vill göra i Viken.  

1. Hur ska energiförsörjningen säkerställas med den osäkerhet som gäller för södra 
Sverige i allmänhet och Skåne i synnerhet? 

2. Hur ska trafiklösningarna se ut för att undvika trängsel på 111:an med förlängda 
pendlingstider, ökad olycksrisk samt partikelutsläpp? 

3. Hur ska det säkerställs att utsläppen från fabriken inte kommer att påverka miljön? 
4. Hur ska det säkerställas att kulturlandskapet inte drastiskt kommer att påverkas 

negativt med de värdefulla naturvärden som kommunen har och som ger rekreation 
till såväl invånare som turister? 

5. Hur ska det säkerställas att de pollinerande insekterna inte påverkas negativt av 
utsläpp av mikropartiklar från såväl produktion som trafik? 

6. Hur ska det säkerställas att vi överlämnar en fungerande biologisk mångfald, uthållig 
och hållbar miljö till våra barn, barnbarn nu och i kommande led?  

Kommunen har nu ute på remiss en reviderad miljöplan. I andra stycken framgår 
det att ”Höganäs kommun tar ställning för miljön och vill bidra till hållbar 
utveckling. Att hushålla med resurserna över tiden, så att kommande generationer 
får lika goda förutsättningar som nuvarande är central ur både miljömässig, social 
och ekonomisk synvinkel. För att nå hållbar utveckling krävs att alla tre 
dimensionerna finns med.” 
Frågan blir hur man ska förhålla sig till kommunens behov av utveckling av det 
lokala näringslivet och skatteintäkter. I översiktsplanen för området ovan står det att 
det ska vara till för ”lättare industri och kontor”. Vad lättare industri innebär är svårt 
att definiera. Ursprungligen skulle Välinge vara en utvecklingsenhet och bara det. Av 
oklara skäl har man nu begärt att få bygga en fullskalig produktionsenhet i ett litet 
lantbruks- och fiskesamhälle.  
Självklart är att alla samhällen behöver utvecklas. Vad innebär då utveckling? På 
bekostnad av vad? Vilket pris är vi villiga att betala? Hur ska motstridiga intressen 
värderas och belysas? Vad är det vi överlämnar till kommande generationer? 
Höganäs är en attraktiv kommun att flytta till för såväl (även utan Välinge) nya 
potentiella intressenter som återvändare. Det finns fantastisk natur med unika 
upplevelsemöjligheter, bra skolor – allt från förskolor till gymnasium, bra 
infrastruktur, närhet till Helsingborg, fantastiska idrottsanläggningar. Vad händer när 
vi börjar bygga bort allt det som gör kommunen unik? Allt i utvecklingens namn! 
Flera kommuner börjar nu förbjuda byggnation på åkermark. Exempel är Jönköping 
och Ängelholm. Fler kommer att värdera om sin syn på utveckling. 
 

1. Miljöskäl.  
• Den planerade bebyggelsen anges till drygt 40.000kvm, förmodligen mer. Detta 

motsvarar knappt 10 fotbollsplaner. Till detta kommer tillfartsvägar, 
parkeringar m.m. Detta innebär att motsvarande yta försvinner som odlingsbar. 
Som jämförelse kan nämnas att Vikvalla innehåller 4–5 planer med parkeringar 
och fria utrymmen. Lerbergets anläggning innehåller 6–7 planer plus kringytor. 
Byggnationen blir irreversibel, det vill säga, kostnaderna för att eventuellt 
återställa marken blir mycket stora. 

• En ökad medvetenhet om att inte bygga på odlingsbar/potentiellt odlingsbar 
mark. På grund av klimatförändringar i världen kommer större krav på lokalt 
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odlade produkter att öka. Kommuner runt om i Skåne, och i övriga landet, 
börjar säga nej till etableringar på jordbruksmark. Att vara aktsam om 
jordbruksmark är inte bara en lokal angelägenhet, det är en nationell dito.  

• All forskning visar på en dramatisk minskning av pollinerande insekter. Det 
planerade bygget kommer att verka som en barriär för dessa. Vidare kommer 
utsläppen från lackerna att kunna påverka insekter och människor. Lackerna 
idag är visserligen vattenbaserade men det innebär inte att de är gift- eller 
partikelfria. Slipningen och limning av golv kommer också att innebära att 
mikropartiklar kommer ut i luften och ytterligare spär på kontamineringen. Vårt 
lantbruk och våra odlingar är beroende av att insekter finns, att vi har en 
fungerande ekologi och mångfald och att vi har en ren och giftfri luft.  

2. Energi.  
• Skåne har och kommer att få ökade svårigheter att få tillgång till energi. Så även 

Höganäs. Svenska kraftnäts utbyggnad av stamnätet är kraftigt försenad och 
såväl Sydsvenska Handelskammaren som Svensk Industri har länge varnat för 
att nytillkommande industrier inte kan räkna med att få adekvat elförsörjning. 
Pågens i Malmö har skrinlagt sin utbyggnad. De nya områdena Tornlyckan, 
Potatisåker samt Backalyckan kommer naturligtvis också att påverka 
energitillgången. Nyligen tillkommande är att de stora batterifabrikerna i norr 
kommer att förbruka ytterligare TW och påverka elförsörjningen i söder. 

3. Vatten. 
• Hela nordvästra Skåne har ett betydande underskott av vatten. 

Grundvattennivåerna är på historiskt låga nivåer. Att då etablera en 
vattenkrävande industri är tveksamt. Ambitionen att vara en ekologiskt odlande 
kommun blir då än svårare eftersom de kräver bevattning med rent vatten. De 
nya områdena Tornlyckan, Potatisåker och Bakalyckan med flera, kommer 
naturligtvis också att påverka vattentillgången. Svenskt Vatten varnar för att det 
förändrade klimatet kommer att innebära stora utmaningar för 
vattentillgången/produktionen då våra ytvattentäkter kommer att i ökande grad 
lida av algtillväxt. Detta kan då få olika scenarios. Det blir dyrare att rena vatten 
vilket innebär att vattenkostnaden ökar för såväl konsument som företag. Det 
andra är att kommunerna själva måste producera mer vatten. Detta senare gäller 
kustnära kommuner som förmodligen måste rena havsvatten för industriellt 
bruk. 

4. Estetiskt. 
• Höganäs är en kustnära kommun med allt vad det innebär i form av 

kulturvärden, rekreation, kulturlandskap etc. Välinges nuvarande bebyggelse 
som sedan länge är beviljad och uppförd har ett kontorshus som väsentligen 
överstigen alla andra byggnader i Viken på höjden och utseende, produktions-, 
lager och utvecklingsbyggnader som väsentligt avviker från vad som kan 
förväntas i ett litet samhälle med kulturlandskapsomgivningar. 
Naturskyddsområdet längs havet kommer att störas på ett avgörande sätt likaså 
privatbebyggelsen. Att då ge tillstånd till mer är 40.000kvm ”lådbyggnad” som 
är 12 meter hög kommer att få långtgående konsekvenser för de 
utomordentliga naturvärdena som kommunen säger sig vilja värna. 

5. Trafik och säkerhet. 
• Att byggnaderna kommer att innehålla lager och produktion, innebär att 

transporterna av material kommer att öka dramatisk. Material kommer att 
transporteras från Europa till Viken. Dessa transporter kommer förmodligen i 
allt väsentligt att genomföras på Riksväg 111. Denna väg är sedan länge känd 
som en kraftigt trafikerad väg. Ytterligare trafik kommer att tillföras såväl från 
denna anläggning som från utbyggnaden av Maria Park. Ytterligare persontrafik 
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kommer att tillkomma för de som kommer att pendla in från angränsande 
kommuner. Detta kommer sammantaget innebära en kraftigt försämrad 
trafikmiljö och längre ut- och inpendlingstider. Om annan väg än 111 skulle 
användas, kan man gissa att Prästavägen kommer att användas för transporter 
norrut. Detta är den inte dimensionerad för. I området ligger också förskolor 
och skolor vilka skulle påverkas säkerhetsmässigt och kräva omfattande 
anpassningar. Man kan med fog anta att partikelutsläppen från diesellastbilarna 
kommer att dramatiskt öka jämfört med idag. De nationella ambitionerna är att 
dessa ska minska. Framför allt ökar risken för ohälsa för barnen i näraliggande 
skolor på grund av de ökade partikelmängderna. De nya områdena Tornlyckan 
och Potatisåkern kommer naturligtvis också påverka trafiksituationen på såväl 
111:an som de lokala vägarna. 

6. Närodlat.  
• Upphandlingen av livsmedel i kommunen ska präglas av ekologiskt, kravmärkt 

tänk, kloka miljömässiga transporter. Vi måste ge de lokala odlarna goda 
förutsättningar för att bedriva ett uthålligt jordbruk i en utsläppsfri omgivning. 
Många utredningar visar på en låg självförsörjningsgrad där vi som nation måste 
ta ansvar. Detta ansvar trillar med nödvändighet ner på kommunnivå. Vidare 
kommer det då att innebära ett ökat behov av uttag av vatten i form av 
bevattning och minskad kontaminering från såväl industri som transport. 

Kommentar: Kapacitetsbristen i Skåne går tyvärr inte att hantera i denna 
detaljplan. Frågan bör hanteras regionalt/nationellt istället. Plan- och 
bygglovsavdelningen har dock informerat exploatören om det rådande läget 
och fört diskussioner med exploatören om att anlägga solceller på taket, 
vilket exploatören kommer att utreda vidare. Enligt genomförd 
trafikutredning beräknas trafiktillskottet från utbyggnaden inte medföra 
några framkomlighetsproblem i anslutningen till Prästavägen eller i 
trafikplats Stubbarp. Inte heller bedöms tillskottet medföra någon inverkan 
på trafiksäkerheten. Planen styr att marken kan användas till verksamhet (Z). 
Z innebär verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Det innebär 
att verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, 
ljusstörningar eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. 
Verksamheter med större påverkan bör lokaliseras inom industri som 
markeras med ett J på plankartan. I detaljplanen tillåts inte industri (J). 
Ianspråktagande av jordbruksmark motiveras tydligare i planbeskrivningen 
(s.35). Placeringen i kulturlandskapet är inte i det släpp mellan Viken och 
Lerberget som kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. I 
översiktsplanen pekas området ut som ett verksamhetsområde. Kommunen 
anser inte att det inkräktar på landskapsbilden i den mån att det skadar 
naturvärden eller rekreationsytor. Övriga synpunkter noteras. 

 
 
 
PRIVATPERSON 2, (2021-09-14) 
Synpunkter gällande utbyggnad av Golvfabriken i Viken. 
 
Det är tyvärr så att det är ett alldeles för högt bygge med två stora lådor och en ännu 
högre kontorsdel som byggs som en pendang till det nuvarande kontoret på motsatt sida 
vägen. Det får det att se ut som om man kör igenom en fabrik för att komma till Viken. 
 
Natur och mark försvinner som inte kan återställas. Avståndet till Montessori och övriga 
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hus är för liten. Vyn mot havet när man kör in i Viken via Prästavägen försvinner och 
trafiken från Pervanovo på väg 111 kommer att öka väsentligt mellan Helsingborg och 
Viken, som redan idag är hårt trafikerad. 
 
Dessutom är det så att nuvarande lokaler på Prästavägen har fläktar igång 24h/dygn och 
de har ett mycket dovt och irriterande, enformigt ljud. Jag är övertygad om att de som 
snart flyttar in i husen som just nu byggs på Prästavägen/Lars Bengts väg, kommer att 
märka av dessa. Även boende på Solrosvägen och gårdar nära de tänkta byggnationerna 
kommer att uppleva störande oljud från fläktar när dessa byggnader står klara. 
Det har lämnats in synpunkter på detta tidigare. Oavsett hur mycket träd som planteras 
runtomkring är ljudet där konstant.  
 
Några hävdar att det är bra med arbetstillfällen men ingen kan säga att det är invånare i 
kommunen som kommer att få arbeta här.  
 
Det är tråkigt att Viken har fått växa på detta fula och tråkiga sätt när det finns andra ytor 
inom både Höganäs och Helsingborg som är bättre lämpade för denna typ av 
verksamhet. 
 

Kommentar: Byggnadshöjd på lagerbyggnaden tas i antagandehandlingarna 
ner till 10 meter. Placeringen är inte i det släpp mellan Viken och Lerberget 
som kommunen vill bevara enligt översiktsplanen. I översiktsplanen pekas 
området ut som ett verksamhetsområde. Planen får en bestämmelse om 
störningsskydd (m2), vilket reg lerar att bullerkällor, såsom 
ventilationsaggregat och kompressorer, ska placeras så att ljudet riktas bort 
från skola och närliggande bostäder. Övriga kommentarer noteras. 

 
 
PRIVATPERSON 3, (2021-09-29)  
Fortfarande vidhåller jag att Viken kommer att förlora sitt värde. av länsstyrelsen klassat 
som ett historiskt fiskeläge med unik miljö viktig att bevara. 
 
Värdefull jordbruksmark går igen till spillo. Dags för kommunen att följa länsstyrelsens.  
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Kommentar: Landskapsbilden förändras självklart med föreslagen utbyggnad 
av verksamheterna, men placeringen i kulturlandskapet är inte i det släpp 
mellan Viken och Lerberget som kommunen vill bevara enligt 
översiktsplanen. Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden 
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig  verksamhet och 
ligger strategiskt intill väg 111. 

 
 

PRIVATPERSON 4, (2021-09-30)  
Undertecknade ägare till fastigheten Svanebäck 1:510 i Viken framför följande 
synpunkter beträffande förslag till detaljplan för Stubbarp 39:2 mfl. 

Vi inleder det här yttrandet på samma sätt som vi gjorde 2020 06 24. 

"När vi under våren 1974 flyttade in i vårt nybyggda hus på Solrosvägen hade vi 
öppna landskap med betesmark, sädesfält och grön vegetation. Kor som betade 
på Brännan. Vi kunde i vår vildaste fantasi inte tro att vi på ålderns höst skulle bo 
i ett INDUSTRIOMRÅDE. 

Det är helt fel att låta en så stor verksamhet som Välinge/Permanovo etablera sig i 
ett samhälle som Viken. När bygglovet för kontorsbyggnaden på Stubbarp 39:3 
beviljades var beskedet tydligt. Någon ytterligare utbyggnad skulle inte ske. Stora 
byggnader har därefter uppförts på både Stubbarp 39:3 och samt på fastigheten på 
Apelvägen". 

Förslaget innebär en kontorsbyggnad med en höjd på 20 meter och övriga 
byggnader med en höjd av 12 meter. Byggnadernas höjd bör inte överstiga 15 meter 
med hänsyn till det i övrigt öppna och natursköna landskapet på väster sida om 
Prästavägen samt för att inte "sticka ut" för mycket i förhållande till husen på 
Apelvägen och Solrosvägen samt för att inte förstöra landskapsbilden alltför mycket. 

Infarten till området är lagt i den södra delen av fastigheten. Där är två parallella 
vägar inritade. Den ena som en anslutning till Brännans byaväg . Är den vägen 
avsedd för genomfartstrafik till Brännans byaväg? Den andra redovisas som tillfart 
till verksamheten. Mycket olämpligt att låta den tunga trafiken gå längs med gränsen 
till skolan. Måste finnas bättre lösning för tillfart rakt in från Prästavägen eller norr 
om verksamheten. Den föreslagna lösningen medför avgaser och buller mot skola 
och bebyggelse. 

I samrådshandlingarna har miljöavdelningen påpekat att det bör utredas hur 
omgivande bebyggelse och skola påverkas av buller från den tyngre trafiken i 
området. Att planerad verksamhet inte medför störningar för dessa verksamheter. 
Ventilationsutsläpp och kompressorer bör placeras så att den inte riktas mot 
undervisningslokaler och bostäder. 

I ett så kustnära område med starka vindar är det oerhört svårt att styra utsläpp så att 
det inte ger obehag för närliggande verksamheter och boende. Man kan här 
ifrågasätta det lämpliga i att etablera en sådan stor verksamhet på den här fastigheten 
med så mycket hänsynstagande till omgivningen. Man anger i planförslaget att vissa 
lokaler ska användas till "viss utvecklingsverksamhet i form av prototyptillverkning". 
Vad innebär den tillverkningen i form av buller utsläpp mm. Man kan redan i nuläget 
uppleva obehagliga dofter (utsläpp) från den nuvarande verksamheten. 
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Avståndet till skolan i söder avgränsas med en ca 30 meter bred park. Vad man kan 
utläsa av planförslaget ska parkområdet inrymma ett dagvattendike som också 
fortsätter i väster längs med Brännans byaväg. Det befintliga diket ska enligt 
planförslaget breddas med minst 18 meter. Inom parkområdet ska också en cykelväg 
anläggas som ansluter till Solrosvägen. Vi kan av planförslaget inte se var den 
omnämnda cykelvägen ska gå. 

Vi frågar återigen Var blir parken av ??? 

Längs med Brännans byaväg finns en befintlig busk- och trädridå som inte får 
förstöras. Enligt detaljplanen ska den befintliga trädridån utökas längs hela 
Brännans byaväg. Vi förutsätter också att man i övrigt planterar mycket växtlighet 
inom området som tar upp luftföroreningar orsakade av den ökade trafiken och 
verksamheten. Området ska användas till kontor, lager samt utveckling. Utveckling 
är ett stort begrepp och bör preciseras. Innebär det hantering av lim, kemikalier 
mm som kan medföra ytterligare luftföroreningar. 

Att asfaltera en så stor yta som tidigare varit öppen mark känns oroväckande med 
tanke på den klimatförändring som sker med stora regnmängder mm. Räcker det 
planerade dagvattendiket till för att ta hand om detta? 

TRAFIKSYNPUNKT 
Det är ytterst olämpligt att bygga ut en verksamhet med tung trafik utmed en så smal 
väg som Prästavägen, vilket också kommer att innebära korsande trafik mellan de 
olika verksamheterna. Ett stort bostadsområde är under uppförande på östra sidan av 
Prästavägen vilket kommer att öka trafiken. I det området byggs en förskola, vilket 
innebär transport med barn till och från skolan. Längs med Prästavägen ligger en f- 9 
skola vilket också innebär transporter till och från skolan. Utökningen av personal ger 
också mer trafik. En gång- och cykelväg ska anläggas längs parkmark i södra delen av 
planförslaget och ansluta till Solrosvägen. Personalen ska då kunna ansluta till buss 
220 vid Musselvägen. 

En promenad på ca 15 minuter. Vilket vi inte tror en stressad småbarnsförälder väljer 
i stället för att köra med egen bil. En förbifart kring Viken byggdes för att minska 
trafiken genom byn. Den här "proppen" på Prästavägen kommer innebära att man i 
stället väljer att köra genom Viken för att nå väg 111. 

I detaljplanen ingår också att fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av 
Prästavägen. Vad medför/innebär detta ??? 

Det redovisas att man ska ta hänsyn till kringboende och skola genom att 
ventilationsutsläpp och kompressorer placeras så att den inte riktas mot 
undervisningslokaler och bostäder. Man ska bygga trädridåer mm för att minska 
buller. Allt det här visar det olämpliga i etableringen av den här verksamheten på 
Stubbarp 39:2 Det finns annan mark inom kommunen som är avsedd för den här 
typen av verksamhet. 

Med hänvisning till ovanstående anser vi att det inte är lämpligt att tillåta 
utbyggnaden enligt den föreslagna detaljplanen. 

Kommentar: Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och  
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 
meter hög. De två parallella vägarna söder om inritad bebyggelse är förslag 
på hur trafiken ska ske inom området, det är dock inget som regleras i 
plankartan. Den södra av dessa vägar är tänkt för genomfartstrafik för 
Brännans Byaväg. Planen får en bestämmelse om störningsskydd (m2), vilket 
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reg lerar att bullerkällor, såsom ventilationsaggregat och kompressorer, ska 
placeras så att ljudet riktas bort från skola och närliggande bostäder. 
Beteckningen PARK i plankartan är en bestämmelse för användning av 
allmän plats och området kommer att nyttjas för gång- och cykelväg samt 
dagvattenfördröjning. Det blir alltså ingen anlagd park för rekreation. Gång- 
och cykelvägens läge är nu förtydligat i plankartan, och den ligger längst 
söderut inom PARK-ytan. Vegetationen längs med Brännans Byaväg berörs 
inte av denna plan, men inom detaljplanen föreslås ny trädplantering (n1). 
Storleken på fördröjningsytan för dagvatten från området är utredd och ska 
vara tillräcklig . En trafikutredning har tagits fram inför samråd, vilken 
behandlar ökade trafikmängder och trafiksäkerhet. Enligt utredningen ska 
trafikmängderna inte påverka framkomligheten. Kommunen tar över 
huvudmannaskapet för Prästavägen från Trafikverket i samband med denna 
plan.. Det innebär att kommunen har rådighet över gatan och sköter driften 
av den, inom planområdet. 

 
 
PRIVATPERSON 5, (2021-10-01)  
Synpunkter på detaljplan för Stubbarp 39:2  
Det är anmärkningsvärt att så många sakägare och privatpersoner framför en 
samstämmig oro över ändringen i detaljplanen, som möjliggör en utbyggnad av ett 
industriområde i Viken, utan att det på något matriellt sätt påverkar kommunens 
beslut.  Att göra ändringar i detlajplanen som så uppenbart strider mot den artikulerade 
folkviljan, underminerar tilliten till våra demokatiska processer och kommer att göra 
Viken och Höganäs kommun till betydligt mindre attraktiva platser.  Jag tycker att ni 
agerar helt felaktigt, och är mycket ledsen för det. 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

 
PRIVATPERSON 6, (2021-10-01)  
Synpunkter angående utbyggnaden av Välinge: 
Ett rungande nej! 
Jordbruksmark förstörs för alltid, då kan inte ett företags önskemål om placering väga 
tyngre än det.  
Det finns bättre alternativ på redan befintliga industriområden.  
Kommunens tjänstemän som beslutar om detta har ett ansvar även för kommande 
generationer, vi måste värna om vår värdefulla skånska åkermark.  

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark.. Detaljplanen 
gäller också utbyggnad av en befintlig  verksamhet och ligger strategiskt intill 
väg 111. 

 
  
PRIVATPERSON 7, (2021-10-01)  
Hur i hela friden tänker ni när ni tänker släppa igenom golvföretaget Välinge Innovations 
planer om att bygga lager, kontor och lokaler för utvecklingsverksamhet på ett av Sveriges 
bästa jordbruksmark? 
Detta är mark som ligger i nära anslutning till bostadsområden.  
Folk som köpt hus för flera miljoner ska nu få se deras drömmar gå i rök. Närliggande 
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grönområden bli industrilokaler. 
 
Det finns med all anledning att anta att planen medför att miljökvalitetsnormer kommer 
att överskridas. 
Ska dyrbar jordbruksmark bli lagerlokal?    
Finns det redovisade bullervolymer? 
Hur många Co2 ekvivalenter i utsläpp kommer verksamheten stå för årligen vid full drift? 
 
Tror ni att planen om att förvandla stor del av Viken till ett industriområde kommer att 
gynna kommunen på sikt? 
Tror ni att folk vill bo i Viken när det första man ser är fula industrier och allt som det för 
med sig. 
Väg 111 är redan underdimensionerad som det är. 
Förstår ni inte att antalet fordon kommer att öka avsevärt i och med detta? 
Detta kommer att drabba alla i Höganäs kommun. 
Visst är det bra med fler arbetstillfällen men snälla det är viktigare att folk vill bo i 
kommunen. 
Attraktiva områden som folk med bra inkomst vill bo i. Folk som betalar mycket skatt. 
Jag har svårt att tänka mig att ni på allvar vill förändra en av Skånes vackraste hamnbyar 
till ett industriområde? 
 
 
Jag förväntar mig ett ställningstagande till samtliga frågor då jag med flera andra undrar 
vad ni håller på med. 
 

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden 
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. En bullerutredning för trafik är genomförd. Mängden utsläpp av 
CO2 är inget som kan regleras i en detaljplan. Den etablering av 
verksamheter som planen medger är en utbyggnad av befintligt 
verksamhetsområde i Viken. Området anses vara lämpligt, eftersom att 
företagets befintliga verksamhet ligger intill. Väg 111 ligger också i nära 
anslutning till planområdet, vilket innebär att transporterna inte behöver köra 
igenom samhället. Enligt genomförd trafikutredning beräknas 
trafiktillskottet från utbyggnaden inte medföra några framkomlighets-
problem i anslutningen till Prästavägen eller i trafikplats Stubbarp. 

 
 
PRIVATPERSON 8, (2021-10-01)  
Välinges expansion kommer att förstöra mångas liv! Både för oss som bor på apelvägen 
då det kommer att förstöra hela vår framtid. Vi ska precis få vårt första barn nu och vill 
inte att vårt barn ska behöva växa upp i ett industriområde. Samt allt buller, lastbilar, 
avgaser mm. 
 
Samt för förskolan som ligger precis bredvid. 
 
Samt att Viken inte kommer kännas som ett familjeområde längre när det byggs dessa 
höga hus på 20meter. Här satsar man på en ny förskola samt nytt bostadsområde precis 
intill. Men vem kommer att vilja gå på någon av de förskolorna eller bo där. 
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Samt att bra jordbruksmark går förlorad. Dem får hitta någon annanstans utanför Viken 
att bygga på! 
 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

 

PRIVATPERSON 9, (2021-10-01)  
Jag vill bara lämna ett ord från mig angående att bygga ett industriområde på andra sidan 
av det redan existerande.  
 
Min son går på förskolan Vikens montessori som har första parkett mot den åkern där 
det är prat om att bygga.  
Jag säger tvärt NEJ till att bygga industri där. Det räcker som det är idag med alla lastbilar 
som kör förbi hans skola idag. Och att få det på båda sidorna är INGET jag önskar. Små 
bostadshus, ja det kan gå men inte industri. 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

 

PRIVATPERSON 10, (2021-10-02)  
Framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten Stubbarp 39:2 med flera som är 
lokaliserad utmed väg 111 och Prästavägen i norra Viken. 
Efter genomläsning av relaterade dokument kopplande till ovan diarienr, inkommer vi nu 
med följande synpunkter där vi ser att dessa inte har hanteras eller tagits hänsyn till. 
Vår synpunkter har inte sin huvudinriktning på utbyggnaden för företaget, utan följande 
är våra huvudpunkter som är relaterade till ansökan: 
1. Skolbuss till och från Vikenskolan har vi inte kunnat se att man har tagit hänsyntill 
2. Barn och vuxnas rörelse Prästvägen söder 
3. Aktualitet av de genomförda trafikmätningarna 
4. Transporter till och från verksamheten på Prästvägen 

a. Genomfartsled 112 och 111, dvs norr om Viken – Prästavägen 
b. Genomfartsled Prästavägen Norr av råvaror men också färdiga produkter 
c. Genomfartsled Prästvägen Norr av persontrafik – anställda 
d. Högrisk vid nyttjande av transport Prästavägen Norr, bla fri sikt och kurvor 

 
1. Skolbuss till och från Vikenskolan har vi inte kunnat se att man har tagit 

hänsyntill 

För de barn som inte kan eller bör ta sig själva till Vikenskolan eller liknande 
verksamheter, erbjuder Höganäs kommun Skolskjuts. Denna skolskjuts trafikerar det 
detaljplanerade området under de högaktiva timmarna som benämns i bilaga 
5(trafikutredning). Vilka säkerhetsåtgärder kommer ni att vidta för att säkerställa en 
säker skolskjuts för våra barn till och från Vikenskolan? 

2. Barn och vuxnas rörelse Prästvägen söder 

Noterar även att detta kan/kommer att påverka hämtning och lämning av barn, där de 
vuxna kör vidare från Vikenskolan ut till väg 111 för att själva ta sig till sina 
arbetsplatser, hög risk då transporter av tungtrafik (lastbilar av olika storlekar) pågår 
samtidigt som dessa personbilar behöver tas sig fram. Är kommunens plan i detta att 
dessa personbilar ska ’svänga’ tillbaka och köra genom Viken samhället? Vilket i så fall 
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bidrar till ökad risk för olyckor då barn och vuxna rör sig till/från skolan eller till/från 
busshållplatser(allmänna kommunikationsmedel). 

 
3. Aktualitet av de genomförda trafikmätningarna 

 
 
Ovan bild är ett utdrag från bilaga 5(Trafikutredning) kapitel 2.3 
Enligt dessa är trafikmätningar för Prästavägen Norr genomförda 2015 samt för 
Prästvägen Söder 2015.  
Vikenskolan invigdes september 2021 samt att både Höganäs och Viken i har vuxit i 
antalet medborgare. Ser vi på Vikens tillväxt är en stor del av de vuxna pendlare utanför 
Viken eller kommunen. Viken har en hög del av familjer med barn i dagis och skolålder, 
baserat på detta anser vi att denna mätning ej kan vara relevant i dagsläget och bör ej ligga 
som grund till ett beviljande. En ny mätning måste genomföras för att säkerställa rätt 
beslutsunderlag. 
 
4. Transporter till och från verksamheten på Prästvägen 
a. Genomfartsled 112 och 111, dvs norr om Viken – Prästavägen 
b. Genomfartsled Prästavägen Norr av råvaror men också färdiga produkter 
c. Genomfartsled Prästvägen Norr av persontrafik – anställda 
d. Högrisk vid nyttjande av transport Prästavägen Norr, där avsaknaden av fri sikt i 
kombination med kurvor förkommer i väldigt hög utsträckning 

 
I ansökan/utredningen kan vi inte hitta något eller någon analys/hänsynstagande kring att 
mången transport( exempelvis tungtrafik, leveranser, persontrafik) sker via Prästavägen 
Norr som en genomfartsled mellan 112 och 111 och vice versa. 
Flera trånga sektioner som bidrar till valet att nyttja genomfartsleden via  Prästavägen är: 
• Berga-rondellen i Helsingborg för trafikerad(tidsaspekt)  
• Lerberget rondellen ( 111:an in mot Höganäs ) , för trång(skador/fastna) 
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• Höganäs rondellen Triangelplatsen, för trång(skador/fastna) 
• Höganäs rondellen ( vid ICA Kvantum) för trång(skador/fastna) 

Vilket gör att kommer man E4 Norr eller E6 Norr och känner till ovan väljer chauffören 
att köra 112 och nyttjar Prästavägen som genomfartsled. 
Förutom detta så anger GPS’en (oberoende av vilken leverantör) denna väg som den 
snabbaste/kortaste vägen, vilket också bidrar till högrisk av ökad trafik(exempelvis 
tungtrafik, leveranser, persontrafik). 
Hur ska Höganäs kommun bidra till att detta körbeteende minskas och inte ökar i och 
med  Välinge Innovations utbyggnad, dvs ansökan som hanteras i ovan Diarienr? 
 
Sammanfattning 
Förutom redan delade synpunkter och ställda frågor, vill vi lyfta fram nedan, då det 
saknas i den totala påverkan i den utveckling av Viken och Höganäs, som kommunen har 
som ambition. 
Utdrag från bilaga 5 ( Trafikutredning sida 11 ) ”Prästavägen är en kommunal väg med 
två körfält och en vägbredd på 6 meter och hastighetsbegränsningen 70 km/tim förbi 
planområdet.” 
Baserat på våra synpunkter och rekommendationer anser vi att en förnyad trafikutredning 
måste göras. En viktig input är också den tidigare olyckan efter Prästavägen norr – 
Äsperöd där både fri sikt och kurva samt hög hastighet bidrog till olyckan (2st tunga 
fordon, cyklist), vi är tacksamma att ingen förolyckades. 
Vi vill också rekommendera att Polisen får en möjlighet att tillsammans med Trafikverket 
inkomma med sin/sina analyser baserat på ovan. 
 

Kommentar: Detaljplanen bedöms inte inverka negativt på säkerheten för 
skolskjutsen längs Prästavägen. Den planerade gång- och cykelvägen utmed 
Prästavägen medför en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter generellt 
på sträckan förbi planområdet, men också för anställda som går eller cyklar 
till arbetet. Trafikmängden på Prästavägen, mot väg 111, bedöms inte öka till 
den grad att man istället väljer att köra genom Viken för att komma till väg 
111. Bilden i yttrandet visar befintlig  trafikmängd, men i trafikutredningen 
har man räknat med en prognos för år 2055 (se punkt 3.2 i 
Trafikutredningen), och då är beskriven utbyggnad för Viken med. Denna 
detaljplan bedöms inte påverka  i vilken utsträckning Prästavägen används 
som genomfartsled till väg 112. 
 

PRIVATPERSON 11, (2021-10-02)  
Som nyinflyttad till Viken är jag mycket besviken över kommunens agerande angående 
utbygganden av ett industriområde i Viken. Det är skrämmande och oansvarfullt att 
kommunen vid ett flertal tillfällen har gått emot byns synpunker och agerat för sitt egna 
politiska intresse. Diskussionen angående ett industriområde i Viken har väckt stor oro 
för de boende, både angående ökad trafik i form av tung transport men även försämrad 
luftkvalité, något som speciellt påverkar bla Viken Tomater som kommer att angränsa de 
nya lokalerna. Det är tråkigt att Viken håller på att bli ett nytt "Berga"  istället för att 
försöka hållas så attraktivt som möjligt.  Som ny till Viken och som en representant av 
den yngre generationen vill jag meddela mitt missnöje mot detta potentiella framtida 
bygge. 
Jag hoppas verkligen att ni tar vara kommentarer i beaktning. 

Kommentar: Synpunkter noteras. 
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PRIVATPERSON 12, (2021-10-02)  
Jag blev förvånad men framförallt besviken på att Höganäs kommun nu på allvar har gått 
vidare med att möjliggöra utbyggnaden av lagerverksamhet på Stubbarp 39:2. Viken har 
varit en pittoresk fiskeby sedan 1700-talet och att börja försöka ändra detta till en 
industriby är verkligen ett sätt förstöra en helt unik miljö. Vi behöver värna om de 
kulturella och historiska byarna vi har på Kullahalvön.  
En utbyggnad av 65 000 kvm, 20 meter högt kommer att förändra hela bilden på 
Kullahalvön. 40 tunga lastbilar som kör skytteltrafik från Helsingborg till Viken är 
verkligen ett stort steg i fel riktning när Sverige ska vara den ledande spalaren inom 
miljötänk. Hur ska vi kunna fostra de nästa generationerna att bli mer miljömedvetna när 
vi själva inte tar ansvar? 

Kommentar: Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och  
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 
meter hög. Övriga synpunkter noteras. 

 
PRIVATPERSON 13, (2021-10-02)  
Undertecknade ägare till fastigheten Svanebäck 1:508 i Viken önskar framför följande 
synpunkter beträffande förslag till detaljplan för Stubbarp 39:2 m.fl. 
 
När bygglovet för kontorsbyggnaden på Stubbarp 39:3 beviljades var beskedet tydligt. 
Någon ytterligare utbyggnad skulle inte ske.   
 
Stora byggnader har därefter uppförts på både Stubbarp 39:3 och på fastigheten på 
Apelvägen. Kommunen låter ekonomin styra beslutsfattandet och tillåter att trivsel och 
trygghet minskar för invånarna i Svanebäck, vuxna och såväl som barn. Har kommunen 
ens försiktigt ifrågasatt någonting vad gäller Välinges vidlyftiga expansionsplaner? 
 
Industriområde 
Det är helt fel att låta en så omfattande industriverksamhet som Välinge/Permanovo 
etablera sig i ett samhälle som Viken. Öppna landskap och jordbruksmark förvandlas till 
ett industriområde. 
 
Förslaget innebär en kontorsbyggnad med en höjd på 20 meter och övriga byggnader 
med en höjd av 12 meter. Om det ens ska tillåtas någon byggnation på jordbruksbar mark 
anser vi att byggnadernas höjd inte bör överstiga 15 meter för att inte förstöra bilden av 
det öppna och natursköna landskapet på västra sidan om Prästavägen samt för att inte 
dominera i förhållande till husen på Apelvägen och Solrosvägen. 
 
Infarten till området är planerad till den södra delen av fastigheten. Där är två parallella 
vägar inritade. Den ena som en anslutning till Brännans byaväg. Är den vägen avsedd för 
genomfartstrafik till Brännans byaväg? Den andra vägen redovisas som tillfart till 
verksamheten. Det måste ses som mycket olämpligt att låta den tunga trafiken gå längs 
med gränsen till skolan. En bättre lösning för tillfart rakt in från Prästavägen vore norr 
om verksamheten. Den föreslagna lösningen medför avgaser och buller för skola och 
bebyggelse. 
 
I samrådshandlingarna har miljöavdelningen påpekat att det bör utredas hur omgivande 
bebyggelse och skola påverkas av buller från den tyngre trafiken i området. Industribuller 
och dålig trafikmiljö såsom nu planerat kommer att medföra betydande olägenhet för 
människors hälsa. Ventilationsutsläpp och kompressorer bör placeras så att de inte 
riktas mot undervisningslokaler och bostäder. I ett så kustnära område som Viken med 
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starka vindar är det oerhört svårt att styra utsläpp så att det inte ger obehag för 
närliggande verksamheter och boende. Man anger i planförslaget att vissa lokaler ska 
användas till ”viss utvecklingsverksamhet i form av prototyptillverkning”. Vad innebär 
den tillverkningen i form av buller utsläpp m.m. Man kan redan i nuläget uppleva 
obehaglig lukt (utsläpp) från den nuvarande verksamheten. 

 
Längs med Brännans byaväg finns en befintlig busk- och trädridå som inte får förstöras. 
Enligt detaljplanen ska den befintliga trädridån utökas längs hela Brännans byaväg. Vi 
förutsätter också att man i övrigt planterar mycket växtlighet.inom området som tar upp 
luftföroreningar orsakade av den ökade trafiken och verksamheten. Området ska användas 
till kontor, lager samt utveckling. Utveckling är ett vitt begrepp och bör preciseras. Innebär 
det hantering av lim, kemikalier m.m. som kan medföra ytterligare luftföroreningar? Här 
behövs ett klargörande. 
 
Att asfaltera en så stor yta som tidigare varit öppen mark känns oroväckande med tanke 
på den klimatförändring som sker med stora regnmängder mm. Räcker det planerade 
dagvattendiket till för att ta hand om detta? 
 
Synpunkter på trafiken 
Det är ytterst olämpligt att bygga ut en verksamhet med tung trafik utmed en så smal väg 
som Prästavägen. En tät, korsande trafik mellan de olika verksamheterna kommer 
naturligtvis att förvärra trafiksituationen. Välinges planer på ytterligare industriverksamhet 
på nyligen inköpta Stubbarps boställe kommer att ytterligare försvåra trafiksituationen. 
Dessutom är ett nytt bostadsområde under uppförande på östra sidan av Prästavägen 
som också kommer att öka trafiken. I det området byggs en förskola, vilket innebär 
transport med barn till och från skolan. Längs med Prästavägen ligger en f  - 9 skola vilket 
även den innebär transporter till och från skolan.  
 
I detaljplanen ingår också att fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av 
Prästavägen. Vad medför/innebär detta? 
 
En förbifart kring Viken byggdes för att minska trafiken genom byn. Den här dåliga  
trafiksituationen på Prästavägen kommer innebära att många i stället väljer att köra 
genom Viken för att nå väg 111. Utökningen av personal ger också mer trafik. En gång- 
och cykelväg ska anläggas längs parkmark i södra delen av planförslaget och ansluta till 
Solrosvägen. Personalen ska då kunna ansluta till buss 220 vid Musselvägen. En 
promenad på ca 15 minuter, vilket vi inte tror en stressad småbarnsförälder väljer i stället 
för att köra med egen bil. En lösning vore att göra en angöring för buss 222 i anslutning 
till verksamheten. 
 
Man anger att man ska ta hänsyn till kringboende och skola genom att ventilationsutsläpp 
och kompressorer bör placeras så att den inte riktas mot undervisningslokaler och 
bostäder. Man ska bygga trädridåer m.m. Man måste ifrågasätta det lämpliga i att etablera 
en sådan stor verksamhet på den här fastigheten då det krävs så mycket hänsynstagande 
till omgivningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående anser vi att det inte är lämpligt att tillåta utbyggnaden 
enligt den föreslagna detaljplanen Stubbarp 39:2 
Det finns mark inom kommunen som är avsedd för den här typen av verksamhet. 
 

Kommentar: I kommunens översiktsplan är området utpekat som ett nytt 
verksamhetsområde. Placeringen är inte i det släpp som kommunen avser 
bevara enligt översiktsplanen. Byggrätten för den största delen av 
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bebyggelsen har ändrats och  kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 
byggnadsarea tillåts bli max 20 meter hög. De två parallella vägarna söder om 
inritad bebyggelse är förslag på hur trafiken ska ske inom området, det är 
dock inget som regleras i plankartan. Den södra av dessa vägar är tänkt för 
genomfartstrafik för Brännans Byaväg. Planen får en bestämmelse om 
störningsskydd (m2), vilket reg lerar att bullerkällor, såsom 
ventilationsaggregat och kompressorer, ska placeras så att ljudet riktas bort 
från skola och närliggande bostäder. Vegetationen längs med Brännans 
Byaväg berörs inte av denna plan, men inom detaljplanen föreslås ny 
trädplantering (n1). Storleken på fördröjningsytan för dagvatten från området 
är utredd och ska vara tillräcklig . En trafikutredning har tag its fram inför 
samråd, vilken behandlar ökade trafikmängder och trafiksäkerhet. Enligt 
utredningen ska trafikmängderna inte påverka framkomligheten. Kommunen 
tar över huvudmannaskapet för Prästavägen från Trafikverket i samband med 
denna plan.. Det innebär att kommunen har rådighet över gatan och sköter 
driften av den, inom planområdet. Nya sträckningar för bussar och nya 
hållplatser ansvarar Skånetrafiken för, så den synpunkten får privatpersonen 
gärna ta vidare till dem. 

 
 
PRIVATPERSON 14, (2021-10-02)  
Jag anser som skattebetalare i Höganäs kommun att detta är förstörande av bygdens 
kulturella karaktär. Det är orimligt att bygga fabrikslokaler i en kulturbygd som Viken. Jag 
rekommenderar att ni lägger utbyggnaden vid tillhörande distributionscentral i 
Helsingborg. Det är en enorm miljöförstöring att bygga fabrikslokaler på Skånes bästa 
jordbruksmark. Dessutom opponerar jag mig högljutt mot transportproblemen som 
kommer att uppstå. 
 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

 
PRIVATPERSON 15, (2021-10-02)  
Höganäs kommun har ganska framgångsrikt profilerat sig som en kommun i tiden, som 
lyckats skaka av sig gruvsamhällets, fattigdom, orättvisor och otidsenliga syn på jämlikhet, 
jämställdhet och demokrati. Dessutom tror vi att Höganäs har möjlighet att profilera sig 
som en framtidsbygd som lyckats förena sund ekonomisk utveckling med ansvarstagande 
miljö-och kulturbevarande. I linje med ovanstående ligger inte föreslagna ändringar i 
detaljplanen. Hur kan man helt bortse från värdet av en levande omgivning med Sveriges 
kanske främsta jordbruksmark? Viken behöver inte någon storindustri och behöver inte 
stora lagerlokaler och distributioncentra, vilket gör bygden mer oattraktiv. 
 

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden 
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig  verksamhet och 
ligger strategiskt intill väg 111. Övriga synpunkter noteras. 

 
 
PRIVATPERSON 16, (2021-10-03)  
Hej, jag motsätter mig detta bygget.  
Vi lever i en värld där miljön är en av våra viktigaste frågor! Det hade varit så intressant 
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att veta hur Höganäs Kommun resonerar här? Att bygga en stor industribyggnad på 
brukbar åkermark.  
 
De som händer är att ni uppmuntrar till mer och tyngre trafik som skall ta sig ut till 
Kullabygden. Ni förstör miljön för djur och boende.  
Detta handlar bara om pengar för kommunens del och jag tycker verkligen att ni ska 
tänka om! Är de värt att förstöra miljön för detta? Små företagare byts ut en efter en för 
dessa jättarna som HAR den ekonomiska möjligheten att bygga detta i ett 
industriområde i Helsingborg (som dessutom hade legat bättre för att minska 
transportsträckorna). Privatpersoner får avslag på att bygga ett staket i sin trädgård och 
HD uppmärksammade för ett tag sedan en bonde i Kullabygden som fick riva en 
byggnad som han saknade bygglov på. Mindre företagare skulle aldrig få samma 
förutsättningar som Pervanovo och de är pinsamt att se hur kommunen höjer detta 
företaget till skyarna. När man hör om föredetta anställda som pratar om en otroligt 
ohälsosam arbetsmiljö. Där Darko säger att kvinnor inte borde utbilda sig till ingenjörer 
och att dom är otroligt detaljkontrollerde. Är det denna typen av företagare vi vill gynna!?  
 
Hur påverkar detta vår fina Montessoriskola? Struntar kommunen helt i hur de påverkar 
den skolan? Att Ni väljer Pervanovo framför Montessori är tydligt. Men har ni tänkt på 
hur detta kommer kunna påverka barnens skolresultat? Ständigt buller från lastbilar, 
stökigare miljö. De finns stor chans att föräldrar kommer välja bort den skolan i 
framtiden för de kommer inte vara lika bra för barnen. Det är inte en miljö man kommer 
vilja sätta sina barn i! 
 
Jag inte förstår hur detta ens kan komma på tal att byggas i ett litet samhälle som Viken. 
Jag färstår självklart att kommunen ser det som ett utmärkt ställe att få in skattepengar, 
men de kan inte finnas fler anledningar. Att Pervanovo redan har fått bygga ut så mycket 
som dom har gjort, är för sent att göra något åt, men mer behöver inte förstöras. De 
finns gott om industriområden som man kan lägga en sådan här anläggning på. Viken 
är inte ett samhälle som är beroende av Pervanovo eller Välinge! 

1. Om liknande detaljplan tillåts att byggas så kräver jag att en hög bullervall ska gå ut 
med hela grusvägen. Från Montessori till 111:an. Träden måste va kvar och bli fler så 
att man har kvar känslan av naturen. 

2. Höjden på den planerade byggnaden är 20 meter. De är absolut inte okej. Om 
det överhuvudtaget ska byggas något så ska det inte överstiga 10 meter i nockhöjd.   

Dessutom så är de tre byggnader som är "bevarandevärda"- där är alltså rivningsförbud. 
De ligger på Stubbarp 39:2 - vilket är jättebra eftersom de är en väldigt fin fastighet.  Miljön 
runt om är minst lika vacker och huset har sin charm för att de ligger där de ligger. Varför 
ska man bevara ett hus som de om man ändå ska förstöra miljön runt om? Alla vill inte bo 
som Gunnar Nilsson. 
 
Tänk om! 

Kommentar: En skyddsvall vall för ljus och andra olägenheter har i den 
nordvästra delen skrivs in som planbestämmelse. Befintliga träd längs 
Brännansbyaväg påverkas inte av detaljplanen, och nya trädplanteringar 
tillkommer. Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och  
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 
meter hög. Den kulturhistoriska bebyggelsen inom planområdet får skydd i 
form av varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud. Övriga synpunkter 
noteras. 
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PRIVATPERSON 17, (2021-10-03)  
Synpunkter på Pervanovos utvidgning av lager, kontor och utvecklingslokaler. 
 
Vi anser att byggnationen av  industrikolaler och kontorsbyggnader kommer att påverka 
vårt boende negativt.Skymma utsikt samt soluppgången som vi aldrig ser mer. 
 
Miljön kommer också att påverkas av lastbils -bilavgaser samt vilka andra utsläpp följer 
med den nya byggnationen???? 
 
Vi är oroliga att en storbrand kan bryta ut,hur ska vi kunna känna oss trygga som bor i ett 
område som har blivit så tätbebyggt? Vem tar ansvar för giftutsläpp och sanering av våra 
tomter och bostäder?? 
Prästavägen är redan nu väldigt traffikerad,bl.a.möter vi gaffeltruckar med gafflarna nere 
Lastbilstrafiken från Pervanovas befintliga anläggningar tar hela Prästavägen för att ta sig 
ifrån Pervanovas fabrik. 
Pervanova har tydligen redan köpt in mer markområde på andra sidan 111,för att 
expandera ännu mer.Kan detta vara på spekulation? Det behövs tydligen 
fabrik ,kontor ,parkering ,samt bostäder på vart ställe ,kan detta vara för avyttring i ett 
senare skede?? Dett har vi ju sett tidigare när det gällde forskning och utveckling. Vi ser 
nu vad det blev av detta.!! Vi är livrädda för hur det ska bli. 
När vi flyttade till Viken 1974  för att få en fin och trevlig plats för barn och vuxna  är vi 
så besvikna att Höganäs kommun inte kan stå emot Pervanovas erbjudande  !!!!!! 
 

Kommentar: Byggrätten för den största delen av bebyggelsen har ändrats och  
kommer att bli max 10 meter, endast 1100 m2 byggnadsarea tillåts bli max 20 
meter hög. Avseende risk för storbrand så har Räddningstjänsten varit 
remissinstans i denna detaljplan och deras synpunkter ska tillgodoses i 
bygglovsskedet för att göra bebyggelsen säker. Några g iftutsläpp har inte 
påtalats av kommunens miljöavdelning. Utifrån den trafikutredning som 
gjorts anser kommunen att detaljplanen inte leder till en trafiksituation som 
påverkar det statliga vägnätet i så stor utsträckning att det föranleder 
negativa konsekvenser. Övriga synpunkter noteras. 

 
 
PRIVATPERSON 18, (2021-10-03)  
Viken är en idyll som kommer att förstöras om det byggs ett industriområde. Jag bor nära 
och kan redan nu störas av kemikalielukter om vinden ligger på från deras håll. Jag är 
också bekymrad över ökad trafik, buller och förstörd natur.  
Bevara Viken som en by, inte som ett industriområde. Det är min åsikt.  
 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

 
 
PRIVATPERSON 19, (2021-10-03)  
Dear Höganäs Kommun, 
I just read in HD about the continued development of  Vällinge in Viken. I live at 
Solrosvägen 61 and would like to briefly express my disappointment over the direction 
their expansion is going. To be honest, I really do not think for a minute that you will 
read this and care, but it makes me feel better. I am a taxpayer in this kommun but we 
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know that his money speaks more than the wishes of  those living here. Do you really 
think there is no other land to buy? Our friends are the ones who recently sadly sold their 
to Välinge since they knew how their property value was shrinking. Who would want to 
buy a small farm area with prison-looking buildings, electrical fences, and large 
transportation vehicles right outside your door? Nobody! I am thankful that HD has 
written about this but to be honest I wish that the ideas and feelings of  those who live 
here were more important to you and that you would call for meetings to discuss the 
development of  our areas. New apartments, preschool, and many villas seem less 
important to you than the money from a man who does not care what monster buildings 
he builds, does not live here (despite purchasing two large properties in Gamla Viken), 
and does not even have an interest in the people in this city.  
 
I wish I had time to do research on the negative effects the building will have on us, but I 
am sure others with more knowledge have done so to no useful outcome. Suffice it to say 
that I am day by day more and more disappointed in Höganäs Kommun and their total 
lack of  planning....at least for those living here and who call this home. 
 
I hope you are disappointed in yourselves too. 
 
A disappointed tax-paying Vikenbor.  
 

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden 
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig  verksamhet och 
ligger strategiskt intill väg 111. Övriga synpunkter noteras. 

 
 
PRIVATPERSON 20, (2021-10-03)  
Hej! 

Jag vill lämna synpunkter till kommunen gällande detaljplanen som har att göra med 
utbyggnaden av Pervanovo i Viken (KS/2018/310). 

I planförslaget finns föreslagen bebyggelse. Denna utformningen som är förslagen anser 
inte jag uppfyller eller harmoniserar med det utredningar och analyser som utgör underlag 
till denna bebyggelse. 

Till att börja med har kommunen i sin ”översiktliga klimat analys för Höganäskommun 
(uppdragsnummer 128002304)” konstaterat i egna ord att det finns starka anledningar att 
agera och ta hänsyn till klimatet. Alltså bör inte klimatet drivas på med mer godstrafik 
genom dåligt genomtänkt lokalisering av en fabrik. I granskning och planbeskrivningen 
konstaterar man också att exploateringen har i olika gard negativ påverkan på människor 
och miljö.   
 Med kommunens goda minne fortsätter man agera mot sina egna konstaterande i 
rapporterna ovan. Hur kommer det sig att man med denna kännedom inte kan förmå sig 
att se konsekvenserna av att anlägga en industri, som inte har något egentligt syfte, att 
geografisk etablera i Viken? Kommunen borde ta sitt ansvar, med avstamp i sin egen 
rapport och stoppa bygget av Pervanovo.     

 På jordbruksverket framgår det att kommuner har en särskild roll i bevarandet av 
jordbruksmark. På vilket sätt har Höganäs kommun tagit följande i beaktning? Hos 
jordbruksverket kan följande läsas. 
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”Kortsiktiga vinster får ofta gå före jordbruksmarkens betydelse eftersom markens 
värden är svåra att sätta prislappar på. Men jordbruksmarkens värden kan påverka 
människors vilja att bo, verka och leva på en viss plats. 

• Möjligheten att producera mat blir allt viktigare, när befolkningen ökar och 
världens åkerareal minskar. 

• Åkermark buffrar stora vattenflöden, till exempel vid kraftiga regn. 

• Utan jordbruksmark som odlas och betande djur växer landskapet snabbt igen. 

• I jordbruksmarken finns mängder av arter som riskerar att dö ut om markerna 
inte brukas och bevaras. 

• Åkermark och betesmark binder koldioxid i marken. 

• Småskaliga odlingar, gärna stadsnära, kan ge möjligheter till både integration och 
rehabilitering. 

• Allt fler konsumenter vill välja lokalproducerade och närodlade produkter. 

• Närhet till naturen, och särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på 
människors hälsa och välmående.” 

Nu är planerna att låta denna marken bebyggas med en fabrik som både direkt och 
indirekt påverkar människor och miljö negativt. I ert underlag kan man konstatera att 
lastbilstransporterna kommer öka mycket kraftig. I Tyrensrapporten kan man göra ett 
snabbt överslag att 20 resor om dagen (T&R Helsingborg) i 250 dagar ger en 
lastbilstransport på ca 90 000 km om året. Detta är en omedelbar konsekvens av att 
förlägga fabriken i Viken. Denna miljöbesparingen kan göras tämligen enkel, förlägg 
fabriken i Helsingborg eller vid något annat transportnav.   

 Dessa 5000 transporter ska i nuvarande förslag in och vända mellan fabriken (baksidan) 
och bostadsområdet. Alltså vid 5000 tillfällen om året ska barnen på Vikens Montessori 
och boende i närområdet ta del av trafikbullret och avgaserna från dessa lastbilar.  Med 
denna kännedom kan man inte anse att kommen tagit tillräcklig hänsyn till varken 
Montessori eller de boende. Vi kommer onekligen bli negativt påverkade. 
 Det ska även tilläggas att utöver lastbilstrafiken kommer det att bli ett tillskott enligt 
planbeskrivningen på mellan 2130-2700 extra fordon/dygn. Adderar men detta till ovan 
beräkning blir belastningen till följd av lokaliseringen av fabriken på närmiljön bort om 
alla motiveringar och sunt förnuft för allvarlig. 
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https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/jordbruksmarkens-varden 

 
Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden 
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig  verksamhet och 
ligger strategiskt intill väg 111. Trafikmängden i området ökar med denna 
etablering, men med avstånd, grönytor och trädplantering mot omgivande 
bebyggelse så bedöms påverkan inte bli alltför stor. Övriga synpunkter 
noteras. 

 
 

PRIVATPERSON 21, (2021-10-03) 

Hej! 
Här kommer mina synpunkter på förslaget till detaljplan för Stubbarp 39:2 mfl i dnr 
KS/2018/390. 

Sveriges kommuner har fått rättigheter att planlägga mark inom kommungränsen. 

Med rättigheter följer skyldigheter. 
Höganäs kommun är skyldiga att följa utvecklingen i världen och i synnerhet följa svenska 
lagar och överenskommelser. 
Förslaget till detaljplan är ett brott mot bland annat Miljöbalken och Parisavtalet. 

Jag vill att förslaget till detaljplan avstyrks med motiveringar enligt punkterna A. - H. 
nedan. 

A. Miljöbalken 

Page 151 of 228



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2022-01-13  DETALJPLAN FÖR DEL AV STUBBARP 39:2 M.FL. 

 
33             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

Miljöbalken 3kap 4§ Åkermark ska brukas …  
Samhällsintresset att den pågående klimatförändringen och temperaturstegringen 
hålls under +1,5 grader är större än att Höganäs kommun anser sig ge rätt att bebygga 
högvärdig åkermark. 
 
B. ekvationen   

      Det finns en ekvation E där det på ena sidan står: 

• Världens och Sveriges befolkning ökar, vilket gör att det behövs mer mat och bränsle 
(ökar med 70 miljoner människor per år). 
• Fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med bränslen från icke-fossil källa. 
• Elförbrukningen ökar och ökad omvandling av biobränslen till elenergi måste ske. 
• Plast med innehåll av fossila råvaror måste ersättas med plast med icke-fossila råvaror. 
För dessa fyra punkter behövs mer odlingsbar mark. 
• I Paris 2015 skrev Sverige under på den internationella överenskommelsen att diffe-
rensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden kol(dioxid), ska bli större än 0. 
Under många år har den differensen varit starkt negativ, dvs utsläppen av koldioxid har 
varit mycket större än den mängd som binds. 
• Kolinlagringen i mark och vegetation måste öka. 

På andra sidan står: 
• Minskad odlingsbar yta och kolinlagring då mark tas i anspråk för bebyggelse. 
• Minskad odlingsbar mark pga redan uttorkade marker i södra Europa och snart även 
norrifrån när Golfströmmen minskar ytterligare. 
• Minskade skördar och kolinlagring pga allmänt stigande temperaturer. 
• Minskade skördar och kolinlagring pga högre frekvens på extremväder såsom 
extremvärme som leder till bränder i naturen, skyfall med översvämningar och stormar. 

För mänsklighetens bästa måste ekvationen E = ena – andra  vara större än 0. Den är nu 
starkt negativ. 

I detaljplanen finns inte redogjort var det som odlats hittills ska odlas istället. 
I slutändan blir det på mark i Amazonas där skog bränns och mark uppodlas. 
Dock uteblir regnet och det blir stäppmark. Snart blir miljontals invånare i Sao Paulo utan 
dricksvatten. 

Åkermarken i Stubbarp 39:2 är minst i klass 7 och är fri från sten. Det är fält som ger 
förutsättningar för produktion av livsmedelsråvaror till låg kostnad och hög kvalitet. 
Om odling istället kommer att ske på mark av klass 3-4 så är avkastningen per hektar bara 
ca hälften och dessa fält är oftast små och oregelbundna. 
Det innebär att 2-3 gånger så stor yta måste odlas för samma skörd. 
Detta innebär CO2-utsläppen från maskiner som används för odlingen blir 2-3 gånger 
större för samma mängd gröda. 
Marken har större urlakning av växtnäring (minst dubbelt) och det innebär att 
växtnäringsurlakningen blir minst 4-5 gånger så stor per kilo gröda. 

 
C. IPCC 
FNs klimatpanel IPCC kom 2021-08-09 med ny rapport där huvudbudskapet är att 
Alla på jorden, inklusive Höganäs kommuns invånare och beslutsfattare, måste se till att 
Parisavtalet uppfylls. 
Det innebär att differensen av Binda koldioxid (CO2) minus Frigöra fossilt bunden kol(dioxid), 
måste bli större än 0. 
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Den 2021-09-17 meddelar FNs chef att för lite görs och världens temperaturstegring är 
på väg mot +2,7 grader. I månadsskiftet oktober-november 2021 hålls klimatkonferensen 
Cop26 i Glasgow. Strängare krav väntas. 
 
Fotosyntesen på åkermarken gör att den ytan är klimatpositiv. Borttagande av fotosyntes 
samt byggnation av vägar och byggnader gör ytan klimatnegativ. Inget i detaljplanen görs 
för att differensen ska bli större än 0 och ytan förbli klimatpositiv. 
 
D. Livsmedelsstrategin 
Riskdagen har efter Prop 2016/17:104 beslutat om En livsmedelsstrategi för Sverige - fler 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet. 
Att bebygga världens bästa åkermark bryter mot livsmedelsstrategin. 
 
E. Suboptimerad ekonomi 
Staden säljer marken billigt till exploatör utan någon som helst motkrav. 
Det leder bara till stora förluster ekonomiskt, klimat- och miljömässigt som hela 
mänskligheten får betala dyrt. 
Alla världens skattebetalare får betal dyrt för den kortsiktiga vinsten Höganäs kommun 
gör. 
 
F. 4 jordklot 
I Sverige förbrukas naturresurser som om det finns 4 jordklot. 
Att bygga verksamhetslokaler på åkermark gör att naturresurser fortsätter förbrukas samt 
mat och klimat. 
 
G. Mer verksamhet i elområde 4 ger större elförbrukning och det ökar på behovet av 
importerad el från Danmark, Tyskland och Polen. 
Denna el är från fossilt ursprung genom att de eldar med naturgas, stenkol eller olja. 
Detta leder till högre elpris och större CO2-utsläpp.  
 
H. Förslaget till detaljplan görs för att skapa arbetstillfällen i verksamhetslokaler. 
Samtidigt tas jobb bort direkt och indirekt från den verksamhet som bedrivs på marken 
nu och produktion av mat och bioenergi försvinner. 
Utan mat under längre tid så blir inget jobb utfört. 
 
LKAB vill i Kiruna komma åt en specifik plats för att utvinna naturresurser. 
För att komma åt platsen får de bekosta flyttning av tidigare bebyggelse. 
Om exploatör vill komma åt plats för att bygga i Höganäs kommun, där det idag finns 
värdefull naturresurs, så måste de flytta naturresursen först så att den kan återanvändas på 
ny plats. 
 
I första hand begär jag förbud att exploatera åkermark i Höganäs kommun. 

I andra hand kräver jag att åkermarken inom hela planområdet flyttas intill ett djup av 2 
m så den kan återanvändas för matproduktion. 
Flytta jordvolymen till plats inom Familjen Helsingborg som idag har liten eller ingen 
fotosyntes och etablera marken där. 
Marken etableras på sådant sätt att det första året efter flytt går att ta en skörd som är 
minst 90 % av vad den var på tidigare plats och från tredje året ska den vara minst 95 %. 
Exploatören, inte skattebetalarna, ska stå för notan. Att det ska vara ett 2 meter djupt 
jordlager är för att marken genom kapillär förmåga ska kunna förse växtligheten på ytan 
med grundvatten. 
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Bygg därefter verksamhetslokaler på 2 m lägre nivå eller fyll upp med material från plats 
som tidigare haft ingen eller mycket låg fotosyntes och kolinlagring.  

Bäst är dock att alla kommuner inom Familjen Helsingborg gör gemensam sak och 
förlägger respektive utbyggnadsplaner som tar odlingsmark i anspråk till område med låg 
eller ingen fotosyntes. 

I dessa kommuner finns planer på både bostadsbebyggelse och byggnation av 
verksamhetslokaler. 

Mitt förslag är att detta förläggs till nya orter längs E4 mellan Stidsvig och Smålands-
gränsen. Järnväg kan dras längs E4 mellan Åstorp och Markaryd. 
 
Stoppa omedelbart all byggnation på åkermark, för mänsklighetens bästa. 
 
Mat och Klimat går före Jobb. 
 

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden 
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Detaljplanen gäller också utbyggnad av en befintlig  verksamhet och 
ligger strategiskt intill väg 111. Kommunen har planmonopol och därför rätt 
att pröva markens lämplighet för verksamhetsområde. Miljöavdelningen, 
kommunekologen och Länsstyrelsen Skåne har i sin roll som 
tillsynsmyndigheter inte yttrat sig  om att planen inte är förenlig  med 
miljöbalken. Detaljplanen bidrar till biologisk mångfald genom bland annat 
att anlägga en större dagvattenfördröjning intill verksamheten och nya träd 
kommer att planteras. Sammanfattningsvis är kommunens bedömning att 
detaljplanen inte medför någon negativ inverkan på platsen i stort. Övriga 
synpunkter noteras. 

 
 
VIKENS KULTUR- OCH BYAFÖRENING (2021-10-03) 
1. Förord 
Läsaren av kommunens underlag för förslaget till detaljplan för Stubbarp 39:2 får 
omedelbart en känsla av att arbete och beslut skett med mycket lätt hand och flexibel 
hållning. Förvisso kan kommunen hävda att demokrati råder och att beslutet framkommit 
i full demokratisk anda och i enlighet med alla lagar och regler.  
Men, och men, när kommunen på detta vis så drastiskt kör över en hel by, så ställer sig en 
stor lokal medborgarorganisation som VKB sig frågan om det ligger något bakom. Varför 
ska kommunen köra över Viken och dess invånare gång på gång. Är Viken något slags all-
lösning på alla tillväxtproblem i kommunen? ”För att väldigt många vill flytta till Viken” 
är ett påstående från en ledande politiker och i sammanhanget (stads- och kommunal 
planering) ett mycket kortsiktigt och ogenomtänkt yttrande.  
Är det ett skäl för en ohejdat tillväxt och utbyggnad av Viken i en skala som är helt 
främmande för det Viken som gestaltades på 60–70 tal som komplement till den gamla 
bykärnan?  
Viken med tradition i sjöfart, fiske och jordbruk, har nu fått en av Europas största 
träbaserade golvfabriker, något som ingen Vikenbo såg komma, där tillväxten smugits 
fram och nu exploderar verkligheten i ansiktet på Vikenbon, när Välinge vill bygga lager 
och logistik, mm i en skala som är totalt artfrämmande för Viken och för det område där 
denna verksamhet är tänkt att placeras.  
Förslaget om Välinges utbyggnad med lager, mm ska stanna vid ett (dåligt och ej 
underbyggt) förslag. Utbyggnaden hör inte hemma i området:  
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1. Utbyggnaden ändrar gestaltningen av denna del av Viken på ett avgörande vis, något 
som de boende absolut inte kunnat förvänta sig eller som de på något vis ska behöva 
acceptera i sitt samhällskontrakt med den by de valt att leva sina liv i och den kommun de 
råkar tillhöra.  
2. Utbyggnaden står i strid med tidigare detaljplan om öppna zoner och fri sikt mellan 
byarna, där det ej ska bebyggas och  
3. Utmärkt jordbruksmark ska inte användas till byggnader och hårdgjorda ytor. Det säger 
sunda förnuftet och det är självklart i en försörjningsplan för riket, att de jordar som bäst 
lämpar sig för grönsaker i det här fallet, dessa marker förstör man inte för all framtid.  
4. Den förväntade livslängden för den föreslagna utbyggnaden kan diskuteras. Hur länge 
kommer golvfabriken att bestå i Viken, innan lägre arbetskostnader, lägre priser på 
insatsvaror eller att ägarna fokuserar på annat, gör att verksamheten flyttar (utomlands)? 
Vad kvarstår? Tomma lokaler, som givetvis får andra hyresgäster, andra verksamheter och 
som kommer att drivas efter andra principer än den mycket höga standard som Välinge 
har ifråga om skötsel och grönt och snyggt runt sina fastigheter. Andra kommande 
verksamheter, innebär inte förslumning direkt, men säkert lägre ambitioner och 
förmodligen verksamheter som kan störa genom buller, lukt, ljus och andra störningar vid 
många transporter och folk omkring dygnet runt.  
 
Det finns en väl etablerad praxis i svensk rikspolitik, när man tar hänsyn till stora 
särintressen och inte kör över minoriteten. Trots att demokratiprocessen är väl uppfylld. 
Vi kan kalla den för Bamsedoktrinen, eftersom vi är i Viken: ”Den som är stark måste 
också vara snäll”. Ett slående exempel var när regeringen vid införandet av 
löntagarfonderna ändå till slut lyssnade på företagarna i näringslivet och skrotade 
genomförandet. VKB har inte märkt mycket av just den politiska mognaden i 
kommunens hårdhänta omstöpning av Viken.  
VKB återkommer i punkterna nedan med skäl för varför detta förslag ska skrotas.  
VKB ser framför sig en bättre dialog med kommunens ledning om hur Viken kan få sina 
värden bevarade och förstärkta i stället för misshandlade som i detta fall. VKB, kommer 
att på varje sätt framöver göra vad föreningen kan för att förhindra vidare utbyggnad. 
 
Denna verksamhet har som den utvecklat sig ingen naturlig plats i lilla Viken. Varken 
insatsvaror, marknad eller maskinoperatörer finns runt hörnet. Verksamheten hör bättre 
till träriket norröver och inte i ett område med Europas bästa jordar och ett av Sveriges 
mest angelägna turist och rekreationsområden.  
Jordbruksmark  
I dag, 3 oktober 2021, i HD, sid 2, utvecklar skribenten Ingrid Runsten, problemen med 
att lokala politiker behöver se längre än näsan räcker, i samband med bland annat 
ianspråktagande av utmärkt åkermark för logistikändamål. Hon beskriver Skånes jordar 
som bland de bästa jordarna på den här planeten. Det är hennes uttalande, men alla 
förstår vikten av att vårda och utveckla den jord vi har. Om tanken räcker längre bort än 
näsans längd, vill säga. En så pass kort, viktig och enkel analys i ämnet, att VKB hänvisar 
med länken:  
https://etidning.hd.se/shared/article/lokala-politiker-maste-se-langre-an-nasan-
racker/tcGpV_br  
 
Detta är säkert inte sista ordet i denna aktuella och viktiga fråga. Se tidigare artiklar i 
HD/Sydsvenskan. Klass 7 jordar, särskilt lämpade för grönsaksodling (sandblandad jord) 
är också viktig åkermark, här växer morötterna och löken bäst.  
Fria ytor mellan byarna  
Tidigare detaljplan med fria ytor mellan byarna Lerberget/Viken är giltig och den fria ytan 
ska gälla åtminstone upp till Prästavägen, detta enligt tidigare kommunalråd, som var med 
och tog fram underlaget för denna plan.  
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Expansion  
Expansionen i Viken har gått för långt. Förtätningen förvanskar byns gestaltning och 
traditionella utseende. Industrialiseringen i stor skala förändrar hela bilden av byn. De 
familjer som valt att bosätta sig i Viken, ska fortsatt ha sin rätt att uppleva byns 
gestaltning och de marker och utsikter över mark och hav som alltid funnits. Skälet att 
bygga och industrialisera Viken ”för att väldigt många vill flytta till Viken” citat Peter 
Schölander, är ett i sammanhanget (stads och kommunal planering) mycket kortsiktigt 
och ogenomtänkt yttrande.  
VKB menar att kommunen inte ska blanda bort korten. Alla vet vad som kan inbegripas i 
termen lätt industri. Även om uttrycket är förlegat och den kommunala planeringen 
använder andra begrepp för att klassificera industrietableringar, kvarstå faktum: När 
Apelvägen och området intill skapades för lätt industri, var det något som man kunde 
acceptera som inte störande och som ett vitalt inslag i stadsbilden. Det VKB som 
Byaförening och därmed talesperson för Vikenborna är något helt annat. Här ser vi en 
utveckling mot ett av Europas större trägolvindustrier.  
Valet en gång i tiden av lokalisering av Välinges utvecklingsverksamhet till Viken, var inte 
fel. Anläggningen passade väl in på Apelvägen.  
Men när man går upp i storlek till först en anläggning för att testa maskiner att köra 
provserier av golv, har företaget nått väl över gränsen för den typ av småskalig och stilla 
verksamhet som är vad Viken klarar av, sett till miljö, byns gestaltning och 
transport/kommunikation.  
I nästa steg har Viken fått svälja en fullskalig golvfabrik, som när den nu avses gå upp i 
full drift, påstås behöva ett omfattande logistik hantering, samt ytterligare kontor och 
laboratorier för utveckling. 

2. VIKENS UTVECKLING 

 

Illustration ovan ur förslag till utbyggnad av Viken, fram till 2055, enligt översiktsplan 
2035. Som vi ser gäller här Detaljplaneförslaget för Brännan 23:4, mfl och idén om öppna 
landskap mellan byarna.  
Område 1: a är nu under utbyggnad. 
 
2.1 Välinges utbyggnadsförslag innebär stora och oåterkalleliga följder. Följder som inte 
är övervägda och därmed är konsekvenserna vare sig identifierade eller beaktade.  
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De yttranden VKB ställer här handlar inte om Pervanovo eller Välinge (hädanefter för 
enkelhetens skull: Välinge). VKB är de första att gratulera företaget till dess framgångar 
och förmåga till utveckling.  
VKB vänder sig till kommunen för att utreda hur processen uppstått, när kommunen 
ställde Välinges önskan om utbyggnad av logistikbyggnader (VKB:s sammanfattning, 
byggnaderna har olika användningsområden). VKB förväntar sig en förklaring över hur 
kommunen resonerat och vilken kompetens, samt bakgrundsinformation som 
kommunen haft tillgång till, för att fatta beslut om att lägga upp detta förslag.  
Grundläggande frågor för denna ansats att få besked om underlagen för besluten, är 
hanteringen av skyddet för jordbruksmark, bevarandet av de öppna markerna mellan 
byarna och om förslaget på utbyggnad av Välinge kommer att stöpa om Viken till ett 
industri/sovförortssamhälle.  
Expansionen i Viken har i så fall gått för långt. Förtätningen förvanskar byns gestaltning 
och traditionella utseende. Industrialiseringen i stor skal förändrar hela bilden av byn. De 
familjer som valt att bosätta sig i Viken, ska fortsatt ha sin rätt att uppleva byns 
gestaltning och de marker och utsikter över mark och hav som alltid funnits. Vikenborna 
har ett samhällskontrakt med Höganäs kommun och det är inte fair att bryta detta 
kontrakt från kommunens sida med övergrepp som en hänsynslös och onödig 
industrialisering i Viken utgör.  
De föreslagna utbyggnaderna innebär i stort utöver ovan, tre stora frågetecken:  
– Tidigare har det aldrig byggts så stora byggnader i kommunen och ingenting i närheten 
av dessa storlekar bland villor och gårdar. Vad innebär det?  
– Bullerproblem vid så intensiva logistikrörelser är svåra att beräkna. Teoretiska modeller 
är ett försök till beräkning, men teori och verklighet är två vitt skilda ting. Därför är det 
viktigt för medborgarna att få veta om det går att skapa sig relevanta värden på det buller 
som kommer att uppstå. Att hoppas på det bästa är i detta fall ett svek mot medborgaren. 
Försiktighetsprincipen måste i stället gälla. Hur stort buller bir det och vid vilka 
tidpunkter på dygnet/veckan?  
– Miljö och säkerhetsaspekterna och trafikriskerna är ytterligare ett område, som inte 
belysts tillräckligt i detta förslag. Även här bör försiktighetsprincipen råda, dvs vet man 
inte med säkerhet, avstår man tills vidare. Hur skapar sig kommunen säkerhet i dessa 
frågor?  
 
2.2 Planer mot varandra 

 

Byggnad Lager: BTA 17 700 m2 och nockhöjd 12m. Byggnad R&D: BTA 18 160 m2, 
och nockhöjd 12 m, Byggnad Kontor BTA 1 100 m2 (5 våningsplan) med nockhöjd 20 
m. Stubbarps Boställe verkar stå orört.  
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Detaljplaneförslaget (KS/202018/310) som ligger till grund för Välinges ansökan att 
uppföra logistikbyggnader kolliderar med viljan i tidigare Detaljplan för Brännan 23:4 
(KS/2015/755), där syftet är:  
”att säkerställa odlingslandskapet och naturen för att bevara kontakten mellan kusten och 
inlandet, vilket i sin tur ger möjlighet för tätorterna Viken och Lerberget att vara 
fristående”.  
Och vidare:  
”Huvudidén med planförslaget är att bekräfta den befintliga bebyggelsen i plan och 
säkerställa odlingslandskapets karaktär. ”  
VKB kan inte anse att KS/202018/310 kan överhuvudtaget ha någon framgång, sett till 
det skydd man ger odlingslandskapet och gestaltningen av befintlig bebyggelse i  
VKB önskar därmed få klarlagt:  
• Kommunens ansvar i frågan,  
• Hur kommunen vidare tänker sig gestaltningen av Viken i framtiden  
• Och i synnerhet gestaltningen av detta område  
• Samt synen på bevarandet av det tusenåriga odlingslandskapet. 
Vi återkommer till frågorna senare, men först en rekapitulation av hur stora förändringar 
har blivit i områdena runt Prästavägen norr om Vikenskolan. Dvs i direkt anslutning till 
området Stubbarp 39:2 mfl. 
 
2.3. Ändrad gestaltning norra Prästavägens område  
Apelvägen skapades för att ge utrymme för det man kallar lätt industri, hantverk och 
småföretagsamhet. Tanken var att den lille företagaren etablerade sig på en rimligt stor 
tomt, med både villa och verksamhetslokal. Så har även västra sidan av Apelvägen 
bebyggts. I änden av Apelvägen byggdes 5 intressanta byggnader ur arkitektursynpunkt, 
fd Tillberg Design, idag Vikens Montessoriskola.  
Välinge uppförde i en anpassad arkitektur - till lokal tradition och område en fastighet på 
östra sidan. Senare uppförde Nordic Care en byggnad i liknande gestaltning som Välinge 
vid Apelvägens början. Och Sans & Balans uppförde en svart byggnad, som också 
gestaltningsmässigt passar in.  
Så långt är allt väl. Under senare år har däremot kvarteret förvanskats till något helt annat. 
En lagerplats för Välinge blev ett tak och kallager, vilket nu blivit en stor grå 
lagerbyggnad. Det är något annat än ursprunglig gestaltning.  
Som slutkläm har Välinges ”kvarter” inhägnat med ett 2,5 m högt el-och larmstängsel, 
vilket ger kvarteret ett helt annat intryck än vad som tidigare hade avsetts. Tanken på 
villakvarter är helt borta, det blev ett industrikvarter, som signalerar att man bedriver 
verkligt skyddsvärd verksamhet innanför stängslet. 

 

Apelvägen, område avsett för lätt industri/tillverkning och handel. Här Välinges utbyggnader med 
artfrämmande stängsel och tillbyggnad som skiljer sig från omgivningen. 
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2.4. När ändrar en by eller ett område inriktning, så dess gestalt ändras för generationer 
framöver?  
När kommer vi till the tipping point? Skall Viken behålla sin attraktionskraft med sin 
gamla bydel och kringliggande villaområden, utförda med lätt hand och gröna fingrar, 
eller skall Viken förvandlas till något annat, en industri och logistikverksamhet, med 
bostäder runtomkring? Industri och framåtskridande är utmärkt, men låt oss nu reda ut 
konsekvenserna och att vi bestämmer vad Viken skall vara. Som idag eller något helt 
annat.  
Ser vi bilderna ovan och fotot på framsidan, kan man konstatera att industrialiseringen av 
detta område redan har antagit stora proportioner och för alltid ändrat områdes 
gestaltning. Tål området fler utbyggnader och i en mycket större skala än nuvarande 
byggnader? VKB ber att få frågan ordentligt utredd.  
De etableringar som Välinge gjort hittills har varit anpassade till sin karaktär. Med 
minuspoäng för extrema stängsel och lagerhall i villakvarter. Byggloven för dessa två 
tilltag måste granskas.  
Välinges huvudkontor fungerar till sin gestalt, genom att volymen delats upp i ett kors. 
Fabriksbyggnaderna har man, åtminstone från Prästavägen och Svanebäckshållet kunnat 
smyga in någorlunda diskret. Från andra sidan är byggnaderna mer påtagliga, se denna 
skrifts första sida. Men, gjort är gjort och då det inte fanns någon uppfattning om det 
öppna odlingslandskapet ska sträcka sig runt hela Viken innanför väg 111, lämnar vi dessa 
byggnader utan vidare kommentar - utöver den alltid närvarande inställningen att prima 
odlingsmark skall bibehållas.  
I förslaget visas hur Välinge vill bygga tre byggnader inom området.  
Byggnad Lager: BTA 17 700 m2 och nockhöjd 12m.  
Byggnad R&D: BTA 18 160 m2, och nockhöjd 12 m,  
Byggnad Kontor BTA 1 100 m2 (5 våningsplan) med nockhöjd 20 m  
Totalt kommer planområdet att byggas med 36 960 m2, varav 17 700 m2 lager, 18 160 
m2 R&D och 5 500 m2 kontor.  
Även om volymer och ytor på byggnaderna minskat sedan förra förslaget, bildar dessa 
byggnader tillsammans en väldigt kropp, som kommer att synas över hela landskapet. Det 
skapar en helt annorlunda gestaltning av Stubbarpsområdet.  
 
2.5. Betydelsen av öppet odlingslandskap mellan byarna  
Odlingslandskapets värnande är självklart för VKB, det framgår ur föreningens namn - 
Vikens Kultur- och Byaförening.  
Så har landskapet vid Stubbarp och runt Viken alltid sett ut under århundradena. 
Ryggraden i byarna har varit kombinationerna av småskaligt lantbruk/sjöfart/fiske. 
Utbyggnaden av Viken har till nära 100% skett med villakvarter med gröna förtecken och 
byggnaderna har placerats grönt i landskapet. Det är denna mix av by och öppna fält som 
ger området dess karaktär.  
Vilken självförsörjningsgrad måste Sverige ha? Hur skall beredskapen vara? Sett till år 
2020 och de obehagliga scenarios som kunde ha inträffat, är det inte fel att bevara den 
goda jorden och samtidigt bevara landskapsuttryck och bygestaltning som det varit.  
Försiktighetsprincipen skall alltid råda och betänk: "De största farorna i detta liv är de 
människor som vill ändra allt ... eller ingenting.” Är detta förslag att utsätta medborgarna 
utan egen förskyllan eller önskan för stora och okända risker och det inte är en 
livsnödvändig operation – Avstå!  
Med en normalkonservativ hållning och en blick på den turism som skapat de goda 
förhållandena för Viken och de andra kustbyarna på Kullahalvön, vore det att slänga ut 
barnet med badvattnet, att ändra den största byns gestaltning, till ett industrisamhälle. 
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3. GEOGRAFISKA OCH ANDRA AVGRÄNSNINGAR I DETALJPLAN 
BRÄNNAN 23:4 

Kommunen har sedan lång tid hävdat att tätorterna Lerberget och Viken ska åtskiljas av  
ett obebyggt område, för att säkerställa landskapsbilden och bevara kontakten mellan havet och inlandet. 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING: Det aktuella planområdet är placerat 
mellan Lerberget och Viken och begränsas i östvästlig riktning av Höganäsvägen och riksväg 111. I norr 
avgränsas planområdet där Lerberget börjar och likaså i söder där Viken blir planområdets gräns. 
Planområdet omfattar ca 18 hektar. (Kartor och bildtext ur Planbeskrivning KS/2015/755)  
Vad vi ser här i kartbilden från Detaljplanen är att den östra gränsen ligger i linje med 
Brännans Byaväg. Men i texten framhålls entydigt, att området för det öppna 
odlingslandskapet avgränsas i väst-östlig riktning av Höganäsvägen och väg 111 i öst, dvs 
då når planens reglering över och förbi Välinges nuvarande byggnader. I norr och syd 
avgränsas området av byarnas nuvarande gränser. Då håller vi oss till den beskrivningen 
och vidare kan vi Detaljplanens syfte läsa att:  
A. ”Detaljplanens syfte är att säkerställa odlingslandskapet och naturen för att bevara kontakten 
mellan kusten och inlandet, vilken i sin tur ger möjlighet för tätorterna Viken och Lerberget att vara 
fristående.” Och vidare:  
 
B. ”Huvudidén med planförslaget är att bekräfta den befintliga bebyggelsen i plan och säkerställa 
odlingslandskapets karaktär. ” Samt:  
 
C. ”Kommunen har sedan lång tid hävdat att tätorterna Lerberget och Viken ska åtskiljas av  
ett obebyggt område, för att säkerställa landskapsbilden och bevara kontakten mellan havet och 
inlandet.”  
 
Planområdet är också skyddat enligt vad Detaljplanen citerar ur 4 kap Miljöbalken: ¨ 
 
”KUSTZON  
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 4 kap 
miljöbalken. Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3–5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och tillgänglighet till 
strandområdena inte påverkas negativt.  
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Kustzonen är också av riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även 
se till att friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga för 
slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken som lyder 
”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokala näringslivet eller för 
utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret ”  
Skyddet för kustzonen är således 3 - 5 km från havet och in i landet. Avståndet från havet 
till den berörda jordbruksmarken ”Strawberry fields” och Stubbarps Boställe fastighet är 
ungefär på sin höjd 1 km. Ett starkt skydd för bevarande av det öppna landskapet bör 
alltså råda även för detta område.  
Undantagsbestämmelserna i Miljöbalken 1§, 1.st innebär att utveckling av (som i detta 
fall) av det lokala näringslivet skall tillåtas. Sedan kan man undra om lagstiftaren kunnat 
föreställa sig en exploatering av den lokala näringsidkaren som vida överstiger de 
fastigheter denne redan innehar. Snarare har lagstiftaren nog tänkt sig någon form av 
mindre komplementbyggnad. Detta kräver sin förklaring. 
 
4. FRÅGOR KRING KOMMUNENS BESLUTSUNDERLAG OCH KUNSKAP I 
UTVÄRDERING OCH FÖLJDER AV FÖRESLAGEN UTBYGGNAD  
Eftersom det finns så stora oklarheter i de bägge detaljplanerna, efterfrågar VKB en 
beskrivning av beslutsprocessen och besked hur avvägningarna gått till.  
Många av frågorna nedan är mycket svåra att svara på. VKB förstår det. Men ändå måste 
man igenom denna beslutsgång, för att kunna bevisa för sig själv att man fattar ett 
sekellångt korrekt beslut. Kullabygden inklusive Viken är ett av de tryggaste och vänaste 
små trekanter som finns på denna jord. För detta är Kullabygden och Viken särskilt 
uppskattat. Låt det förbli i detta tillstånd, så kan vi som bor här samla kraften och skapa 
möjligheterna att bidra till omvärlden på bästa möjliga vis. 
 
4.1. Definition av område  
Av beskrivningen ovan kan man utläsa områdets avgränsningar, men det skiljer sig i karta 
och skrift. Förvisso ingår i området Stubbarps Boställe, med tomtmark, villa och 
ekonomibyggnader. VKB har inte andra synpunkter bebyggelse på tomtmarken på 
Stubbarps Boställe, än att det omfattas av försiktighetsåtgärderna enligt 4.3 och 4.4 
nedan.  
a. Hur definierar kommunen den exakta avgränsningen?  
 
4.2. Nationell samsyn att inte använda jordbruksmark för bebyggelse eller 
industriändamål.  
På senare tid har det gått upp för allmänhet, intressenter och media att värdefull åkerjord 
försvinner för alltid i samband med exploatering av jord för infrastruktur, industri och 
bostadsändamål. Skåne är i topp när åkrar exploateras (artikelserie i HD , Sydsvenskan). 
Det är möjligt att Höganäs inte hör till de värsta exploatörerna sett till yta (också till ytan 
en liten kommun), men man ska som i fallet Stubbarp 39:2 mfl även se till var man tänker 
exploatera.  
Vi kan även genom media få ta del av kraftiga protester i närliggande kommuner över 
planer på etablering av stora lagerbyggnader (HD). Utan att gå in på detaljer, kan man 
konstatera att allmänheten nu är uppmärksammad på att stora värden står på spel, att 
livsmedelsförsörjningen kan utarmas, hemorten förändras för alltid och naturvärden 
offras. För vadå? För ytterligare ett e-handelscenter eller som i fallet Stubbarp, man ska 
klämma in ett lager och en R&D avdelning, samt parkeringar. Är det rimligt? Behövs 
detta? Och i vilket tidsperspektiv? VKB hade förväntat sig betydligt mer omsorg i 
hanteringen och en lyhördhet inför medborgarnas behov och förväntan. Det är nämligen 
så att medborgaren faktiskt besitter en ansenlig portion med sunt förnuft och en väl 
genomtänkt skepsis mot alltför stora förändringar  
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Enligt lagen är det förbjudet att bygga på jordbruksmark. Men lagreglerna kringgås av de 
flesta kommuner när de beviljar bygglov inte bara på magra betesmarker, utan också på 
högbördig jordbruksmark (HD).  
Sett till Miljöbalken 1§, 1.st, kan man anta att det är lockande att bifalla industribyggnad 
på denna jordbruksmark ”Strawberry fields”. Men detta förslag innebär kapitalförstöring, 
genom att skövla jordbruksmark av en unikt hög klassning, förmodligen landets bästa 
jordar för grönsaksodling. Och skövlad jord går aldrig att återställa. Åkermark skapad 
sedan istiden kommer inte att kunna restitueras.  
Enligt kommunen är denna mark klassad 6-7 på en 10-gradig skala. Hela Höganäs kommun är 
klassad som ”7” enligt uppgift, varför denna mark möjligen är obetydligt sämre än snittet i kommunen. 
Källa: Jacob Norström, landskapsarkitekt. 
 
b. Fråga: Hur ser kommunen på detta övergripande beslut att bevara jordbruksmarken?  
 
c. Fråga: Hur har kommunen tolkat Miljöbalken och har man sett till lagstiftarens 
intentioner, samt eventuell praxis i denna fråga?  
 
4.3. Lätt industri  
Området kring Apelvägen och Stubbarp är avsett för sk lätt industri. Ett begrepp, med 
mycket vid tolkning. Så vad är ”lätt industri”? När Apelvägen byggdes och den första av 
Välinges byggnader tillkom, var nog alla ense om att de den byggnad avsedd för kontor, 
utveckling och försöksverksamhet, som Välinge uppförde, föll inom begreppet lätt 
industri.  
Begreppet lätt industri verkar sakna en distinkt definition, varför man får gå en annan väg 
för att försöka definiera begreppet, nämligen att se till antal transporter, hur tunga 
transporterna är, logistikberoendet och hur kapitalintensiv verksamheten är.  
Den industriproduktion som Välinge nu bedriver och särskilt med de önskemål som finns 
kring utbyggnad och logistikbehov, kan inte på något sätt definieras som lätt industri. Att 
utöka med över 36 000 m2 lager, kontor etc, är inte småsaker. Redan nu har Välinge i 
volymer och tillverkning överträtt alla rimliga uppfattningar av vad en lätt industris skull 
kunna vara.  
d. Fråga: Har kommunen ändrat klassificeringen av området från lätt industri (och handel 
och bostäder) till tung industri (eller annan klassificering – t ex logistikändamål för detta 
område, inklusive Stubbarp 39:2 mfl i Viken?  
 
4.4. Impact – effekt av stark påverkan  
Låt oss resonera kring förslaget att uppföra logistikbyggnader och att dessa byggnader 
inte skulle inkräkta på detaljplanen KS/2015/755 – vilken reglerar de fria 
jordbruksområdena mellan byarna.  
Vad händer med omgivningen när man uppför skjul som blir som murar med flera 
hundra meters längd i ett i övrigt helt slätt och öppet landskap? Landskapsbilden 
förändras. Stadsbilden ändras för villaområdena intill. Det är impact. Alltså byggnadernas 
dominans över landskapet, på ett sätt ingen kan bli fri från.  
Om det är en slående syn för framsteg eller ett förfärligt ingrepp i en urgammal 
odlingsbygd, kan diskuteras. Och här är inte en fråga om snyggt eller fult, det är en fråga 
om att bevara landskapets gestalt eller för alltid förvanska landskapet.  
Även här har medborgarna vaknat och på många håll protesterar man kraftfullt mot 
förändringar som på avgörande vis ändrar villkoren och förhållandena i 
bostadsområdena. Intresseorganisationen Villaägarnas Riksförbund uppmärksammar 
bostadsområdenas ovälkomna förtätning, som ensidigt verkar gynna exploatören till men 
för de boende i området. Generellt kan man säga att när upplevelsen av det egna 
bostadsområdet inte längre uppfylls för att det ser annorlunda ut, då är det ovarsam 
byggnation. Man kan anse att de boende i ett område är centralfigurerna och de som 
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moraliskt äger området. I ett villaområde ska man därför bygga villor, inte stora sjok av 
industribyggnader eller höga bostadshus. Området devalveras i sitt uttryck och även 
bostädernas värde kan minskas. Där bryts samhällskontraktet av kommunen med 
medborgaren.  
Tillåter kommunen den här exploateringen av åkermark för lager/industriändamål 
kommer devalveringen av bostadsområden och naturvärden att fortsätta. Går det i det 
ena delen av kommunen, måste rättvisa finnas och därmed tillstånd ges på annat håll 
också. Att rättvisan är ensidig och allena gynnar exploatörerna och inte skyddar de 
boende, det är ett moraliskt dilemma som kommunen borde fundera länge och noggrant 
över.  
e. Fråga: Hur har kommunen resonerat kring den impact som dessa logistikbyggnader 
kommer att påverka närliggande odlingslandskap och närliggande bostadsområden i 
Viken?  
 
f. Fråga: Vilken kompetens har Kommunen utnyttjat för att kunna fatta beslut att lägga 
fram förslaget?  
 
g. Fråga: Har kommunen tänkt över impact, t ex genom att begära fotosimuleringar eller  
fullskalemodell, för att utröna hur det blir i verkligheten?  
 
4.5. Viken – ett industrisamhälle?  
Vi behöver inte gå in på vad som kännetecknar Viken idag och igår. Men hur gestaltas 
Viken om dessa utbyggnadsförslag genomförs? Förvandlas Viken till ett industrisamhälle? 
Det har hävdats att detta område ligger så långt från Gamla Viken att det inte har någon 
påverkan på byns gestaltning och historiska uttryck. Men stämmer det?  
Om det vill sig illa, kan Höganäs Kommun slutgiltigt, olyckligt och en gång för alla 
ödelägga Vikens karaktär av gammalt skeppar/fiske och jordbrukarsamhälle. Vikens 
särart urvattnas till en industri-och sovstad, som många andra.  
I översiktsplanen har kommunen föreställt sig Viken som ett veritabelt suburbia. Med en 
utbyggnad uppemot 5 600 individer. Vid VKB:s möten med de andra byalagen i 
Kullabygden, ser många byalag med förvåning och längtan efter något av de satsningar 
som kommunen gör i Viken. Från VKB:s sida vill föreningen gärna dela med sig av 
expansionen till de andra byarna.  
h. Vad är det för skäl som gör att kommunen vill satsa så intensivt på Vikens tillväxt? 
Och vilka är underlagen för expansion och hur har de tolkats? (Att många önskar bo i 
Viken, är iofs smickrande, men inget bärande skäl för en hållbar tillväxt).  

i. Hur vill kommunen själv beskriva Viken efter denna industrialisering och tillväxt av 
hushåll?  

j. Vet vi vad som händer om Viken mer kommer att uppfattas (eller bli) som ett 
industrisamhälle?  
 
k. Vad vill kommunen att Viken ska vara: Industrisamhälle, intäktsbringande förort till 
Helsingborg, eller juvelen i kronan bland kustbyarna?  
 
l. Vet kommunen (med någon säkerhet) hur Viken kan komma att fungera vid en så stor 
tillväxt, som kommunen tycks vilja se framför sig?  
m. När uppstår the tipping point, där de nu så uppskattade värdena utplånas?  
 
4.6. Trafik  
Det bli en omfattande trafik sett till antal lastbilsrörelser och transporter mellan 
tillverkning och logistik, belägna på var sin sida av den i övrigt högt trafikerade 
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Prästavägen (sett till vägens risker och kapacitet). Välinge anger i ett pressmeddelande att 
maxvolymen golvprodukter från fabriken i Viken kommer att bli 10 miljoner kvm/år. 
Vikten per kvm golv anges från säker källa till ungefär 8,2 kg/kvm. Dvs golvprodukter till 
en vikt av 82 000 ton/år. Det blir väldigt många lastbilstransporter per dygn. Och till 
dessa utgående transporter kommer inkommande transporter av insatsvaror i samma 
volymer. Säkert finns ett väl uträknat logistikschema för detta, men att samma bil som 
levererar insatsvaror även går med full last ut, sannolikheten för att det ska stämma 
behöver bevisas.  
VKB överlåter åt andra att kalkylera mängden lastbilsrörelser. Men produktionsvolymerna 
visar att det blir ett mycket stort antal lastbilsrörelser (fjärrgodsbil m släp: ca 35 ton, trailer 
ca 25 ton - allt beroende på vilka vägar fordonet ska köra och om det ärr in- eller 
utrikestransport). .  
Prästavägen är redan väl trafikerad, särskilt morgon och sen eftermiddag. Samt att vägen 
trafikeras av skolbarn och andra cyklister. En utbyggnad enligt förslaget är inte en lyckad 
situation. För cyklister är det en farlig miljö och för bilister är det en ökad olycksrisk, 
förutom ett hinder i en annars normaltrafikerad byväg.  
n. Fråga: Har kommunen själv satt sig in i dessa trafikrörelser, beräknat mängden 
transporter, dvs i antal lastbilsrörelser och vägar dessa lastbilar tar genom kommunen?  
 
o. Fråga: Är det överhuvudtaget lämpligt att ha en så omfattande produktionsfacilitet i ett 
område som saknar närhet till insatsvarorna? Det finns väl alternativ? Och en R&D 
avdelning borde kunna placeras var som helst, t ex vid Välinges lika stora verksamhet i 
Kroatien? Hur ser kommunens hållbarhetsuträkning ut?  
 
p. Fråga: Hur ser kommunen på trafiksäkerheten och på säkerheten för oskyddade 
trafikanter som gående eller per cykel passerar Välinges område?  
 
q. Fråga: Hur ser kommunen på trafiksäkerheten längs infartsvägarna, dvs väg 111 och 
Väg 112, men även Prästavägen (tro inte annat, än att en chaufför norrifrån tar den 
genaste vägen, om det är tillåten väg för lastbilstrafik)? VKB noterar den fatala olyckan på 
Prästavägen sommaren 2020, där en cyklist var nära att stryka med.  
 
4.7. Buller  
Buller uppstår genom mängden lastbilar i rörelse, lastbilars start och stopp, lastbilars 
pneumatik, ljud vid lastning/lossning (dvs truckar), högljutt tal etc.  
När dessa rörelser mångfaldigas under dagen, samt att logistikrörelser även sker på kväll 
och natt, skapas bullerproblem för kringboende. Buller färdas med vindriktningen, vilket 
gör att bullret kan fortplantas långt. Lastbilars ljud ska inte enbart mätas vid konstant 
hastighet. Det avgörande är det förstärkta ljudet vid start och acceleration. Samt ljud från 
tryckluftsbromsar, mm.  
Där det är många lastbilsrörelser, uppkommer även damm, samt att förpackningsmaterial 
kan flyga omkring, ifall emballage brister.  
Att göra simuleringar av buller, där det inte fins något buller idag, må vara omöjligt, eller 
teoretiska beräkningar utan reellt värde. Men ändå måsta man ha klart för sig i förväg, hur 
omfattande bullerstörningarna kommer att bli av den föreslagna logistikhanteringen.  
r. Fråga: Har kommunen skapat sig en egen bullerutredning?  
s. Fråga: Har kommunen gjort egna besök på förmodat likvärdiga logistikanläggningar 
och där inhämtat bullerutredningar?  
 
t. Fråga: Hur tolkar kommunen försiktighetsprincipen här? Hur ser riskbedömningen ut? 
Vad händer om bullret blir olidligt?  
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5. VKB AVSTYRKER  
Intill vidare och kommunen lämnat de svar som är rimliga för att kunna bedöma förslaget 
i ett annat ljus, hävdar VKB att kommunen skall besinna sig, lägga ner detta förslag och 
be Välinge utveckla bättre lösningar för sin verksamhet.  
Vidare att kommunen inser den självklara medborgardialogen, det självklara i att lyssna på 
medborgaren, det självklara i att politiker som tjänstemän är medborgarnas ödmjuka 
tjänare, samt att kommunen tar sitt långsiktiga ansvar för bygden och Viken och sörjer 
för en lösning i dialog med Vikenborna och VKB. 

Kommentar: Den största delen av obebyggd mark i kommunen är 
jordbruksmark, vilket gör det är svårt att hitta annan mark. Utbyggnaden 
anses vara betydande samhällsintresse varför jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Landskapsbilden förändras självklart med föreslagen utbyggnad av 
verksamheterna, men placeringen i kulturlandskapet är inte i det släpp 
mellan Viken och Lerberget som kommunen vill bevara enligt 
översiktsplanen. Utvecklingen av området bedöms gå under 
undantagsbestämmelsen för kustzon, då det är en utveckling av en befintlig 
tätort. Planområdet avgränsas av planområdesgränsen. Miljöavdelningen, 
kommunekologen och Länsstyrelsen Skåne har i sin roll som 
tillsynsmyndigheter inte yttrat sig  om att planen inte är förenlig  med 
miljöbalken. Planen styr att marken kan användas till verksamhet (Z). Z 
innebär verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Det innebär att 
verksamheter som i begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar 
eller andra typer av störningar kan lokaliseras här. Till detaljplanen hör ett 
antal utredningar, g jorda internt och av externa konsulter. Bedömningen är 
att tillräcklig  kompetens har utnyttjats för planarbetet. Illustrationer på tänkt 
utbyggnad finns i planbeskrivningen. Detaljplanen gäller utbyggnad av en 
befintlig  verksamhet och ligger strategiskt intill väg 111, och bedöms inte 
göra hela Viken till ett industrisamhälle. Utifrån den trafikutredning som 
gjorts anser kommunen att detaljplanen inte leder till en trafiksituation som 
påverkar det statliga vägnätet i så stor utsträckning att det föranleder 
negativa konsekvenser. Den planerade gång- och cykelvägen utmed 
Prästavägen medför en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter generellt 
på sträckan förbi planområdet, men också för anställda som går eller cyklar 
till arbetet. Trafiksäkerheten på väg 111 och 112 utanför planområdet kan 
tyvärr inte denna detaljplan ta hänsyn till. Ingen bullerutredning för 
industribuller är g jord, men planen tillåter bara verksamheter som i 
begränsad utsträckning avger lukt, buller, ljusstörningar eller andra typer av 
störningar. Om bullret går över riktlinjerna är det en fråga för kommunens 
miljöavdelning. Övriga synpunkter noteras. 

 
PRIVATPERSON 22, (2021-10-04)  
Hej! 
 Jag motsätter mig att marken som berörs i diarienumret ovan bebyggs med de byggnader 
som Pervano och Välinge Innovation önskar. 
Viken är ett gammalt fiskeläge och ska inte vara en industriort. Industrimark finns i 
Helsingborg och Höganäs och är bättre lämpad för denna typen av verksamhet. 
 Jag och många med mig har valt att bosätta oss i Viken för lugnet och den fina naturen 
inpå husknuten. Vi har inte sökt bostad i ett område som ska exploateras och bebyggas 
med stora industribyggnader. Dessutom kommer trafiken och bullernivån att utökas 
vilket inte är bra för vare sig människor eller djur. 
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 Så lägg ner planerna och låt marken vara jordbruksmark i stället och låt oss bevara vår by 
som den fina by det är (inte med de nya höghusen vid Vikens centrum som är förfärliga. 

Kommentar: Synpunkter noteras. 

 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
33 skrivelser innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med 
kommentarer. Synpunkterna har föranlett en omarbetning av planförslaget. Ändringarna 
görs i syfte att förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser. 
 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 

• I plankartan revideras nockhöjden för den lägre delen av byggrätten till max 10 
meter. 

• I plankartan har en bestämmelse för en vall för insynsskydd längs fastighetens 
nordvästra kant införts. 

• Planbeskrivningen har förtydligats med beskrivning av befintliga och 
tillkommande ledningsservitut. 
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget. 
 
Efter genomförd granskning revideras planförslaget enligt redovisning under Inkomna 
synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna görs i syfte att 
förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser. 

 
 

KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 

 
ANTAGANDE 

• Vikens Montessori 
• Sakägare 1 

 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR 
FÖLJANDE INFÖR ANTAGANDE: 
 

• Bevarande av bevattningsdammen. 
• Bevarande av jordbruksmarken i området. 
• Ta fram en detaljerad plan över hur parkområdet ska se ut, hur 

dagvattenmagasinet ska utformas och en tydlig beskrivning av hur säkerheten 
ska lösas mot verksamhetsområdet. 

• Ta fram en konsekvensanalys av den ökande trafikens effekter på barns säkerhet 
och hälsa. 

• Lokalisering av utbyggnaden någon annanstans, exempelvis på industrimark och 
utmed väg 112 istället. 

 
SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA 
ÄR FÖLJANDE INFÖR ANTAGANDE: 
 

• Att bevara jordbruksmarken i området. 
• Att bevara den öppna landskapsbilden i området. 
• Byggnationen bör max vara 15 meter i området för att värna om 

landskapsbilden.  
• Klargörande utredning om transporter angående ökat antal lastbilsrörelser. 
• Att byggnationen påverkar detta vår Montessoriskolans verksamhet. 
• Att byggnationen av industrikolaler och kontorsbyggnader påverkar boende 

negativt. Skymmer utsikt. 
• Hitta någon annanstans utanför Viken att bygga på. 
• Förbud att exploatera åkermark i Höganäs kommun. 
• Att jorden inom hela planområdet flyttas intill ett djup av 2 m så den kan 

återanvändas för matproduktion. 
• Att en hög bullervall ska gå ut med hela grusvägen. Från Montessori till 111:an.  
• Att byggnationen inte ska överstiga 10 meter i nockhöjd.   
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Godkännande av avtalsförslag avseende 
försäljning av Tjörröd 2:42 

KS/2021/641 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Helena Svensson (M)  ersätter Lars Linderot (M) 
Eva Hemström (C)  ersätter Ulf Molin (C) (vice ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Britt Strufve (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:30 
  
Paragrafer §31 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Leif Löwegren (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Leif Löwegren (SD)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

Protokollet justerat den 2022-02-16 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-02-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/641 
§ 31 
GODKÄNNANDE AV AVTALSFÖRSLAG AVSEENDE FÖRSÄLJNING 
AV TJÖRRÖD 2:42 
Sammanfattning av ärendet   
Tjörröd 2:42 är en industrifastighet på Tjörröd som enligt detaljplanen lämpar sig för industri och lager 
med skyddsavstånd 100 meter. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning kontaktades av ett 
företag som har en del av sin verksamhet i kommunen. Prenadia Sverige AB (559123-9586) bygger 
bland annat enfamiljshus. Företaget vill utöka sin verksamhet genom att i Höganäs kommun (212000-
1165) ha en plats för produktion av byggsatser för husen som företaget bygger. 
 
Exploateringsavdelningen har skrivit ett köpekontrakt med företagets dotterbolag, Småryd 11:1 
fastighets AB (559324-2893). Tjörröd 2:42 med en areal om 4 819 kvm säljs till Småryd 11:11 fastighets 
AB för 150 kr/kvm.  
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 8, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 28 december 2021, 
Köpekontrakt mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB (559324-2893) 
jämte bilagor, daterat den 28 december 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB 
(559324-2893), 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-03-14
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   2021-12-28    KS/2021/641 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Avtalsförslag avseende försäljning av Tjörröd 2:42 
Sammanfattning av ärendet 
Tjörröd 2:42 är en industrifastighet på Tjörröd som enligt detaljplanen lämpar sig för industri och lager 
med skyddsavstånd 100 meter. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning kontaktades av ett 
företag som har den del av sin verksamhet i kommunen. Prenadia Sverige AB (559123-9586) bygger bland 
annat enfamiljshus. Företaget ville utöka sin verksamhet genom att i Höganäs kommun (212000-1165) ha 
en plats där produktion av byggsatser för husen som företaget bygger. 
 
Exploateringsavdelningen har skrivit ett köpekontrakt med företagets dotterbolag, Småryd 11:1 fastighets 
AB (559324-2893). Tjörröd 2:42 med en areal om 4 819 kvm säljs till Småryd 11:11 fastighets AB för 150 
kr/kvm.  
 
Beslutsunderlag  
Köpekontrakt mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB (559324-2893) 
jämte bilagor, daterat 2021-12-28.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB 
(559324-2893) enligt ovan, 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.  

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Dino Krcic 

 
 Exploateringsingenjör 
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Godkännande av försäljning av Kvickkiosken, 
Höganäs 

KS/2021/460 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Helena Svensson (M)  ersätter Lars Linderot (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Britt Strufve (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
John Nielsen (fastighetschef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:30 
  
Paragrafer §25 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Leif Löwegren (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Leif Löwegren (SD)                         

Page 1 of 4Page 213 of 228



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-02-16 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-02-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/460 
§ 25 
GODKÄNNANDE AV FÖRSÄLJNING AV KVICKKIOSKEN, 
HÖGANÄS 
Sammanfattning av ärendet   
Kvickkiosken intill Kvickbadet ägs av kommunen och hyrs ut till en näringsidkare som bedriver glass- 
och gatuköksförsäljning. Den förra hyresgästen uttryckte önskemål om köp av kiosken, villkorat med 
möjligheten att bygga ut. Planavdelningen genomförde en planutredning som sedan avslutades på 
grund av att den dåvarande hyresgästen inte längre var intresserad av ett köp.  
 
Det är nu en ny hyresgäst som bedriver verksamheten, denne har visat intresse av att köpa fastigheten 
på gällande detaljplan. Teknik- och fastighetsförvaltningen har låtit göra en värdering av Kvickkiosken 
till 3,0 mnkr med ett spann på 200 tkr. Hyresgästen har låtit sin bank värdera fastigheten utifrån sin 
omsättning/vinst och har då kommit fram till ett värde på cirka 2,5 mnkr. Hyresgästen erbjuder 
kommunen 3.0 mnkr för fastigheten. Hyresgästen har också för avsikt att genomföra en del 
verksamhetsutvecklingar i fastigheten som är beräknat till 0.5 mnkr i samband med ett eventuellt köp. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en försäljning av fastigheten i syfte att låta den nya ägaren 
utveckla sin verksamhet.  
  
Det behöver göras en avstyckning av fastigheten för att kunna genomföra en försäljning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 14, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 22 september 2021, 
Svensk fastighetsförmedling, marknadsvärdering den 14 december 2021. 
  
Förslag till beslut 
Louise Stjernquist (L) och Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslaget och sälja kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3.0 miljoner kronor, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen, 
 
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra av avstyckning av tomten.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

Anslaget nedtages den  2022-03-14
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-09-22    KS/2021/460 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Försäljning av Kvickkiosken, Höganäs 
Sammanfattning av ärendet 
Kvickkiosken intill kvickbadet ägs av kommunen och hyrs ut till en näringsidkare som bedriver glass och 
gatuköks försäljning. Den förra hyresgästen lyfte ett önskemål om ett köp som var villkorat med 
möjligheten att bygga ut. Planavdelningen genomförde en planutredning som sedan avslutades pga att den 
dåvarande hyresgästen inte längre var intresserad av ett köp.   
 
Det är nu en ny hyresgäst som bedriver verksamheten, denne har visat ett intresse av att köpa fastigheten 
på gällande detaljplan. Teknik- och fastighetsförvaltningen har låtit göra en värdering av Kvickkiosken till 
3,0 mnkr med ett spann på 200 tkr. Hyresgästen har låtit sin bank värdera fastigheten utifrån sin 
omsättning/vinst och har då kommit fram till ett värde ca 2,5 mnkr. Hyresgästen erbjuder kommunen  
3.0 mnkr för fastigheten. Hyresgästen har också för avsikt att genomföra en del verksamhetsutvecklingar i 
fastigheten som är beräknat till 0.5 mnkr i samband med ett eventuellt köp. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en försäljning av fastigheten. I syfte att låta den nya ägaren 
kunna utveckla sin verksamhet.  
Det behöver göras en avstyckning av fastigheten för att kunna genomföra en försäljning 
 
Beslutsunderlag  
Värdering 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna förslaget och sälja kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3.0 miljoner kronor, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen, 
 
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra av avstyckning av tomten.  
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Godkännande av köpeavtal angående 
fastighetsförvärv till AB Höganäshem 

KS/2021/501 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Helena Svensson (M)  ersätter Lars Linderot (M) 
Eva Hemström (C)  ersätter Ulf Molin (C) (vice ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Britt Strufve (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:30 
  
Paragrafer §35 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Leif Löwegren (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Leif Löwegren (SD)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

Protokollet justerat den 2022-02-16 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-02-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-02-08    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/501 
§ 35 
GODKÄNNANDE AV KÖPEAVTAL ANGÅENDE 
FASTIGHETSFÖRVÄRV TILL AB HÖGANÄSHEM 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige beslutad 11 november 2021 §111 att uppdra åt Höganäshem AB att slutföra 
fastighetsförvärven av Höganäs 35:88 "Gula Villan", Höganäs 37:1 "Tivolihuset", Verkstaden 19 
”Fyrkanten”, Korpen 9 ”Gamla brandstationen” och kvarteren Moroten. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samråd med AB Höganäshem tagit fram ett köpeavtal för 
fastigheterna. Den totala köpeskillingen för samtliga fastigheter uppgår till 20,6 mnkr. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 13, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 12 januari 2022, 
Köpeavtal. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna köpeavtalet och genomföra försäljningen till AB Höganäshem, 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-03-14
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-01-12    KS/2021/501 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Godkännande av köpeavtal 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutad 11 november 2021 §111 att uppdra åt Höganäshem AB att slutföra 
fastighetsförvärven av Höganäs 35:88 "Gula Villan", Höganäs 37:1 "Tivolihuset", Verkstaden 19 
”Fyrkanten”, Korpen 9 ”Gamla brandstationen”, kvarteren Moroten 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samråd med AB Höganäshem tagit fram ett köpeavtal för 
fastigheterna. Den totala köpeskillingen för samtliga fastigheter uppgår till 20,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
Bifogat köpeavtal 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna köpeavtalet och genomföra försäljningen till AB Höganäshem, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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KÖPEAVTAL 
 
 
 

Säljare: Höganäs kommun org.nr 212000-1165, 263 82 Höganäs I 
det följande “Säljaren”. 

 
 

Köpare:  AB Höganäshem org. nr 556104-9551 eller något av 
dess dotterbolag i det följande "Köparen". 

 
 
 
Fastigheter:   Höganäs 35:88, Järnvägsgatan 6, Gula Villan 
    Höganäs 37:1, Östra Parkgatan 2, Tivolihuset 

Verkstaden 9, Väsbygatan 12, Fyrkanten 
  Korpen 9, Centralgatan 43, Gamla brandstationen  

 
 
Köpeskilling:  Gula Villan: 3,3 mnkr 

Tivolihuset: 7,8 mnkr 
Fyrkanten: 1,7 mnkr 
Gamla brandstationen: 7,8 mnkr 
 
Total köpeskilling Tjugo miljoner sex hundra tusen /20.600.000 kr 

 
 
 

1. Överlåtelsemening 
 

Säljaren överlåter och försäljer härmed de ovan angivna fastigheterna till 
köparen för den köpeskilling som angivits ovan samt följande villkor i övrigt. 

 
 

2. Tillträde 
 

Fastigheterna säljs med tillträde den 1 Mars 2022. Äganderätten övergår till köparen när 
köparen har erlagt köpeskillingen 
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3. Garantier 

Säljarenställer förljande garantier per denna dag och per Tillträdesdagen: 
 

 Säljaren är civilrättslig ägare till fastigheterna 
 Fastigheterna belastas inte av andra inteckningar än de som uttryckligen 

av utdrag från fastighetsregistret,  
 Efter köparens betalning av köpeskillingen på tillträdesdagen är inget  

pantbrev i fastigheterna pantsatt. 
 
 
4. Fastighetens skick 

 

Fastigheterna överlåts i befintligt skick. Köparen har före undertecknandet av 
detta avtal beretts tillfälle att noga undersöka fastigheten och är således 
medveten om de fel eller brister som finns i fastigheterna eller att sådana kan 
finnas på grund av ålder, byggnadssätt, underhåll och användning. Köparen 
förklarar sig härmed godta fastighetens skick och avstår med bindande verkan 
från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten av vad 
slag det än må vara, såväl synliga som dolda, ink åtagande före 
tillträdesdagnlusive miljömässiga brister faktiska fel och fysiska fel. 

 
 

5. Betalning av köpeskilling 
 

Köparen skall erlägga köpeskillingen kontant på tillträdesdagen genom insättning 
på säljarens bankgirokonto nr 5395-7247. På inbetalningskortet skall anges att 
betalningen avser likvid för fastigheterna. 

 
Äganderätten till fastigheterna övergår på köparen först då köpeskillingen erlagts. 

 

6. Åtagande före tillsträdesdagen 

Säljaren förbinder sig att fram till och med tilträdesdagen förvalta fastigheterna på 
sedvanligt sätt.  

  

Page 225 of 228



7. Skada före Tillträdesdagen 

Skulle fastigheterna innan tillträde skettt drabbas av brand eller annan skada som inte 
dessförinnan har avhjälpts, ska överlåtelsen av fastigheterna ändå fullföljas I enlighet 
med detta avtal. Köparen ska erlägga köpeskillingen på tillträdesdagen och säljaren ska, 
om möjligt överlåta rätten till utfallande försäkringsersättning under befintligt 
försäkringsskydd till köparen. För de fall sådan överlåtelse inte är möjlig och utfallande 
försäkringsersättning erläggs till säljaren utan dröjesmål vidarebefordra uppburen 
försäkringsersättning till köparen. 

Säljaren ska kompensera köparen för eventuell självrisk vilken tillsammans med 
utfallande försäkringserättning ska utgöra köparens enda kompensation för den inträffade 
skadan. 

 

8. Köpebrev, m.m. 
 

Sedan köpeskillingen erlagts skall säljaren till köparen för undertecknande 
överlämna kvitterat köpebrev. 

 
Säljaren ska till köparen överlämna de handlingar rörande fastigheterna vilka är 
av betydelse för köparen såsom ägare av denna. 

 
 

9. Lagfart, stämpelskatt, m.m. 
 

Köparen skall svara för samtliga lagfarts- och inteckningskostnader som är 
förenade med överlåtelsen. 

 
Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några 
penninginteckningar. 
 
 
10. Utgifter och inkomster 

 
Kostnader för och intäkter från fastigheterna för tiden innan tillträdesdagen 
belastar respektive tillkommer säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från 
och med tillträdesdagen belastar respektive tillkommer köparen. 

 
På tillträdesdagen skall avläsning av mätare för el, vatten m.m. göras. Köparen 
skall snarast anmäla övertag av till fastigheterna hörande abonnemang för el, 
vatten m.m. 
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11.          Försäkring 

 
Fastigheterna är försäkrade. Köparen ansvarar för att giltig försäkring finns på 
tillträdesdagen. 

 

12. Ledningar m.m. 
 

Ledningar, anläggningar m.m. som med vederbörligt tillstånd dragits genom 
respektive uppförts på fastigheterna får behållas av innehavaren på oförändrade 
villkor. 

 

13. Mervärdesskatt 

Köparen övertar från och med tillträdesdagen säljarens rättigheter och skyldigheter att 
jämka avdrag för ingående skatt hänförlig till sådana investeringsvaror som avses I (a 
kap 15-17§ mervärdesskattelagen. Säljaren äger rätt att även efter tillträdesdagen 
utfärda kompletterande sådan handling om så skulle vara erforderligt. 

 
 

14. Fullständigt avtal 
 

Detta avtal utgör hela avtalet mellan köparen och säljaren i anledning av 
överlåtelse av fastigheterna och ersätter alla eventuella tidigare 
överenskommelser oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen. 

 
 
 

15. Giltighet 
 

Detta avtal är till alla delar förfallet, utan ersättningsrätt för köparen om inte 
kommunfullmäktige i Höganäs kommun godkänner avtalet genom beslut som 
senare vinner laga kraft. 
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-------------------------- 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav säljare och köpare 
tagit var sitt. 

 
 

Ort/datum Ort/datum  
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
 
 
Signatur Signatur 
 
 
____________________________ _____________________________ 
 
 
 
 
____________________________ ______________________________ 
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