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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 13 oktober 2020 KS § 179 åt planavdelningen att 
genomföra detaljplaneändring för planen ”del av kv Mars, Bruksskolan m.m) i Höganäs.  
 
Uppdraget omfattar en ökning av byggrätten samt borttagning av irrelevanta 
planbestämmelser. 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för ökad byggrätt så att en tillbyggnad 
kan ske. Tillbyggnaden ska ersätta paviljongerna vars tid löper ut år 2023.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande dvs. plansamråd och formell 
granskning.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 15 mars till den 5 april 2021. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, samt annonsering på 
kommunens anslagstavla.  
 
Samrådsmöte hölls inte p.g.a. rådande pandemi. Däremot presenterades förslaget i ett 
förinspelat klipp som funnit tillgänglig på kommunens hemsida.    

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 28 juni till den 6 september. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅD 
 

 
Under samrådstiden har 13 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
Höganäs Energi  (2021-03-12) Idag har vi en fjärrvärmeledning samt fiberrör i GC 
vägen som går i nordsydlig riktning ca mitt i planen. Till dessa ledningar ska det skapas ett 
skyddsavstånd på 2 meter i sidled till tänkt byggnation. Under själva byggtiden skall 
ledningarna skyddas för eventuellt extra marktryck som kan uppstå i samband med tunga 
maskiner. Beakta riskerna vid längsgående grävning av trycksatt ledning. 
 

Kommentar: Höganäs Energi har överlämnat kart material där ledningarna 
syns. Byggnadens placering bedöms inte att påverka ledningarna och hänsyn 
kommer att tas till de befintliga ledningarna. Dialogen kommer att fortsätta 
mellan byggaktören och Höganäs Energi genom projektets gång.  
 
Weum Gas  (2021-03-15) Inom fastigheten har Weum Gas servisledningar för 
energigas.  
 
Distributionsledningar och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler, 
EGN, som bland annat anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 
meter. 
 

Kommentar: Byggherren ska i samråd med Weum diskutera omläggning av 
ledningar innan grävarbeten påbörjas.   
 
 
Lantmäteriet  (2021-03-23) Plankartan kan förtydligas ytterligare. Plankartan innehåller 
för mycket information vilket gör den otydlig. Viktigt att uppmärksamma gränser med 
0.025 m kvalitet.  
 

Kommentar: Kommunen kommer att åtgärda och förtydliga det lantmäteriet 
lyft upp i sitt yttrande.  
 
Kommunen utför rutinmässigt kontrollmätning av planområdesgränser och andra 
behövliga fastighetsgränser inom planområdet då det är fråga om en ny 
detaljplan. I övriga fall görs en bedömning om planändringens konsekvenser kan 
komma att påverka fastighetsindelningen. Kommunen är väl medvetna om 
eventuella brister i fastighetsgränsernas kvalitet. 
 
I detta fall är det en ändring av detaljplan, där grunden för detaljplanen kommer 
att fortsätta gälla. Avvägning har därför g jorts där nyttan av en eventuell 
fastighetsbestämning har diskuterats, och i detta fall konstaterats inte behöva 
göras då planområdesgränserna inte kommer att påverkas. 
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NSR  (2021-04-01) Detaljplanen saknar innehåll om hur avfallsahnateringen ska fungera 
i om fastigheten. Önskemålet är att det i planen skrivs att avfallsutrymmet inte placeras 
vid hämta/lämna platsen, eller andra ställen där elever eller lärare förekommer. 
 
Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning 
förekommer. 
 
Man bör redan nu tänka vad man gör med överskottsmassorna. Viktigt att planera för 
eventuell lagring, sortering behandling och återanvändning av massorna.    
 

Kommentar: Detaljplanen är en ändringsplan, där vi prövar möjligheten att 
utöka byggrätten utan att påverka andra förutsättningar som prövats i 
underliggande plan. I detta fall kommer enbart underjordiska ledningar att 
påverkas. Avfallshanteringen kommer även i fortsättningen fungera som den gör 
idag.  

 
Kommunen instämmer att massorna i området ska behandlas på ett korrekt 

vis. Ansvaret kommer ligga hos den entreprenör som bygger att utföra arbetet 
enligt branschens regler. Frågan ligger dock utanför plan – och bygglagens ramar.  
 
Stadsmiljökontoret  (2021-04-05) Kvarteret är väldigt långdraget och upplevs som en 
barriär i stadsmiljön. Det är viktigt att i utformningen av kvarteret att denna fråga 
beaktas.   
 

Kommentar: Planenheten instämmer angående beskrivningen av fastigheten. 
Eftersom det är en planändring och fastigheten även i fortsättningen kommer att 
användas som en skola är det svårt att bryta upp den utan att få stora 
konsekvenser för verksamheten. Därför föreslås i planen att en bit av fastighetens 
östra sida upphävs för att säkerställa utrymme gör en bred och tydlig  passage som 
kommer att gagna både fotgängare och cyklister. 
 
Geodataavdelningen  (2021-04-05) Viktigt att redogöra i planbeskrivningen för x-
området som tas bort. Varför ska en del av planområdet upphävas. Är det inte bättre att 
planlägga det som allmänplatsmark direkt. Det blir konstigt att en liten del av en fastighet 
inte omfattas av den detaljplan.   
 

Kommentar: Till granskningen kommer planbeskrivningen att förtydligas. 
Vad gäller den östra delen av fastigheten har tanken varit att planlägga det som 
allmän platsmark som en frimärkesplan. Planenheten instämmer dock att det blir 
en konstig  lösning att inte låta hela fastigheten omfattas av detaljplan. Därför 
kommer detaljplanen till granskningen att omfattas av allmän platsmark i den 
östra delen av fastigheten. 
 
Miljö  (2021-04-05) har inget att erinra. 
 
Region Skåne  (2021-03-26) har inget att erinra. 
 
Räddningstjänsten   (2021-03-29) har inget att erinra. 
 
Utbildningsförvaltningen  (2021-03-26) har inget att erinra. 
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Länsstyrelsen  (2021-03-30) har inget att erinra. 
 
Postnord  (2021-03-25) har inget att erinra. 
 
VA-avdelningen  (2021-04-05) har inget att erinra. 
 

ÄNDRINGAR AV DETALJPLANEN  
Förutom förtydliganden som sker i planbeskrivningen kommer planen ta höjd för den 
framtida gång- och cykelvägen. Den östra delen av planen kommer  
Istället att planläggas som allmän platsmark gång-cykelväg istället för att upphäva den 
delen av planen. Två meter av utfartsförbudet mot Centralgatan där cykelvägen börjar tas 
bort. Mot Torggatan bedömer kommunen att det inte behövs utfartsförbud och tar bort 
bestämmelsen i sin helhet. 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 11 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
HÖGANÄS ENERGI  (2021-06-28) har inget att erinra. 

 
SKANOVA  (2021-06-28) har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. 
 

Kommentar: I planbeskrivningen, under rubriken ”konsekvenser av 
detaljplanens genomförande” förtydligas att omläggning av ledningar inom 
planområdet sker på exploatörens bekostnad. 
 
GEODATA  (2021-06-28) Redaktionella förändringar i planbeskrivningen.  
 
LANTMÄTERIET  (2021-06-30) Koordinatangivelsen i plankartan skulle kunna framhävas 
tydligare. 
 

Kommentar: Den blålinjen har flyttats för att framhäva koordinaterna.  
 
 
NSR (2021-07-01) har inget att erinra. 
 
MILJÖKONTORET  (2021-07-27) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN  (2021-07-30) har inget att erinra. 
 
STADSARKITEKT  (2021-08-06) Redaktionella förändringar. 
 
LÄNSSTYRELSEN  (2021-09-02) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE  (2021-09-02) har inget att erinra. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Ändringar som görs är av redaktionell karaktär och därmed inget som inverkar i planens 
huvudsakliga syfte.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Efter genomförd granskning har synpunkter föranlett till förtydligande 
av planbeskrivningen som bedöms vara av redaktionell karaktär.
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