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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 1:500 med tillhörande bestämmelser 
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: 
Abdulmouneim Baradey planarkitekt och planförfattare 
Liridon Tetaj planarkitekt 
Gulistan Batak plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen från allmän platsmark ”park” till 
kvartersmark ”bostad” och möjliggöra försäljning som en bostadstomt.  
 

BAKGRUND, PLANBESKED 
Fastighetsägarna till Violen 1 har inkommit till kommunen med ansökan om att köpa 
fastigheten Violen 25 som idag planlagd som allmän platsmark, (park) i detaljplanen från 
år 1985 (detaljplan för Sundstorget med mera, Höganäs kommun).  

 
Vid förfrågan till stadsmiljöavdelningen fanns inte något intresse av att bruka denna mark 
som allmän platsmark. Däremot finns ett intresse från kommunens sida att sälja 
fastigheten som en småhustomt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2019-11-11, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för Violen 25. 
 

 

PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande. 

 
Figur: Schematisk bild av planprocessen, denna handling är en samrådshandling. 

 

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. 
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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 gamla Viken öster om Hamngatan och är ca 400 
kvm. 

 
 

 
Karta: Aktuellt planområdet i kommunen  Aktuellt planområde i tätorten 

 
 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas av del av fastigheterna 49:710. Fastigheten ägs av 
Höganäs kommun.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
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 som park. 
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Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 

 
 

 

DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplaner: 1284-P06 (85/48). 
1284-P06 (85/48) laga kraft datum: 1985-03-26. 

 

RUBRIK FÖR VARJE GÄLLANDE OCH INTILLIGGANDE DETALJPLAN 
Planområde, genomförandetid 
Detaljplanen redovisar bland annat att området ska användas som park. 

 
 
Gällande detaljplan 1284-P06 (85/48) kommer delvis att ersättas med föreslagen 
detaljplan. 

 
 

Karta: Kartutsnitt av gällande detaljplan 1284-P06 (85/48) 

Planområdet 
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KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett icke-juridiskt 
bindande planeringsinstrument.  
I kulturmiljöprogrammet berörs inte aktuellt planområde. 

 
Karta: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram 

 

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.  I naturvårdsplanen berörs inte aktuellt planområde. 
 

RIKSINTRESSEN 
KULTURMILJÖVÅRDEN  
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken. 
http://www.raa.se/publicerat/varia2009_36.pdf 

 
VIKEN 
Området Gamla Viken (M6) omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, som ligger ….  
om planområdet. Motivering till riksintresset är ”Kust- och skepparsamhälle med 
senmedeltida anor som utvecklats kring ett fiskeläge med stark anknytning till omgivande 
jordbruksbygd. Badort i mindre omfattning framvuxen fr.o.m. sekelskiftet 1900.”  
 

Planområdet 

http://www.raa.se/publicerat/varia2009_36.pdf
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Uttryck i riksintresset är även ”Bevarat oregelbundet gatunät med välbevarad tät 
bebyggelse i form av enplanslängor i korsvirke och tegel från tiden sent 1700-tal till 1900-
tal med tillhörande karaktäristiska trädgårdar. Skeppar- och kaptensgårdar - Paul Jönska 
gården - fiskarstugor, 1820-tals kyrka, kyrkogård. Sophiamöllan av holländartyp, 
torkplatser och välbevarad hamnanläggning samt delvis bevarad badortsbebyggelse och 
på stranden badhytter.  
 
I området ingår även lämningar efter Vikens skans som under 1700-talet ingått i 
Öresundskustens försvarssystem. 
 

 
Karta: Planens lokalisering inom området som utgör gamla Viken 

 
 
 
 
 
 

Planområdet 
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KUSTZON 
Detaljplanen ligger inom riksintresse för kustzon men bedöms inte att påverka 
riksintresset. 

 
Karta: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon 

 

SKYDD AV OMRÅDEN, NATUR  
NATURRESERVAT 
Området berörs inte av områdesskyddet naturreservat enligt 7 kap 4-8§ miljöbalken. 

 

STRANDSKYDDSOMRÅDE 
Området berörs inte av områdesskyddet strandskyddsområde enligt 7 kap 13-18§ 
miljöbalken. 

 

MILJÖSKYDDSOMRÅDE 
Planområdet berörs inte av miljöskyddsområde enligt 7 kap 19-20 § miljöbalken.  
 
 

REGIONALA  PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ 
Planområdet innefattas inte av bevarandevärde miljö enligt Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram. Kulturmiljöplanen är inte juridiskt bindande. 
 
https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4d604e7e08a1471bbf90c6c5781c1a3a 

 
VIKEN 
Bevarandemotivet är att Viken tillhör länets bäst bevarade kustsamhällen där såväl fiske 
som sjöfart, varvsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel spelat en avgörande roll för ortens 
gestaltning och bebyggelsens prägel. Betydelsefulla komponenter i miljön är gatunätet, 
bebyggelsestrukturen, kyrkan, kvarnen, merparten av de äldre, enskilda husen och 
hamnområdet. Skansarna är viktiga dokument över Skåne som gränsprovins. 
 

 
 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4d604e7e08a1471bbf90c6c5781c1a3a
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4d604e7e08a1471bbf90c6c5781c1a3a
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Området är idag ianspråktaget av ägarna till fastigheten Violen 1 och använder den som 
en del av deras trädgård. 
 

 
 

Karta: Planområdet och dess innehåll 
 

 

FRITID OCH REKREATION 
Området är i dagsläget planerat som allmän platsmark (park) men har aldrig utnyttjats 
som park. Planområdet ligger inom gång- och cykel avstånd till både hamnen och 
strandområden. För organiserad idrottsutövning finns Vikvalla idrottsplats som ligger 
drygt 500 m sydöst om planområdet. Här finns fotbollsplaner och joggingslinga.  

 

FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till föreslaget planområde. 
Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.  
 

BEBYGGELSE 
Bebyggelsen i gamla Viken karaktäriseras av oregelbundet placerad bebyggelse som ligger 
väldigt tätt till varandra. Byggnadsvolymen/formspråket är småskaligt och Gamla Viken 

Planområdet 
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domineras av byggnader med 1 ½ våningsplan. Flera byggnader har kompletterande 
gårdsbyggnader, i form av gäststugor och förrådsbyggnader 
 

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Allmän service finns i orten, bland annat i form av grundskola och förskolor.  
Drygt 200 m sydväst om planområdet ligger Vikens hamn där det finns diverse butiker och 
restauranger. vid Hälsingborgsvägen/Höganäsvägen finns en mindre livsmedelbutik.  
 

TRAFIK 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
 

BILTRAFIK 
Planområde angränsar till Hamngatan som man enklast når via Trädgårdsgatan i norr eller 
Blockgatan i söder.  

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Området ligger inom gamla Viken. Trafiken är blandad i dessa gator.  

 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Längs Hälsingborgsvägen går linje 220 mellan Helsingborg och Höganäs/Mölle/ 
Arild/Jonstorp. Stråket är en av Skånes mest kollektivtrafiktäta, med cirka 200 resor per 
dag och tiominuterstrafik i rusningstrafik. Närmaste hållplatser ligger cirka 200 m ifrån 
planområdet.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dag, spill och dricksvatten. 
Vatten och avloppsledningar finns utanför planområdet. 

 

MARKFÖRORENINGAR 
Området innefattas varken av någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  

 

RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon.  
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PLANFÖRSLAG 
 

SAMMANFATTNING 
Den framtida markanvändningen för Violen 25 föreslås ändras från allmän platsmark till 
kvartersmark för att sedan kunna säljas som en bostadsfastighet. 

 
Detaljplanen kommer att reglera placeringen av byggrätten. Huvudbyggnad ska placeras 
minst 3,0 meter från angränsande fastigheter. Komplementbyggnad i form av 
garage/carport får placeras i fastighetsgräns.  
 
Största bruttoarea får uppgå till 35% av fastighetsarean. Av den totala bruttoarean som 
får uppföras inom fastigheten ska 20 kvm avsättas till garage/carport.  
 
Byggnadshöjden regleras till 3 meter, med en takvinkel mellan 40 och 50 grader.  
 
Syftet med de valda bestämmelserna är att det nya huset ska passa in i området. 

DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

ANSVARSFÖRDELNING 
Planområdet kommer att vara planlagd som kvartersmark för bostadsändamål.  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare är Höganäs kommun. 

 

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Ingen fastighetsplan berörs av förslaget.  

 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Detaljplanen omfattas inte av några fastighetsbildningsåtgärder.  
 

EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av Höganäs kommun. 

 

INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Kommer inte att påverkas av detaljplanen. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Omfattas inte i detaljplanen.  



SAMRÅDSHANDLING, 2021-03-11 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR VIOLEN 25 

 
14             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

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. 
 

VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. 
 

NATIONELLA 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 
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 inte anses påverka de 
nationella miljömålen. 
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SOCIALA KONSEKVENSER 
 

MÖTESPLATSER  
Området kommer inte att vara park längre. Tomten är tänkt att bebyggas med ett hus.   

 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst av försäljning av fastigheten Violen 25. 
 

 


