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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 21 november 2019 KS § 167 åt planavdelningen att i 
genomföra detaljplaneläggning för fastigheten violen 25 
 
Uppdraget omfattar ändring av markanvändningen från allmän platsmark/park till 
kvartersmark/ bostad och möjliggöra försäljning som en bostadstomt 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för att ändra markanvändningen från 
allmän platsmark/park till kvartersmark/bostad och möjliggöra försäljningen av 
fastigheten för bostäder. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Violen 25 handläggs grnom standard planförfarande/ dvs. genom 
plansamråd och granskning. Planen antas av kommunfullmäktige.  
Planförfarandet har efter samråd ändrats till utökad planförfarande. Detaljplanen kommer 
att kungöras i samband med granskning. 
 
PLANSAMRÅD 
Plansamrådet genomfördes 20 april till den 14 maj 2021. Underrättelse om samråd har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida den 07 april 2021 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  

På grund av rådande pandemi har inte ett fysiskt samråd genomförts. 
 
 
 
 
 
 

  



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2021-09- 16                                                                             DETALJPLAN FÖR VIOLEN 25 

 
3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 21 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. 
 
BERÖRDA MYNDIGHETER 

 
 

Weum Gas AB och Swedegas AB (2021-04-12) har inget att erinra. 
 
Höganäs Energi (2021-04-12) har inget att erinra. Vi vill bara tillägga att fastigheten i 
denna detaljplan kan anslutas till vårt el och fibernät. 

 
Trafikverket (2021-04-13) har inget att erinra. Trafikverket har inga synpunkter på den 
nu enskilda detaljplanen då den enbart omfattar en ny bostad. Trafikverket vill åter 
poängtera vikten av en dialog och samsyn innan kommunen släpper fram ytterligare 
exploatering i Viken. 
 
      Kommentar: Yttrandet har noterats.  
 

                                  
Lantmäteriet (2021-04-14)  
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2021-03-11). 
Någon fullständig genomgång av förslaget har inte gjorts, utan fokus har varit på 
genomförandefrågor. Lantmäteriet har ett fåtal kommentarer, i övrigt har Lantmäteriet 
inga synpunkter. 
För planbestämmelser p1 är det kanske mer lämpligt att anges i fastighetsgräns istället för 
på fastighetsgräns. Vid beskrivning av planbestämmelsen i planbeskrivningen anges i. 
Detsamma gäller för nu gällande detaljplan. 
På sidan 6 i planbeskrivningen under avsnittet Översiktsplan för Höganäs kommun, 
anges att planområdet anges som park i kommunens översiktsplan. Stämmer detta? 
 
           Kommentar:  Kommunen har mottagit och noterat yttrandet, Justering har gjorts i 
planbeskrivningen. Förslaget är i enlighet med översiktsplanens intentioner. Området är utpekat som 
tätortsbebyggelse i översiktsplanen. Dock står det i planbeskrivningen att området är utpekat som park 
vilket är fel. 
 
 
Skanova (2021-04-19) 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, Se Skanova 
lägeskarta kablar Violen 25 m.fl.pdf 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. 
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Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
 
           Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Justeringar har gjorts på 
plankartan och i planbeskrivningen. Skanovas ledningar kommer att skyddas med u1 bestämmelsen. 
 
Sjöfartsverket (2021-04-27)  har inget att erinra.           

 
Postnord (2021-04-29)  
PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna 
ändringen av detaljplanen KS/2019/708.  
 
     Kommentar: Yttrandet har noterats. 
 
 
Region Skåne (2021-05-04) Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell 
detaljplan. 
 
NSR  (2021-05-11) 
 • Under avsnittet Teknisk försörjning anser NSR att avfallshantering ska finnas med. 
Detta för att veta hur avfallet som uppstår på fastigheten ska hanteras. 
• NSR föreslår att avfallet hanteras på den egna fastigheten. Avfallskärlen ska på 
tömningsdagen vara placerade vid tomtgräns mot körbar väg. (körbar för 
renhållningsfordonet) 
• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor som 
rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt 
underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över 
massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, 
behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som är förorenade i 
olika grad samt för området rena massor. 
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Höganäs kommun. 
 
              Kommentar : Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Justering med kompletterande 
information kommer att göras i planbeskrivningen. 
 
Rädningstjänst  (2021-05-11)  har inget att erinra. 
 
Länsstyrelsen Skåne (2021-05-21) 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen. 

  
- Riksintresse Kulturmiljövård 3kap. 6 § MB 
 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget berörs av riksintresse för kulturmiljövård - 
Området Gamla Viken (M6). Planhandlingarna redogör för riksintresset dock saknas 
en bedömning och redovisning av huruvida några värden som är kopplade till 
riksintresset berörs av planförslaget. Länsstyrelsen menar att planbeskrivningen 
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behöver kompletteras med en sådan redovisning för att Länsstyrelsen ska kunna ta 
ställning till planförslagets påverkan på riksintresset. 

 
-  Riksintresse Högexploaterad kust 4 kap. 1 § och 4 § MB 
 
Planområdet berörs av riksintresse för högexploaterad kust - sträckningen 
kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp. Länsstyrelsen kan 
utifrån planhandlingarna inte utläsa utifrån vilken grund kommunen avser att pröva 
riksintresset. Om kommunen vill hänvisa till undantagsregeln i 4 kap. 1 § andra 
stycket MB, menar Länsstyrelsen att detta tydligt måste framgå av planhandlingarna. 
Kommunen behöver redogöra för sin bedömning av att utveckling av planområdet 
är av sådan karaktär att de kan omfattas av undantagsregeln. Om undantagsregeln 
inte kan tillämpas behöver kommunen visa att föreslagen utbyggnad inte riskerar att 
påtagligt skada de samlade natur- och kulturvärdena inom kustlandskapet. 
Länsstyrelsen menar att redovisningen och motivering i planhandlingarna i nu 
aktuella handlingar brister i båda avseenden. 
 
- Risk för översvämning 
 
Länsstyrelsen saknar redogörelse för om planområdet är påverkat av risk för 
översvämning exempelvis vid extremnederbörd, högt grundvatten och 
havsnivåhöjning vid ett förändrat klimat.  
Länsstyrelsen anser att situationen vad gäller risk för översvämning måste förtydligas. 
Om det krävs åtgärder för att hantera översvämningsrisken, inom området eller om 
planförslaget kan öka översvämningsrisken för kringliggande områden, måste detta 
redovisas. Behov av eventuella åtgärder behöver säkerställas i planen. 
 
- Miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Redovisning saknas om hur planförslaget kan komma att påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten. I det fortsatta planarbetet förutsätts därför att 
detta redovisas. Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas. 
Kommunen behöver utreda behovet av rening, beskriva recipienten och eventuell 
påverkan på MKN-vatten. Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras på 
plankartan. Det ska av planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen 
kan orsaka en försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra 
uppnåendet av god status/god potential hos en vattenförekomst. 
 
 
- Hälsa och säkerhet – buller 
 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på skrivningen i 4 kap. 33a § PBL, 
eftersom den planerade bostadsbebyggelsen eventuellt är bullerutsatt. 
Planbeskrivningen ska, om bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en 
redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå av planhandlingen 
vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelsen och dessa åtgärder blir 
planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens, möjlighet att 
i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren är begränsade då frågan ska prövas 
vid planläggningen. 
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om 
bullersituationen. Det ska av planhandlingarna framgå vilka bullernivåer som 
planområdet beräknas utsättas för. Beräkningen ska ta hänsyn till framtida trafik som 
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har betydelse för bullersituationen. I det fall det finns flera bullerkällor behöver 
beräkningen ta hänsyn till detta. Värdet för buller beräknas till den gräns för byggrätt 
som planen medger i full utbyggnad, för samtliga våningsplan, och inte utifrån 
illustrationsplan. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag enligt 5 kap. 
plan- och bygglagen. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att ett 
genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 
 

      Råd om planförfarande 
Då planhandling redogör för att planområdet används som park och det gällande 
detaljplanen anger parkändamål. Länsstyrelsen anser att detaljplanen bör hanteras 
genom utökat planförfarande då planförslaget berör allmänna intressen och inte är 
förenligt med översiktsplanen och gällande detaljplan.  
Länsstyrelsen påminner om att det av planbeskrivningen enligt 4 kap. 33 § PBL ska 
framgå om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör det och 
skälen för avvikelsen. 
 

      Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt 
utredda avseende riksintresse för kulturmiljövård och högexploaterad kust, risk för 
översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten, hälsa och säkerhet - buller varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10 - 11§§ PBL. 
 
          Kommentar: Yttrandet tillmötesgås, komplettering görs på planbeskrivning. 
- Detaljplaneförslaget bedöms inte påverka kulturmiljövärdena negativt. Förslaget är utformat på 
ett sätt som följer Gamla Vikens karaktär med täthet utan att skapa olägenheter samt att 
förslaget placeras in i en befintlig struktur. 
 
- Kommunens samlade bedömning är att planförslagets påverkan på riksintresset är marginella. 
Förutom att området befinner sig i utkanten av det som är Gamla Viken så har även förslaget 
anpassats till områdets karaktär i form av omfattning, höjd och placering. Viken är dessutom en 
befintlig tätort vilket innebär att kommunen kan hänvisa till undantagsregeln i 4 kap. 1 § andra 
stycket MB. Exploateringen av fastigheten kommer ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden.  
 
 - Då planområdet ligger cirka 8 meter över havet bedöms risken för översvämning 

          inom planområdet som låg. 
 
        - Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dag, spill och dricksvatten. 

Vatten och avloppsledningar finns utanför planområdet. 
Detaljplanen förslaget infattas ett litet bostadshus. 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas negativt 
av planförslagets genomförande. 
 

 - Den största källan till buller i området är Hälsningborgsvägen. Övriga vägar är små  
bostadsgator. Avståndet mellan planområdet och Hälsingborgsvägen är det cirka 90 meter. 
Förutom distansen finns det befintliga hus som skärmar av planområdet från vägen. Kommunen 
bedömer därför att riktlinjerna för buller inte kommer att överskridas inom planområdet.  
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- Kommunen kommer att utöka planförfarandet och kungöra detaljplanen i samband med 
granskning. Kommunen vill klargöra att: 
- Planområdet har aldrig använts som park och kommunens bedömning är att planområdet därför 
inte har ett betydande allmänt intresse. 
- Planförslaget är förenlighet med översiktsplanen som utpekas området som tätort,   bebyggelse men 
det var felskrev på planbeskrivning att planområde planlagd i översiktsplanen som park och  
kommer att rättas på granskningshandlingar. 

 
 
 
INTERNT - BERÖRDA AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 
 
 Kultur- och fritidsförvaltningen (2021-04-09) har inget att erinra. 
 
Miljöavdelningen (2021-04-15) har inget att erinra. 
 
Stadsmiljöavdelningen (2021-04-22) har inget att erinra. 
 
VA avdelningen (2021-04-22) 
 
Verksamhetsområde: 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 
Dricksvattenförsörjning, spillvatten och dagvatten kan ske genom anslutning till befintliga 
ledningssystemet som ligger på Hamngatan. 
VA avdelningen kräver en VA anmälan för anslutning till kommunalt vatten och 
avloppsledningssystem. 
 
        
      Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. 
 

       
Stadsarkitekten (2021-05-04)  
 
Förtydligande när det gäller kulturmiljö vore bra. 
I övrigt ingen erinran. 
 
         Kommentar :Yttrandet har noterats. 
 

 
Geodataavdalning (2021-05-10)  
Teknisk kontroll 
Planområdet stämmer inte överens/snappar inte mot fastighetsgränser 

 
Plankarta 
Placering av… ”i fastighetsgräns” 
              
              Kommentar : Yttrandet har noterats och ändringar har gjorts på plankarta. 
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BERÖRDA sakägare 
 
Sakägare till Tulpanen 3 (2021-05-10) 
 
Vi har följande synpunkter på att markanvändningen ändras från allmän platsmark ”park” 
till kvartersmark ” bostad”. 
 
-Det ska tillses att tomten förses med tillräcklig yta för parkering av 2 bilar. 
Hamngatan är en mycket smal gata med viss genomfartstrafik varför bilar som parkeras 
på själva gatan och inte inne på respektive tomt medför problem för framkomligheten för 
boende längs gatan och även för bla sopbilar och utryckningsfordon. 

 
- Vi förutsätter att en ev försäljning av bostadstomten sker på den öppna marknaden. 
 
I övrigt anser vi att planändringen är bra för kvarteret. 
                
               
        Kommentar :  
Kommunen mottagit och noterat yttrandet. Detaljplaneförslaget är utformat på ett sätt som möjliggör 
parkering för två bilar inom fastighetsgräns. Huvudbyggnad placeras fyra meter från fastighetsgräns och  
fyra meter från hamngatan detta regleras med  prickmärke. 
Vad gäller försäljning så kommer frågan behandlas i ett senare skede av Mark och 
exploateringsavdalning och regleras inte i detaljplanen  
 
 
Sakägre Violen 2 (2021-05-12) 
 
- Vi motsätter oss samrådsförslaget och uppmanar planutskottet att helt dra 
tillbaka/ändra sitt beslut, då fastigheten Violen 25 inte ägnar sig för 
bostadsändamål. 
- Då detta är en ny detaljplan, menar vi att rådande regler för nybyggnad i Plan 
och Bygglagen samt i BBR bör gälla här. Det gäller bl.a. regelverk för avstånd till 
granne samt krav på dagsljus. 
- Förslag: Huvudbyggnad ska placeras minst 3,0 meter från angränsande fastigheter 
 I samtida detaljplaner används näst intill uteslutande regeln om att bostadshus skall 
förläggas minst 4,5m från tomtgräns. Vidare reglerar BBR att byggnader skall placeras på 
ett avstånd av minst 8m ifrån varandra alternativt förses med brandteknisk konstruktion 
(brandcellsgräns) enligt BBR 5:611. 
Detta gäller även mellan småhus och komplementbyggnader. 
 
I planförslaget föreslås att byggnad får placeras 3m från angränsande fastigheter, vilka alla 
(Violen 1,2 och 28) har befintliga komplementbyggnader utan brandskydd placerade vid 
fastighetsgräns. 
Som verksamma arkitekter, där vi bl.a. har arbetat med flertalet objekt inom Höganäs 
kommun, har vi hittills aldrig fått placera en byggnad närmare grannfastigheten än 4,5m, 
förutom komplementbyggnader som i så fall har försetts med brandcellsskydd t.ex. i form 
av icke öppningsbara, brandklassade fönster. 
Varför skall andra avstånd från tomtgräns gälla här? 
 
-Förslag: Komplementbyggnad i form av garage/carport får placeras i fastighetsgräns 
I befintlig/gällande detaljplan för området finns en zon med punktprickad mark 
markerad mot gata, vilket inte finns med i det nya planförslaget. Det innebär att man kan 
komma att placera komplementbyggnad ända ute i gatuliv. 
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Ovanstående strider mot alla rådande principer för hur komplementbyggnader placeras i 
området, där zonen för prickmark längs allmänna gator är 4m bred. 
Varför skall andra regler för punktprickad mark gälla här? 
 
- Förslag: Största bruttoarea får uppgå till 35% av fastighetsarean. Av den totala 
bruttoarean som får uppföras inom fastigheten ska 20 kvm avsättas till garage/carport 
 Att byggrätten uttrycks i bruttoarea inkl 20m² carport/garage innebär, med en 
tomtstorlek på 396m², en bostadsyta BTA på 119m² (ytterväggar inräknat) i ett och ett 
halvt plan. Med bruttoarean menas att all mätvärd yta räknas in. Med 4,5 m till tomtgräns 
motsvarar det en byggnad på ca 16,4x4,9m, med en ovanvåning med bruksbredd 2,38m. 
Se bif. illustration. Alltså en byggnad som inte är ämnad som bostad. 
Vi visar även konsekvensen av 3m till tomtgräns som framför allt blir förödande ur 
dagljussynpunkt för Violen 1. 
- Förslag: Byggnadshöjden regleras till 3 meter, med en takvinkel mellan 40 och 50 grader 
En byggnad på Violen 25 kommer med stor sannolikhet att läggas närmare gatan än 6 
meter, vilket innebär att medelnivå från gata är utgångspunkt för beräkning av 
byggnadshöjden. Då nivåskillnaden för fastigheten längs Hamngatan är ca 2 meter, 
kommer detta att höja byggnadshöjden ytterligare ca 1m (utöver de 3 meter som 
planförslaget medger) mot Violen 1 och 2. Placeras byggnaden längre in på tomten kan 
det innebära en ännu högre byggnadshöjd. Med dessutom en möjlig takvinkel på 50 
grader kommer exploateringsgraden att bli fullständigt förödande gällande dagsljus och då 
speciellt för Violen 1. 
För garage/carport finns inga särskilda specifikationer, vilket torde innebära att 
ovanstående gäller. 
Gällande detaljplan i området reglerar komplementbyggnader med en maxhöjd 2,6m och 
undantag från takvinkel. 
Varför skall garage/carport ges 3m byggnadshöjd och krav på mellan 40 och 50 grader 
taklutning här? 
- Då detta är en ny detaljplan menar vi att det krävs att man tar fram en solstudie för att 
studera hur en ny byggnad på fastigheten Violen 25 kommer att påverka fastigheterna 
runt omkring. Detta är något som vi i vårt arbete med nya detaljplaner alltid förväntas ta 
fram 
-Violen 25 liggen inom område för riksintresse för kulturmiljövård, här får därför inte ett 
Attefallshus uppföras. Friggebod får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5m om inte 
grannen medger det. Att då föreslå att ett bostadshus får placeras 3m från granntomt är 
för oss helt obegripligt. 
- Utöver att beskriva fakta, har vi också tagit del av hanteringen mellan Höganäs kommun 
och ägarna till Violen 1. Det finns ett accepterat avtal där Violen 1 förbinder sig att köpa 
och införliva Violen 25 som prickmark till Violen 1. 
Detta har nonchalerats och tagit en mycket olycklig och på gränsen till osmaklig 
vändning. Även om vi inte är part i detta, påverkar det givetvis oss enligt ovanstående. 
- Violen 1 erbjuder sig att köpa en markbit som görs oanvändbar till annat än det den har 
använts till och skötts av de boende som de senaste 35 åren, trädgård. Som grannar de 
senaste 28 åren har vi sett hur markbiten underhållits, utvecklats och investerats i. Den 
sedan 10 år planterade gemensamma gränshäcken är en gemensam investering. Allt 
givetvis gjort med vetskap om planförhållandena, som parkmark. 
När Höganäs kommun nu gör en av sina snart notoriska kovändningar, blir det i detta fall 
bara ett uttryck för girighet med medialt intresse. 
Hela ärendet bör återremitteras och planbeslutet endast möjliggöra en försäljning som 
prickmark till Violen 1 enligt avtal. Om det finns en oro för att någon åter skulle vilja 
ändra planen för berörd del i framtiden, påminner vi om att fastigheten inte ägnar sig för 
bostadsändamål och att kommunen äger frågan och sitter på ett planmonopol. 
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                Kommentar:  
 

- Placering av huvudbyggnad kommer inför granskning att ändras till 4 meter. Dock kommer 
komplementbyggnaden att hamna närmare. Detta kommer innebära att brandskyddsåtgärder 
kommer behöva vidtas enligt BBR. Vad gäller avståndet generellt mellan bostadshus kan detta 
variera från plan till plan beroende på områdets förutsättningar. I den här planeprövningen bedömer 
planavdelningen att 4 meter är befogat.  

 
- I planförslaget har placering av komplementbyggnad förtydligats. Komplementbyggnaden kommer inte 

att få placeras i gatuliv. Planen kommer att medge minst 4 meter från Hamngatan. Detta regleras 
med prickmark.  I övrigt kommer komplementbyggnaden att kunna placeras i fastighetsgräns. 

 
- I planen ändras exploateringsgraden från bruttoarea till byggnadsarea. Planen medger istället att det 

får byggas 120 kvm byggnadsarea totalt, inklusive komplementbyggnad. 
 

- Byggnadshöjden ändras till en nockhöjd om 7,5 meter. För komplementbyggnad förtydligas 
utformningen med reglering av nockhöjd om totalt 3 meter. Takvinklarna kvarstår. 

 
- Planbeskrivningen kompletteras med en Skuggstudie. Analysen visar att förslaget inte påverkar 

antalet soltimmar som Boverket rekommenderar.  
 

- Att bygga friggebod är inte obligatoriskt även på större tomter. Förutsättningarna för uppförande av 
en friggebod på Violen 25 är svåra, en friggebod kommer inte kunna byggas om grannar inte kommer 
överens om annat.  

 
- Plan- och bygglovsavdelningen har genom Samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag från politiken 

att pröva lämpligheten för en småhustomt vilket planavdelningen gör. Övriga frågor som inte berör 
planeprövningen kan avdelningen inte besvara.   

 
 

Sakägare violen 28 (2021-05-14) 
Som berörd ägare av fastigheten Violen 28, har jag tagit del av samrådsförslag för Violen 
25 i Viken. 
Jag motsätter mig samrådsförslaget och uppmanar planutskottet att helt dra 
tillbaka/ändra sitt beslut, då fastigheten Violen 25 inte ägnar sig för bostadsändamål. 
Detaljplanens syfte är enligt förslaget att ändra markanvändningen från allmän platsmark 
”park” till kvartersmark ”bostad” och möjliggöra försäljning som en bostadstomt. 
Då detta är en ny detaljplan, menar vi att rådande regler för nybyggnad i Plan och 
Bygglagen samt i BBR bör gälla här. Det gäller bl.a. regelverk för avstånd till granne samt 
krav på dagsljus. 
 
Utöver det så kommer huset extremt nära min fastighet vilket kommer att ge en otroligt 
ökad insyn på nära håll. De flesta av mina fönster vetter åt Violen 25 vilket innebär att 
våra fönster kommer vara precis mitt emot varandra och på väldigt nära avstånd. 
Jag har precis som mina grannar i Violen 2 också tagit del av hanteringen mellan Höganäs 
kommun och ägarna till Violen 1.  Det finns ett accepterat avtal där Violen 1 förbinder 
sig att köpa och införliva Violen 25 som prickmark till Violen 1.  
Detta har nonchalerats och tagit en mycket olycklig och på gränsen till osmaklig 
vändning. Även om vi inte är part i detta, påverkar det givetvis oss enligt ovanstående. 
Violen 1 erbjuder sig att köpa en markbit som görs oanvändbar till annat än det den har 
använts till och skötts av de boende som de senaste 35 åren, trädgård. Som grannar de 
senaste 28 åren har vi sett hur markbiten underhållits, utvecklats och investerats i. Den 
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sedan 10 år planterade gemensamma gränshäcken är en gemensam investering. Allt 
givetvis gjort med vetskap om planförhållandena, som parkmark.  
Hela ärendet bör återremitteras och planbeslutet endast möjliggöra en försäljning som 
prickmark till Violen 1 enligt avtal. Om det finns en oro för att någon åter skulle vilja 
ändra planen för berörd del i framtiden, påminner vi om att fastigheten inte ägnar sig för 
bostadsändamål och att kommunen äger frågan och sitter på ett planmonopol.  
 
Jag har tagit del av de skrivelser som mina grannar i Violen 1 och Violen 2 skickat in och 
samstämmer med deras yttranden. 
                
 
  Kommentar  

 
- Syftet med en detaljplaneprövning är att utreda om marken lämpar sig för den slutgiltiga 

användningen. Planavdelningen ser inga hinder i nuläget för att genomföra planprövningen.  
 

- Lagar och föreskrifter följs alltid vid detaljplaneprövning. En skugg/sol studie har genomfört och 
redovisas i planbeskrivningen. Studien visar att området uppnår de antal soltimmar som krävs 
enligt Boverket. Placering av huvudbyggnaden kommer att ändras till 4 meter från fastighetsgräns. 
 

- I gamla Viken ligger husen generellt nära varandra, detta är karakteristiskt för området. Det 
planerade huset på Violen 25 kommer ligga 4 meter från fastighetsgräns vilket är ett rimligt 
avstånd enligt planavdelningen. I området finns det fall där komplementbyggnader är placerade i 
fastighetsgräns. 
 

- Vi har fått i uppdrag att pröva lämpligheten för en småhustomt vilket planavdelningen gör. Övriga 
frågor som inte berör planeprövningen kan vi inte besvara.  

 
 

Sakägare violen 1 (2021-05-14) 
- Syftet med detaljplaneändringen enligt Kommunstyrelsens beslut 

Ref: protokoll KS/219/708, 2019-11-11 
Syftet med ansökan om planuppdrag enligt protokollet är att: "kunna ändra allmän 
platsmark till kvartersmark för att kunna sälja till fastighetsägarna" ( till Violen 1). 
På samrådets plankarta står däremot att: Syftet med detaljplanen är att: "möjliggöra en ny 
småhustomt på fastigheten Violen 25".  
I planförslagets sammanfattning står att syftet är att: "Den framtida markanvändningen 
för Violen 25 föreslås ändras från allmän platsmark till kvartersmark för att sedan kunna 
säljas som en bostadsfastighet". 
Protokollets angivna syfte och beslut enligt protokollet har i efterhand ändrats från 
Kvartersmark för försäljning till oss, till småhustomt, till bostadsfastighet till försäljning! 
Dvs planförslaget följer inte Kommunstyrelsen syfte och beslut och torde därför inte vara 
giltigt. 
- Stadsmiljöförvaltningens underlag till kommunstyrelsens beslut.  
Protokollet ovan säger vidare att: "Det inte finns intresse [för Kommunen] att bruka 
denna mark som allmän platsmark, inte heller att möjliggöra för en ny fastighet på Violen 
25 då den inte är tillräckligt stor för att innehålla detta. Violen 25 har även nyttjats som 
egen tomt av tidigare fastighetsägare till Violen 1". 
Beslutsunderlaget innehåller således en avrådan att bebygga Violen 2s-då den är för liten 
för detta ändamål.  
Vidare kan anföras att Violen 25 avstyckades från Violen 1, 1983, för att utgöra 
parkmark. Kommunen har sedan dess inte fullföljt denna avsikt utan lämnat Violen 25 
utan åtgärd eller skötsel, dvs låtit fastighetsägarna till Violen 1 hålla marken snygg och i 
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ordning. Det finns inte någon fysisk gräns mellan de båda fastigheterna och Violen 1 har 
av hävd nyttjat tomten. Frukt- och vårdträd och häckar har planterats för decennier sedan 
för att bevara områdets karaktär. Violen 25 är tillgänglig direkt från Hamngatan. 
- Kommunstyrelsens beslut. 
Kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag att uppdra plan- och  
bygglovsavdelningen att genomföra planuppdrag för Violen 25 och omkringliggande 
område".  
Kommentar: beslutet att genomföra planuppdrag kan bara förstås som att genomföra det 
enligt angivet syfte. Där nämns ingenting om att Violen 25 skall utgöra småhusfastighet 
eller bostadsfastighet. Samrådsplanen har därför inte stöd i kommunstyrelsens beslutade 
syfte - att omvandla Violen 25 till kvartersmark för att möjliggöra försäljning till oss - och 
kan därför inte vara giltig. 
- Föreslagen Plankarta för Violen 25 
a. Plankartan anger beteckningen B, vilket enligt ovan inte var kommunens syfte. 
b. Största bruttoarea anges som 35% av fastighetsarean d v s 35% av ca 396 m2 eller 
139 m2, varav 20 m2 avses för garage alternativt carport. Byggnadens storlek kan då max 
bli 119 m2 bostadsyta i 1 ½ plan. 
c. Enligt samrådsförslaget "ska (sic) byggnaden placeras minst 3 m från tomtgränsen". 
Eftersom detta är en ny detaljplan gäller som huvudregel 4,5m-regeln till tomtgräns för 
huvudbyggnader.  
Enligt Boverkets byggregler med dess allmänna råd är att ett avstånd på minst 8 m gäller 
till närmaste byggnad av brandskyddsskäl. Detta gäller alla byggnader över 15 m2 i olika 
omfattning. Det ligger idag komplementbyggnader på Violen 1, 2 och 28 som alla ligger i 
tomtgränsen till Violen 25. De är inte brandskyddsklassade. Sålunda kan inte en byggnad 
läggas nära vår garage/ateljebyggnad utan särskilda brandskyddsåtgärder. 
d. Byggnadshöjd anges till 3 m och takvinkel 40-50 grader kan ge en taknockshöjd på 
drygt 8,3 m mot Violen 28 och drygt 9 m mot Violen 1 pga markens lutning mot Violen 1 
är 2 m. Enligt äldre lagstiftning med övergångsregler får byggnad inte läggas närmare 
tomtgräns än halva nockhöjden d v s i detta fall drygt 4,5 m. Detta kommer dock bli helt 
oacceptabelt från dagsljus-, skuggnings- och insynssynpunkt. Någon utredning om dessa 
faktorers inverkan på Violen 1 har uppenbarligen inte gjorts. 
e. Violen 25 byggbara bredd (yttermått) med 4,5 m till tomtgräns blir 4,7 m, vilket ger 
med 30 cm breda väggar, endast 4,1 m innermått. Denna bredd är för liten för en normal 
bostadsbyggnad. Byggnaden kan bli max 16,4 m lång. Förslaget innebär således möjlighet 
till ett stort hus (4,7x16,4x 9 m) med endast 4,5 m till tomtgräns runt om. Detta är en 
förtätning som inte är anpassad till områdets karaktär. 
f. Violen 25 ligger inom område som klassas som riksintresse. Att lägga in tätare 
byggnation förvanskar området, som är klassat som kulturmiljö. 
Kommentar: Således, tomten är inte byggbar med normalavståndet 4,5 m till gräns. 
Stadsmiljöförvaltningen hade fog för sitt yttrande till kommunstyrelsen. Med tanke på 
byggnadens storlek och områdets karaktär, är 4,5 m det minsta avstånd som kan 
medges enligt lag utan grannes medgivande, men detta gör att byggnaden knappast kan 
resas. Kanske på sin höjd en friggebod mitt på tomten. Men även en friggebod måste 
ligga 4,5 m från tomtgräns, dock tydligen inte ett stort bostadshus enligt planförslaget. Ett 
Attefallshus får överhuvudtaget inte bygga s på tomten. Vidare måste huskroppen 
placeras med långsidan mot Violen 1, vilket bryter mot områdets karaktär, där 
huskropparna normalt är placerade gavel mot gavel längs gata. 
- Överenskommelse mellan oss och Exploateringsavdelningen.  
Efter vår förfrågan och genom mail och möten fick vi reda på av kommunen att Violen 
25 kunde säljas till oss med byggförbud (prickad mark) med ett marköverlåtelseavtal. 
Detta meddelades oss per mail den 28 juli 2020 ( se bilagda mail kopior). Eftersom detta 
helt stämde med våra önskningar svarade vi per mail samma dag att vi accepterar priset 
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och begränsningen i markbeteckningen. Något marköverlåtelseavtal, som utlovats, dök 
aldrig upp.  
Fastighetsvärde Violen 25  
Fastighetsvärdet angavs av Exploateringsavdelningen (Ragvald/Lindman) i ovan nämnda 
mail och efter uppgivet interna diskussioner med Liridon Tatej skulle vara 130 000 kr i ett 
marköverlåtelseavtal. Till detta kom lagfartskostnader på ca 40 000 kr. Inga kostnader 
skulle tillkomma för planarbetet då det var Exploateringsavdelningen som begärt 
planändringen. Violen 25 skulle inkorporeras i Violen 1 och bilda en fastighet.  
Senare under hösten ringde Lindman och meddelade att priset skulle öka till ca 300 000 
kr pga ändrad markbeteckning.  
Den 11 november 2020 ringde Karl Ruter och säger att tomten skulle säljas med byggrätt 
för "en liten byggnad" och priset skulle nu bli cirka 700 000 kr. Den 26 april 2021 
meddelar Ruter per mail att den preliminära fastighetsvärdet skulle bli 1,27 mkr. På 
mindre än ett år har kommunen höjt priset på Violen 25 med 900 %! Detta är svekfullt 
och oseriöst!  
Samrådsförslaget visar en byggrätt för en stor byggnad på en mycket liten tomt och den 
sista tomtvärderingen uppfattas av oss, och vår advokat, enbart som ett sätt att klämma ut 
mer pengar från oss. Det gränsar till ren utpressning eftersom kommunen vet att vi 
begärt få köpa tomten för att bevara Violen 25 som den är d v s med byggförbud, vilket 
Kommunen också själva föreslog. Med denna lösning skulle fastighetsvärdet motsvara 
10% av marknadsvärdet (Ragvald)  
Som medborgare har vi kanske varit naiva då vi litat på att de besked som vi fått från 
Kommunens anställda, i Kommunens namn, är ett uttryck för Kommunens vilja och en 
följd av interna inriktningsbeslut. 
 
- Olägenheter för Violen 1 med föreslagen byggnad.  
Den föreslagna byggnaden, om den blir verklighet, skulle totalt förstöra vår utsikt och 
skugga vår stenlagda uteplats, som börjar vid gränsen och vårt soldäck. Dagsljuset skulle 
begränsas mycket allvarligt. Grannen skulle få total insyn över vår uteplats från sin 
byggnad endast 3 m från gränsen. (Se bilaga 1 för 3-D bilder). Olägenheterna är av en 
sådan grav art att förslaget måste återremitteras. 
- Hantering av ärendet 
Vi ifrågasätter hanteringen av vårt ärende och skälen till att bevilja byggrätt på tomten. 
Detta har, enligt vår uppfattning, endast gjorts för att driva upp priset. 
Vi har erbjudit oss att köpa loss en bit mark som inte passar för annat  syfte än att vara 
trädgård. 
 
Vi vill  reglera ägarförhållandena efter hur verkligheten ser  
Vi har erbjudit oss att bevara denna mark såsom den sett ut ut. i nästan 4 decennier. 
Vi är självklart beredda på en högre fastighetstaxering och därmed förenade  kostnader. 
Kommunen har eftersatt sitt ansvar för marken i 38 år.  
Kommunen har från början sagt att Violen 25 skall år. säljas till oss utan byggrätt (prickad 
mark) för att bevara områdets karaktär och förhindra avstyckning och byggnation i 
framtiden. 
Kommunen  har ensidigt ändrat denna överenskommelse mellan Kommunen och oss. 
Kronologi för mail, mötes- och samtalsuppteckningar finns i bilaga. 
Sammanfattning 
Vi godtar självklart Kommunstyrelsens beslut att ändra markbeteckning i detaljplanen till 
kvartersmark för att kunna sälja Violen 25 till oss enligt vår begäran. 
Vi godtar inte att marken förses med byggrätt enligt samrådsförslaget. Detta tjänar bara 
till att trissa upp priset, som först angivits till och godtagits av oss, med 900%. 
Vi ifrågasätter att planförslaget ligger i linje med Kommunstyrelsens beslut. 
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Vi godtar inte att en eventuell byggnad kan läggas på 3 m avstånd från vår gräns. 
Normalavståndet minst 4,5 m måste gälla enligt nuvarande lag och Kommunens  praxis. 
Föreslagen byggrätt bryter mot områdets karaktär och riksintresset. 
Särskilda brandskyddsåtgärder måste vidtas om byggnaden ligger närmare vår 
Garage/atelje byggnad än vad som anges i BBR 5:611. 
Vi anser att kommunen skall dra tillbaka planförslaget och återgå till det förslag som först 
överenskoms mellan kommunen och oss, det är det ända rätta. 
 
                Kommentar : 

 
- KS Planutskott Protokoll Paragrafer §13 datum 25 mars 2021 beslöt att godkänna förslag till detaljplan 
för Violen 25 inför samråd. Kommunen har planmonopol och har rätt att bestämma och förändra 
markanvändning. 

 - Följande ändring kommer att göras inför Granskning. 
-  Placering av huvudbyggnad har inför granskning ändrats till 4 meter.. Dock kommer 
komplementbyggnaden att hamna närmare. Detta kommer innebära att brandskyddsåtgärder 
kommer behöva vidtas enligt BBR. Vad gäller avståndet generellt mellan bostadshus detta variera 
från plan till plan beroende på områdets förutsättningar. I den här planeprövningen bedömer 
planavdelningen att 4 meter är befogat. Planen kommer att medge minst 4 meter från Hamngatan. 
Detta regleras med prickmark.  I övrigt kommer komplementbyggnader att kunna placeras i 
fastighetsgräns. 

-   I planen ändras exploateringsgraden från bruttoarea till byggnadsarea. Planen medger istället en 
total byggrätt på 120 kvm inklusive komplementbyggnader  
-  Byggnadshöjden ändras till en nockhöjd om 7,5 meter. För komplementbyggnader förtydligas 
utformningen med reglering av nockhöjd om totalt 3 meter. Takvinklarna kvarstår. 
- Planbeskrivningen har kompletteras med en Skuggstudie. Analysen visar att förslaget inte 
påverkar antalet soltimmar som Boverket rekommenderar. 
- Vi har fått i uppdrag att pröva lämpligheten för en småhustomt vilket avdelningen gör. Övriga 

frågor som inte berör planeprövningen kan avdelningen inte besvara.   
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 21 skrivelser inkommit. Skrivelser från 8 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkterna från fyra 
sakägare har föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras 
planförslaget enligt följande: 

• Förändra detaljplanens förfarande från standard förfarande till ett utökat 
förfarande samt kungörandet i samband med granskning.  

• Kvalitetssäkra planområdets fastighetsgränser. 
• Placering av huvudbyggnad kommer inför granskning att ändras till 4 meter 
• Planen kommer att medge minst 4 meter från Hamngatan. Detta har reglerats 

med prickmark. I övrigt kommer komplementbyggnaden att kunna placeras i 
fastighetsgräns. 

• u1 bestämmelse har tillkommit för att skydda underjordsledning. 
• I planen har exploateringsgraden ändrats från bruttoarea till byggnadsarea. 

Planen medger istället att det får byggas 120 kvm byggnadsarea totalt, inklusive 
komplementbyggnader. 

• Byggnadshöjden har ändrats till en nockhöjd om 7,5 meter. För 
komplementbyggnad förtydligas utformningen med reglering av nockhöjd om 
totalt 3 meter. Takvinklarna kvarstår. 

FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• Fastighetsägarna Violen 1 
• Fastighetsägarna Violen 2 
• Fastighetsägarna Violen 28 
• Fastighetsägarna Tulpanen 3 

 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 

• Att planutskottet  helt dra tillbaka/ändra sitt beslut, då fastigheten Violen 25 
inte ägnar sig för bostadsändamål. 

• planförslaget följer inte Kommunstyrelsen syfte och beslut och torde därför inte 
vara giltigt. 

• Hela ärendet bör återremitteras och planbeslutet endast möjliggöra en 
försäljning som prickmark till Violen 1 enligt avtal. 

• 4,5 m det minsta avstånd som kan medges enligt lag utan grannes medgivande. 
• Att försäljning av bostadstomten sker på den öppna marknaden. 
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	Kommentar: Yttrandet har noterats.
	Lantmäteriet (2021-04-14)
	Lantmäteriet har tagit del av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2021-03-11). Någon fullständig genomgång av förslaget har inte gjorts, utan fokus har varit på genomförandefrågor. Lantmäteriet har ett fåtal kommentarer, i övrigt har Lantmäteri...
	För planbestämmelser p1 är det kanske mer lämpligt att anges i fastighetsgräns istället för på fastighetsgräns. Vid beskrivning av planbestämmelsen i planbeskrivningen anges i. Detsamma gäller för nu gällande detaljplan.
	På sidan 6 i planbeskrivningen under avsnittet Översiktsplan för Höganäs kommun, anges att planområdet anges som park i kommunens översiktsplan. Stämmer detta?
	Kommentar:  Kommunen har mottagit och noterat yttrandet, Justering har gjorts i planbeskrivningen. Förslaget är i enlighet med översiktsplanens intentioner. Området är utpekat som tätortsbebyggelse i översiktsplanen. Dock står det i planbes...
	Skanova (2021-04-19)
	Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Justeringar har gjorts på plankartan och i planbeskrivningen. Skanovas ledningar kommer att skyddas med u1 bestämmelsen.
	Sjöfartsverket (2021-04-27)  har inget att erinra.
	Postnord (2021-04-29)
	PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna
	ändringen av detaljplanen KS/2019/708.
	Region Skåne (2021-05-04) Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan.
	NSR  (2021-05-11)
	• Under avsnittet Teknisk försörjning anser NSR att avfallshantering ska finnas med. Detta för att veta hur avfallet som uppstår på fastigheten ska hanteras.
	• NSR föreslår att avfallet hanteras på den egna fastigheten. Avfallskärlen ska på tömningsdagen vara placerade vid tomtgräns mot körbar väg. (körbar för renhållningsfordonet)
	• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor som rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera öv...
	• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i gällande renhållningsordning för Höganäs kommun.
	Kommentar : Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Justering med kompletterande information kommer att göras i planbeskrivningen.
	Rädningstjänst  (2021-05-11)  har inget att erinra.
	Länsstyrelsens formella synpunkter
	Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen.
	Länsstyrelsens rådgivning
	Råd om planförfarande
	Länsstyrelsens bedömning

	Kultur- och fritidsförvaltningen (2021-04-09) har inget att erinra.
	Miljöavdelningen (2021-04-15) har inget att erinra.
	Stadsmiljöavdelningen (2021-04-22) har inget att erinra.
	VA avdelningen (2021-04-22)
	Verksamhetsområde:
	Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
	Dricksvatten, spillvatten och dagvatten:
	Dricksvattenförsörjning, spillvatten och dagvatten kan ske genom anslutning till befintliga ledningssystemet som ligger på Hamngatan.
	VA avdelningen kräver en VA anmälan för anslutning till kommunalt vatten och avloppsledningssystem.
	Kommentar: Kommunen har mottagit och noterat yttrandet.
	Stadsarkitekten (2021-05-04)
	Förtydligande när det gäller kulturmiljö vore bra.
	I övrigt ingen erinran.
	Kommentar :Yttrandet har noterats.
	Geodataavdalning (2021-05-10)
	Teknisk kontroll
	Planområdet stämmer inte överens/snappar inte mot fastighetsgränser
	Plankarta
	Placering av… ”i fastighetsgräns”
	Kommentar : Yttrandet har noterats och ändringar har gjorts på plankarta.
	Sakägare till Tulpanen 3 (2021-05-10)
	Vi har följande synpunkter på att markanvändningen ändras från allmän platsmark ”park” till kvartersmark ” bostad”.
	-Det ska tillses att tomten förses med tillräcklig yta för parkering av 2 bilar.
	Hamngatan är en mycket smal gata med viss genomfartstrafik varför bilar som parkeras på själva gatan och inte inne på respektive tomt medför problem för framkomligheten för boende längs gatan och även för bla sopbilar och utryckningsfordon.
	- Vi förutsätter att en ev försäljning av bostadstomten sker på den öppna marknaden.
	I övrigt anser vi att planändringen är bra för kvarteret.
	Kommentar :
	Sakägre Violen 2 (2021-05-12)
	Kommentar:
	Sakägare violen 28 (2021-05-14)
	Kommentar
	Sakägare violen 1 (2021-05-14)
	Kommentar :
	- KS Planutskott Protokoll Paragrafer §13 datum 25 mars 2021 beslöt att godkänna förslag till detaljplan för Violen 25 inför samråd. Kommunen har planmonopol och har rätt att bestämma och förändra markanvändning.
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