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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 i skala 1:2 000 med tillhörande bestämmelser 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Samrådsredogörelse 
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 
Plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning har tagits fram på konsultbasis av 
planförfattare Johan Iacobi, arkitekt MSA. 
 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Liridon Tetaj, planarkitekt och planhandläggare 
Anna Thott, Tf plan- och bygglovschef 
Joachim Kronvall, VA, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Pär Ragvald och Dino Krcic, Stadsmiljö 
Per Pettersson, Höganäs Energi 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för markanvändning bostäder inom en 
begränsad del av planområdet och samtidigt säkerställa befintliga natur- och 
kulturlandskapsvärde inom planområdet. 
 
Huvudidén med planförslaget är att bidra till en utveckling av Svanshall genom en varsam 
komplettering med fem friliggande en- och tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. Bebyggelsens placering och omfattning regleras med hänsyn till 
omgivningen. Övrig befintlig öppen gräs- och trädbevuxen mark inom planområdet 
bevaras så att allmänhetens fortsatta tillträde kvarstår. Planområdet angörs via Bölsåkra 
backe. 

 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019, § 9, att bevilja ansökan om planbesked 
och uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastigheter 
Bölsåkra 5:11 och 5:12. 

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
2014:900.  
 
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. 
 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige/byggnadsnämnden för 
antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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PLANDATA 
 

PLANOMRÅDETS LÄGE, AVGRÄNSNING SAMT 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet är beläget i den västra utkanten av Svanshall. Planområdet omfattar 
fastigheterna Bölsåkra 5:11 (52 364 kvm) och del av Bölsåkra 5:12 (32 347 kvm). 
Fastigheterna Bölsåkra 5:11 och 5:12 är i privat ägo. 
 

  
Karta: Aktuellt planområdes läge i kommunen markerat med röd punkt. 
 

 
Aktuellt planområde i tätorten, rödprickad begränsningslinje. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2002 vann laga kraft 2002-11-25. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: 
• området anges som utbyggnadsområde för ny tätortsbebyggelse i form av bostäder.  
 

 
Karta ovan: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 
 
Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i översiktsplanen. 
 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Fastigheterna Bölsåkra 5:11 och 5:12 är inte detaljplanelagda sedan tidigare. 
 
INTILLIGGANDE DETALJPLAN 
Planområdet gränsar i nordost till befintlig ”Detaljplan för fastigheten Bölsåkra 5:9”, laga 
kraft den 18 juli 2007. Planen medger småhusbebyggelse och har tio års genomförandetid 
från laga kraft. Detaljplanen reglerar tillfart till nu aktuellt planområde via lokalgata 
Bölsåkra backe. 
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Karta: Kartutsnitt av gällande ”detaljplan Bölsåkra 5:9”. 
 

 
 
 
 
 
 
Karta: Kartutsnitt av gällande ”detaljplan Bölsåkra 5:9”, bestämmelse om befintlig lokalgata Bölsåkra backe, via vilken man 
når nu föreslaget planområde. 
 
 
 
 



GRANSKNINGSHANDLING, 2019-12-10, DETALJPLAN FÖR BÖLSÅKRA 5:11 M.FL. 

 
8             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
 
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett icke-juridiskt 
bindande planeringsinstrument.  
 

 
 
Kartan ovan: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram, ”kulturmiljöwebben” 
Planområdet gränsar till ”Svanshall område 1 – Gamla Svanshall”. Det nu aktuella 
planområdet beskrivs inte (eftersom det i huvudsak inte är bebyggt) men för befintlig 
bebyggelse redogörs för planrelaterade karaktärsdrag såsom öppet byggnadssätt med 
byggnader placerade fritt inne på relativt stora tomter. Aktuellt planförslag bedöms vara i 
linje med dessa karaktärsdrag. 
 
NATURVÅRDSPLAN 
Värdefull natur i Höganäs kommun, 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. 
 
Planområdet berör ”område 071 – Fjälastorp, landskapet österut mot Södåkra”. Området 
har måttligt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper och måttligt värde 
som tätortsnära natur för rekreation. Området har inventerats avseende såväl kärlväxter, 
mossor, svampar, samt fåglar. Det öppna landskapets markflora är trivial då slåtter- och 
betesmarker mestadels har varit uppodlade. Inom område 071 finns redan idag ett 
trettiotal befintliga bostadshus. Planförslaget ligger i linje med bevarandemålen i 
naturvårdsplanen, där det sägs ”området bör även fortsättningsvis ha ett varierat landskap 
med skogsdungar, betesmarker och slåttervall, där exploateringsgraden är låg”. Inom 
område 071 finns idag ett trettiotal befintliga bostadshus och med planförslaget 
tillkommer 5 hus. Inom nu aktuellt område för planläggning finns inga registrerade fynd i 
artportalen. 
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Karta: Kartutsnitt ur kommunens naturvårdsplan för område 071. 
 
VA-PLAN 
Höganäs VA-plan fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-24 anger under punkt 3.6 
Exploateringsområden att ”VA-försörjningen för nya exploateringsområden ska hanteras 
via detaljplaneprocessen där tekniska lösningar ska redovisas. Kostnaderna för dessa 
utbyggnader ska bekostas av exploateringen.” Planförslaget bedöms vara i 
överensstämmelse med detta. 

 
DAGVATTENPOLICY 
I Dagvattenpolicy för Höganäs kommun, från 2014-05-02, anges bland annat att 
dagvattensystemet skall utformas så att påverkan på den naturliga vattenbalansen i 
omgivningarna blir så liten som möjligt. Planförslagets inriktning med lokal infiltration 
och våtmark bedöms vara i linje med policyn. 
 
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram för 2016-2020 anges som riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Höganäs kommun bland annat att bostadsproduktionen i snitt ska 
uppgå till minst 150 bostäder per år. Planförslaget bedöms bidra till att uppfylla målet. 
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RIKSINTRESSEN 
 
NATURVÅRD 
Naturen inom planområdet utgörs av med gräsvall igenlagd sandig-våt åker, åkerholmar, 
berg, sten med tunna jordlager av sand samt till viss del exponerat berg. Merparten av 
åkerholmarna och berget är igenväxt med slån, hagtorn, ek, apel, vårtbjörk m fl. I norra 
delen finns ett större område berg med sandiga jordar, här dominerar vårtbjörk med 
inslag av enstaka ekar. Markfloran är relativt trivial och inga ovanliga arter har hittats.  
 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Berört område är N 43 Kullaberg. I registerblad för N 43 redogörs under 
”värdeomdöme” för områdets värden. Under ”förutsättningar för bevarande” redogörs 
för bland annat för behovet av naturvårdsinriktad betesdrift samt risk för igenväxning. 
Planförslaget har tagit hänsyn till detta genom att 1) platser för väg och bostäder har valts 
på stället utifrån de naturvärden som finns, tomterna placeras där de gör minsta intrång. 
2) förslaget har försetts med planbestämmelse om mark för begränsat naturbete vilket ska 
säkerställa befintliga natur- och kulturvärden, att gräsmarken inte plöjs, sås in, gödslas 
eller bearbetas samt att allmänhetens tillgänglighet säkerställs. 
 
Genom ovanstående påverkas värdeomdömet inte negativt. Åkerholmarna och våtmark 
sparas, betet av gräsmarken inom björkhagen säkras genom att boende förväntar sig en 
skötsel av området. Det skapas även boende med koppling till djurhållning. Under flera 
decennier har området, med undantag för gräsvallen, växt igen och 0-alternativet bedöms 
bli ointresse då det inte finns någon lönsamhet i att hävda den igenlagda åkern eller den 
igenväxande hagmarken. 
 
Fragmenteringen motverkas genom att byggnader begränsas till antal och till gräsvall, dvs. 
åker som inte varit tillgänglig, samt till ett område i NV som tidigare innehållit förråd mm. 
Igenväxt markväg har öppnats upp i planområdets västra kant så att boende kan röra sig 
från norr till söder. 
 

 
Karta: Planområdet, rödmarkerat, i förhållande till riksintresse för naturvård, som är grönskrafferat. 
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FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 
2§ miljöbalken. Berört område är Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande 
kustområden. Enligt bestämmelserna i 4 kap 1 § miljöbalken utgör bestämmelserna inte 
något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.  
 
Svanshall utgör tätort enigt SCB:s officiella statistik. 
 
Avseende definition av Svanshall som tätort utställningshandlingen till översiktsplan 2035 
står på sid 4: 
”FÖRKLARING AV ORD OCH BEGREPP  
Nedan förklaras några begrepp som förekommer i översiktsplanen och på 
markanvändningskartan.  
Tätortsområden - Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där 
bostäder ingår. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator, eller har en 
kvartersliknande struktur. Utgörs av stads- eller tätortsliknande bebyggelse som i 
huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet som är förenlig 
med bostäder. Förtätning i mindre omfattning kan förekomma, exempelvis på 
lucktomter. Trafik- och parkeringsytor, parker och fritidsanläggningar kan ingå. 
Begreppet används även för mindre orter.” 
 
Svanshall bedöms stämma överens med översiktsplanens definition av tätort ovan. Vidare 
rymmer Svanshall service i form av kollektivtrafik, arbetsplatser i form av yrkesfiske, 
restaurang, museum och fritidsanläggning i form av hamn och badplats. 
 
Föreslagen bestämmelse om mark för begränsat naturbete syftar till att säkerställa 
befintliga natur- och kulturvärden samt allmänhetens fortsatta tillgänglighet till området 
genom att tillse att en igenväxning inte sker. Allemansrätten fortsätter att gälla oförändrad 
även om marken planläggs för odling med begränsat naturbete. Planbestämmelse reglerar 
att tomtavgränsning för föreslagen bostadsbebyggelse skall följa gränser för 
markanvändning bostad. Planförslaget bedöms inte medföra någon påtaglig skada på 
riksintresseområdet. 
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Karta: Planområdet, rödmarkerat, i förhållande till riksintresse rörligt friluftsliv. 
 

 
KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon 
enligt 4 kap 4 § miljöbalken. Planförslaget är beläget innanför befintlig bebyggelse i 
förhållande till kustlinjen. Svanshall är en befintlig tätort (se ovan kapitel om riksintresse 
för rörligt friluftsliv om tätort). Planförslaget bedöms inte medföra någon påtaglig skada 
på riksintresseområdet, se diskussionen under riksintresset Naturvård.  
 
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.” 
 

 
Karta: Planområdets läge markerat med svart punkt i förhållande till riksintresse för kustzon. 
 



GRANSKNINGSHANDLING, 2019-12-10, DETALJPLAN FÖR BÖLSÅKRA 5:11 M.FL. 

 
13             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

Riksintresse Natura 2000 4 kap 8 § miljöbalken 
Nordväst om aktuellt planområde finns Natura 2000-området Skäldervikens östra 
klippkust. I bevarandeplanen för Natura 2000-området Skäldervikens östra klippkust 
(SE0430099) nämns inte något skydd eller några bevarandeåtgärder som har något 
samband med nu aktuellt planområde. Inte heller vad som redogörs för kan påverka 
Natura 2000-området negativt bedöms ha något samband med nu aktuellt planförslag. 
 
SKYDD AV OMRÅDEN, NATUR  
 
BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 
Området berörs av områdesskyddet biotopskyddsområde enligt 7 kap 11§ miljöbalken. 
Denna är direkt skyddad genom förordningen 1998:1252 om områdesskydd enligt 
miljöbalken mm. Inom biotopskyddat område får ingen verksamhet bedrivas eller vidta 
en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, kan dispens sökas hos 
Länsstyrelsen. 
 
Stenmurar finns i planområdets västra och södra kant. Planbestämmelse reglerar att 
befintliga stenmurar skall bevaras. 
 
I planområdets västra hörn finns en våtmark som är under restaurering och utökning. 
(länsstyrelsens beslut 535-33029-2018-1284). Planbestämmelse reglerar att småvatten skall 
bevaras. 
 
Se även kapitel om naturvårdsplan ovan. 
 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 
Området berörs inte av områdesskyddet strandskyddsområde enligt 7 kap 13-18§ 
miljöbalken. Planområdet är beläget väster om Norra Kustvägen. 
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Karta: Planområdet i förhållande till områdesskyddet strandskyddsområde. Strandskydd gäller öster om den röda enkla 
begränsningslinjen som sträcker sig mellan stranden och bebyggelsen. 

 
REGIONALA  PLANERINGSUNDERLAG  
 
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ, SKÅNELINJEN PER ALBIN-LINJEN 
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern 
Per Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje 
längs den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd och skulle 
förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. 
 
Försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga 
värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.  
 
Planområdet är beläget inom det som i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne 
redovisas som ”Kulturmiljöstråket” Skånelinjen Per Albin-linjen. Planförslaget bedöms 
inte påverka de aktuella intressena. 
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F FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMRÅDET IDAG 
Ungefär hälften av planområdet är att betrakta som öppen gräsbevuxen mark idag, delvis 
stenig med berg i dagen. Resterande delar av planområdet är att betrakta som övrig 
mark/trädbevuxet. I planområdets västra hörn finns en restaurerad och utökad våtmark. 
Genom området går en elledning/luftledning. I planområdet nordvästra hörn finns några 
enklare byggnader/skjul. 
 

 
Karta: Planområdet och dess innehåll 

 
 
OMRÅDETS HISTORIA 
Planområdet har historiskt sett utgjorts av en blandning av öppen mark och övrig 
mark/trädbevuxet. 

 

LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI 
Planområdet är som högst, drygt +22 meter i de centrala och västra delarna och sluttar 
nedåt till cirka +16 meter i de östra delarna. 

Grönt : träd / 
buskbevuxet 

Ljust : 
stenig / 
bergig mark 

Gul : övrig mark 
gräsbevuxen, 
inslag av berg 
      i dagen 

Våtmark 
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VATTEN 
Med hänsyn till ytligt berg/morän varierar grundvattennivån och sjunkvatten beroende på 
nederbördsförhållanden. Vid en jämförelse med rapporterade grundvattennivåer i 
brunnar kring planområdet kan konstateras att dessa nivåer i allmänhet ligger någon eller 
några meter under markytan. 
 
Väster om planområdet finns ett kulverterat dagvattendike. I planområdets västra hörn 
finns en våtmark som är under restaurering och utökning. (länsstyrelsens beslut 535-
33029-2018-1284). 
 
GEOLOGI, GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDE 
Inom planområdet finns urberg/morän i dagen på flera platser. Jordlagret är mycket tunt. 
Med bakgrund av ytligt berg/morän bedöms de geotekniska förhållandena för föreslagen 
bebyggelse som goda. 
 
FRITID OCH REKREATION 
Planområdet är beläget med direkt tillgång till allemansrättsligt tillgängliga naturområden. 
Inom ett par hundra meter nås stranden med möjlighet till bad, samt hamnen.  

 
VEGETATION  
Inom planområdet finns i huvudsak gräsvegetation och gles trädvegetation. I huvudsak 
björk och enstaka ekar. Några inrapporterade fynd inom planområdet finns inte 
redovisade i artportalen. Se vidare ovan kapitel om naturvårdsplan. 
 
DJURLIV 
Något djurliv av bevarandevärde är inte känd inom planområdet. Se vidare ovan kapitel 
om naturvårdsplan. 
 
FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till föreslaget 
planområde. På avstånd från planområdet finns ett antal fornlämningar registrerade enligt 
kartbild från Riksantikvarieämbetets Fornsök-karta (se nedan). Skulle fornlämningar 
påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med 
Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturminneslagen.  
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Karta: Utdrag från Riksantikvarieämbetets fornsök, planområdet markerat svart prickad konturlinje. 
 
 
BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns några enklare skjul i den norra delen vilka avses rivas. Inom 
planområdet föreslås fem en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 
Till planområdet angränsande bebyggelse utgörs i huvudsak av bostadshus. 
 
ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Inom planområdet föreslås inte någon ny service. Planområdet är beläget cirka 2,5 
kilometer från service såsom dagligvaruaffär, skola med mera i Jonstorp. 

 
TRAFIK 
BILTRAFIK 
Norra Kustvägen trafikerades år 2016 av knappt 2000 fordon per dygn. Bölsåkra backes 
anslutning till Norra kustvägen bedöms uppfylla kraven i VGU (Vägar och gators 
utformning). Bölsåkra backe är 5,5 meter bred med radie R7 samt R60 vid anslutning till 
Norra kustvägen. Två bilar kan mötas på Bölsåkra backe så någon risk för köbildning på 
väg 1451 föreligger inte. Erforderlig siktröjning sker i Bölsåkra backes anslutning till väg 
1451så att det 5 meter in från vägkant säkerställs fri sikt om 85 meter i båda riktningar 
utmed väg 1451. 
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Skissen visar att två personbilar kan mötas på Bölsåkra backe. 
 
Planområdet kommer angöras via Bölsåkra backe som är planlagd lokalgata. Enligt 
trafikverkets trafikalstringsverktyg kan planområdet beräknas komma att generera mindre 
än ett trettiotal bilresor per dygn. Denna begränsade tillkommande trafik från 
planområdet bedöms inte föranleda behov av några åtgärder i vägnätet (utöver 
iordningställande av återstående del av Bölsåkra backe till lokalgata enligt gällande 
detaljplan). 
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Enligt kommunens översiktliga planering föreslås utbyggnad av bättre gång och 
cykelmöjligheter längs Norra Kustvägen vid planområdet. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Norra Kustvägen genom Svanshall, cirka 100 meter från planområdet, trafikeras av 
regionbusslinje 224 med ett tiotal dagsturer vardagar.  
 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Boende- och besöksparkering skall anordnas på egen fastighet efter kommunens 
parkeringsnorm. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
VA är idag inte utbyggt inom planområdet. Inom planområdet, längs dess södra gräns 
finns en befintlig vattenledning. u-område redovisas på plankartan för denna. 
 
Området ligger utanför verksamhetsområde för VA och kommer att fortsätta göra det 
efter planens genomförande. 
 
DAGVATTENHANTERING 
Nederbörd inom planområdet infiltreras idag till viss del eller rinner av till 
våtmarksområdet i västra delen. 
 
VÄRME, EL 
Någon infrastruktur för värme är idag inte utbyggt inom planområdet. Höganäs energi 
har ett ledningsservitut för den befintliga luftledning som berör Bölsåkra 5:11. På 
detaljplanen redovisas ett l-område för detta. Närmare än 5 meter under och i sidled från 
ledningen får ej bebyggas eller brännbart upplag finnas. 
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AVFALL 
Någon avfallshämtning sker ej idag inom planområdet. 
 
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Höganäs energi har idag en luftledning genom planområdet, se vidare ovan. 
 
HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Föreslagna byggrätter är som närmst belägna cirka 100 meter från Norra Kustvägen som 
trafikeras av högst cirka 2000 fordon per dygn med tillåten högsta hastighet 40 km/h. En 
översiktlig trafikbullerberäkning visar att ekvivalent ljudnivå blir cirka 47 dBA respektive 
59 dBA maximal ljudnivå vid föreslagna byggrätter. Riktvärde i Förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader, 60 dBA ekvivalent buller vid fasad, innehålls. 
Riktvärden 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats 
innehålls.  
 
FARLIGT GODS 
Norra Kustvägen är inte utpekad som led för transport av farligt gods. 
 
JORDBRUK OCH DJURHÅLLNING 
Föreslagen bestämmelse om mark för begränsat naturbete syftar till att säkerställa 
befintliga natur- och kulturvärden samt allmänhetens fortsatta tillgänglighet till området 
genom att tillse att en igenväxning inte sker. Reglering begränsat naturbete syftar till att 
vidmakthålla en i huvudsak gräsbevuxen mark som inte plöjs, sås in, gödslas eller 
bearbetas. Inom planområdet föreslås en bebyggelse med möjlighet till begränsad 
hästhållning i planområdets södra del. Komplementbyggnader/stall föreslås cirka 200 
meter från befintlig bostadsbebyggelse i Svanshall. 
 
MARKFÖRORENINGAR 
Området innefattas varken av någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  
 
RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 
Med hänsyn till planområdets topografiska läge bedöms inte någon risk för översvämning 
föreligga. Nederbörd samlas naturligt i våtmarken i planområdets västra hörn. 
 
RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning 
inom det specifika planområdet har inte genomförts. 
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PLANFÖRSLAG 
 
SAMMANFATTNING 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för markanvändning bostäder och 
samtidigt säkerställa befintliga natur- och kulturlandskapsvärde inom planområdet. 
 
Huvudidén med planförslaget är att bidra till en utveckling av Svanshall genom en varsam 
komplettering med fem friliggande en- och tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. Bebyggelsens placering och omfattning regleras med hänsyn till 
omgivningen. Övrig befintlig öppen mark inom planområdet bevaras så att allmänhetens 
fortsatta tillträde kvarstår.  
 
Den framtida markanvändningen omfattar bostad respektive odling preciserat till 
begränsat naturbete. Planområdet angörs via Bölsåkra backe. 

 
Området anges som utbyggnadsområde för ny tätortsbebyggelse i form av bostäder i 
Höganäs kommuns gällande översiktsplan.  
 
FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
BOSTADSBEBYGGELSE MED KOMPLEMENTBYGGNADER 
Utnyttjandegrad och fastighetsstorlek 
Inom planområdet föreslås totalt fem nya en- och tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. Föreslagna nya tomter/fastigheters minsta storlek regleras så att 
inte fler än de fem nya tomterna kan bildas. Föreslagen byggrätt regleras med hänsyn till 
det lantliga läget och relativt stora tomter till 250 kvm för huvudbyggnad och 75 kvm för 
komplementbyggnader. Föreslagen tomt längst i söder är tänkt kunna användas för ett 
mindre antal hästar, komplementbyggnader regleras därför till högst 200 kvm där. 
 
Föreslagna stora tomter/fastigheter med möjlighet till en relativt fri placering av 
bebyggelse bedöms stämma väl överens med befintlig bebyggelsekultur i omgivningen 
med ett öppet byggnadssätt med byggnader placerade fritt inne på relativt stora tomter. 
 
RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Tillåten högsta nockhöjd på föreslagen bebyggelse regleras med hänsyn till det lantliga 
läget och relativt stora tomter till 8,5 meter. Föreslagen tomt längst i söder är tänkt kunna 
användas för ett mindre antal hästar. Med hänsyn till att kunna utforma en med gårdslik 
bebyggelse där regleras föreslagen nockhöjd till 9,5 meter. Med hänsyn till föreslagen 
bebyggelses omfattning och placering har någon särskild skuggstudie inte bedömts 
motiverad. Tillåten högsta totalhöjd regleras till 12 meter. Högsta antal våningar regleras 
till två våningar. Avstånd från fastighetsgräns till huvudbyggnad regleras till minst 4 meter 
och för komplementbyggnad minst 2 meter till gräns. 
 
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 
RIKTLINJER FÖR NATUR OCH PARKS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Föreslagen mark för odling preciserat till begränsat naturbete syftar till att säkerställa 
befintliga natur- och kulturvärden samt allmänhetens fortsatta tillgänglighet genom att 
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tillse att en igenväxning inte sker. Reglering begränsat naturbete syftar till att vidmakthålla 
en i huvudsak gräsbevuxen mark som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas.  
 
Föreslagen bebyggelse förläggs i huvudsak till mark som är trädbevuxen eller att beteckna 
som övrig öppen mark som är sten eller bergbunden. Med bakgrund av ytligt berg / 
morän bedöms de geotekniska förhållandena för föreslagen bebyggelse som goda. Med 
bakgrund av detta har någon särskild geoteknisk undersökning inte genomförts i 
planskedet. 
 

 
FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
 
BILTRAFIK – UTFARTER - PARKERING 
Norra Kustvägen trafikerades år 2016 av knappt 2000 fordon per dygn. Bölsåkra backes 
anslutning till Norra kustvägen bedöms uppfylla kraven i VGU (Vägar och gators 
utformning). Planområdet kommer angöras via Bölsåkra backe som är planlagd lokalgata. 
Enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg kan planområdet beräknas komma att generera 
mindre än ett trettiotal bilresor per dygn. Denna begränsade tillkommande trafik från 
planområdet bedöms inte föranleda behov av några åtgärder i vägnätet (utöver 
iordningställande av återstående del av Bölsåkra backe till lokalgata enligt gällande 
detaljplan). 

 
Inom planområdet kommer en gemensamhetsanläggning (g1) att bildas för den del som 
blir den gemensamma infarten till området för alla nya fastigheter. 
Gemensamhetsanläggningen kommer att docka an till lokalgatan i angränsande plan mot 
Bölsåkra backe.  
 
Gemensamhetsanläggningen avslutas med en vändplats utformad enligt kommunens 
anvisningar. I resterande delar av planområdet regleras tillfarter genom a-område, sex 
meter brett, med servitut för berörda fastigheter. Erforderlig parkering skall anordnas på 
den egna tomten. 

 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Från planområdet kan man röra sig längs Norra Kustvägen mot norr och söder. Till 
Jonstorp kan man även röra sig på mindre lokalgator. Allmänheten kommer kunna röra 
sig genom planområdet och ut i omgivande natur. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Boende inom planområdet kommer bidra till ett ökat resandeunderlag för befintlig 
kollektivtrafik. 

 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
VATTEN OCH SPILLVATTEN 
Planområdet ansluts till vatten och spillvatten via en sträckning väster om planområdet 
vidare till ledningar längs Norra kustvägen. Spillvatten från de två östra tomterna inom 
planområdet leds med tryckavlopp till en brunn i den västra delen av området, därifrån 
vidare med självfall. Spillvatten från bebyggelsen i planområdets västra del leds med 
självfall. På detta sätt undviks förläggning av ledningar i Bölsåkra backe, med de ingrepp i 
berg som detta skulle medföra. 
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DAGVATTENHANTERING 
Dagvatten omhändertas inom planområdet med lokal infiltration. Möjlighet till 
fördröjning och infiltration finns i våtmarken i planområdets västra hörn.  

 
VÄRME 
Höganäs energi är nätägare till elnät. Planområdet ansluts till elnätet via Bölsåkra backe.  
Det kommer vara möjligt att förse föreslagen bebyggelse med såväl solceller som 
solfångare för att öka självförsörjandegraden både avseende värme och el. 
 
AVFALL, ÅTERVINNINGSSTATION 
Hantering av avfall samordnas till en upphämtningspunkt inom planområdet. 
Kommunens sedvanliga regler för hantering av avfall följs. 
 
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Höganäs energi är nätägare och leverantör av el och fiber. Markägaren projekterar och 
förlägger kabelrör inom planområdet.  

 
FÖRESLAGEN GRUNDLÄGGNING 
Med bakgrund av ytligt berg / morän bedöms de geotekniska förhållandena för 
föreslagen bebyggelse som goda. Med bakgrund av detta har någon särskild geoteknisk 
undersökning inte genomförts i planskedet. Utformning av grundläggning redovisas vid 
bygganmälan. 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 10 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 upprättas ett exploateringsavtal som redovisar detaljplanens 
genomförande. Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en kommun och en 
exploatör där kommunen inte är markägare. I avtalet skall exploateringskostnader, 
åtaganden vad avser iordningställande av allmänna platser, ledningsdragning mm regleras.  
 
Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala nätet men förbli utanför 
verksamhetsområde. Avtal kommer att slutas mellan kommunen och exploatör. 
 
Ett planavtal har upprättats då exploatören bekostar planläggning.  
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Ansvaret för bildandet av gemensamhetsanläggning, servitut, och fastighetsbildning 
åläggs exploatören. För tillfarter inom planområdet, a-område, ansvarar fastighetsägare 
genom samfällighet eller vägförening. 
 
Exploatören bekostar och bygger ut vatten och avlopp inom planområdet,  

 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av el och fiber inom området. Anslutningspunkt 
anläggs vid planerad vändplats. Höganäs energi är nätägare. 
 
Markägaren bekostar själv alla anläggningsarbeten nödvändiga för genomförande av 
detaljplanen. 
 
Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter, samt huvudman för 
eldistribution 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 
Ingen fastighetsplan berörs av förslaget. Några fastighetsindelningsbestämmelser krävs 
inte för genomförandet av detaljplanen.  
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer fastigheter styckas av enligt 
illustrationsplanen. U-område redovisas för befintlig vattenledning i planområdets södra 
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gräns. Tillfarter inom planområdet redovisas med a-område inom planområdet. Dessa 
kan förvaltas med gemensamhetsanläggning såsom vägförening. 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Någon planavgift tas därför inte 
ut i samband med bygglovsprövning. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Markägaren ansvarar för att ansöka och bekosta fastighetsbildningsåtgärder. 
 
Höganäs energi har ett ledningsservitut för den befintliga luftledning som berör Bölsåkra 
5:11. På detaljplanen redovisas ett l-område för detta. En gemensamhetsanläggning 
kommer att tillskapas för den del som kommer att blir gemensam infart till området för 
alla bostäderna.  
 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.  

 
TEKNISKA FRÅGOR 
UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
Exploatören bygger ut och bekostar erforderliga allmänna anläggningar inom 
planområdet. Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala va-nätet men fortsatt 
vara utanför kommunens verksamhetsområde för VA.  

 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Detaljplanens genomförandetid anges till tio åt med hänsyn till utbyggnaden av området.  
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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. I gällande översiktsplan för 
Höganäs kommun redovisas området som utbyggnadsområde för ny tätortsbebyggelse i 
form av bostäder.  

 
BEHOVSBEDÖMNING  
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 behovsbedömning 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. 
 
Då planområdet är beläget utanför Höganäs centralort kan värdena inom planområdet 
antas vara lägre än de som uppmätts inom centralorten. Planförslaget bedöms inte 
påverka miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.  

 
VATTEN 
Grundvattenstatus och ytvattenstatus är kvalitativt och kvantitativt god. Planområdet 
ansluts till kommunalt renvatten respektive spillvatten. Dagvatten från planområdet 
infiltreras lokalt genom stenkista alternativt fördröjs lokalt i en damm i planområdet. 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. 
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SAMMANFATTNING MILJÖKVALITETSNORMER 
Sammanfattningsvis bedöms ett genomförande av planförslaget inte påverka 
möjligheterna att innehålla gällande miljökvalitetsnormer negativt. 
 
NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positivt eller negativt, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
behovsbedömningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om 
planförslagets sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller 
inte.  
 
Med hänsyn till planförslagets begränsade omfattning och omgivningspåverkan bedöms 
nationella och regionala miljömål inte 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 minst 15 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som osannolik. 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
BOSTADSPOLITISKA MÅL 
Planförslaget bedöms bidra positivt till kommunens bostadspolitiska mål om ett ökat 
antal bostäder i kommunen. 
 
BLANDNING OCH FLEXIBILITET 
Planförslaget bedöms bidra positivt till ett blandat och flexibelt utbud av bostäder i 
Svanshall. 
 
KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Planförslaget syftar bland annat till att bidra till att undvika en igenväxning av området. På 
så sätt bidrar det positivt till möjligheterna att röra sig till och från Svanshall genom 
planområdet. 
 
FRITID OCH FOLKHÄLSA 
Boende inom planområdet kommer ha god tillgång till attraktiva rekreationsområden 
lämpliga för motion och därmed bidra till en god folkhälsa. 
 
MÖTESPLATSER  
Planförslaget syftar bland annat till att bidra till att undvika en igenväxning av området. På 
så sätt bidrar det positivt till möjligheterna att röra och uppehålla sig i området. 
 
SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Planförslaget bedöms inte ha någon särskild påverkan på säkerhets- eller trygghetsfrågor. 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i 
enlighet med barnkonventionen tagits. 
 
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 
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avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovprövning.  
 
SERVICE 
Det begränsade antal bostäder som föreslås inom planområdet bedöms inte medföra 
någon sådan befolkningsförändring att det påverkar behovet av service på något 
avgörande sätt. 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen regleras genom ett avtal där markägaren 
ska stå för kostnaden av exploateringen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Tomter avses styckas av enligt illustrationsplan. 
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