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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 1:1 000 med tillhörande bestämmelser 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 
 
ÖVRIGA HANDLINGAR I ÄRENDET 
Dagvattenutredning, Marklaget 2022-09-09 

 
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: 
Johanna Augustsson, planarkitekt och planförfattare 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
Gunilla Sandebert, tf plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, huvudsakligen fribyggartomter men 
även ett mindre antal hyreslägenheter i ett tryggt och attraktivt bostadsområde. Syftet 
med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med befintlig 
bebyggelse i Farhult samt anordna en park med lekplats.  
 
Planförslaget innefattar: 
• Cirka 38 friliggande villor 
• Cirka 17 lägenheter fördelat på cirka fyra friliggande flerbostadshus 
• Gatustruktur 
• Natur 
• Park med lekplats 
• Tekniskanläggning 
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Fastighetsägare till Farhult 26:70 lämnade den 3 november 2019 in en ansökan om 
planbesked till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 30, att 
uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för del av 
fastigheterna Farhult 26:68 och Farhult 26:70.  
 
KS/2019/961 Planansökan  
KS72020/351 Detaljplan för del av Farhult 26:68 och Farhult 26:70 
 

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. 
 
Planförslaget anses vara förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande över denna. Planförslaget anses inte vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Förslaget antas inte heller medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

 
 
 Planprocesserna för standardförfarande.  
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsens planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
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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 för antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet om 
antagande.   
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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet är placerat nordväst om Farhultsvägen. Planområdet omfattar 
drygt 2,1 hektar åkermark.  
 

 
Flygfoto från år 2020 visar ungefärligt planområde inklusive gällande fastigheter. 
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet omfattas av del av Farhult 26:68, som ägs av Gyllenstiernska 
Krapperupsstiftelsen och Farhult 26:70, som ägs av privatpersoner.  
  
 

  

Farhult 26:70 

Del av  
Farhult 26:68 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 6 december 2019. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat detta, som 
berör aktuellt planområde: 
 
• Området ska användas till förtätning 
 

 
Fastigheterna ligger inom området som är markerat med Fa2 i kartan, vilket är utpekat som föreslagen bebyggelse i 
Översiktsplan 2035. 
 
• Utbyggnad norr om Farhultsvägen sker på jordbruksmark. Marken är dock redan 

bebyggd med spridda byggnader som försvårar ett rationellt brukande av marken. 
Föreslagen bebyggelse kan till en del ses som en förtätning av de spridda grupper av 
bebyggelse som finns inom området.  

 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Området är inte tidigare planlagt. Angränsande detaljplan för Farhultsbaden (1284-
P08/404) ligger precis norr om planområdet. 
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DETALJPLAN FÖR FARHULTSBADEN, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNELÄN 
Detaljplanen vann laga kraft den 24 april 2008, genomförandetiden går ut den 24 
april 2023.  

 
Karta: Angränsande detaljplan som delvis ingår i planområdet. Blockhusvägen påverkas marginellt av planförslaget.  
 
Detaljplanen redovisar bland annat att området ska användas till: 
• Kvartersmark för bostäder samt kafé och hantverk 
• Allmän platsmark som natur, lokalgata samt parkering 
 
KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 17 maj 2018 och är ett icke bindande 
planeringsinstrument. Farhult är ett välbevarat exempel på äldre tiders sockencentrum 
med stark koppling till omgivande jordbrukslandskap. Landskapets öppna karaktär och 
dess fritidsbebyggelse är av betydelse för området och kopplingarna mellan landsbygd 
och hav ska beaktas vid förtätning.  

 
I närheten av planområdet, längs Farhultsvägen finns flera byggnader i traditionell 
byggnadsstil från första halvan av 1800-talet. Byggnaderna har klassificeringen i Höganäs 
kommuns kulturmiljöwebb för kulturhistoriskt värdefull byggnad vilket innebär att 
varsamhetsaspekten särskilt uppmärksammas. 
 

 
Karta: Kulturhistorisk värdefull byggnad ut med Farhultsvägen som angränsar till planområdet. 
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PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM 
Det finns en parkeringsnorm för Höganäs kommun som är antagen av 
kommunfullmäktige 19 september 2013. Den anger hur många bilplatser som normalt 
behövs per 1000 m2 bruttoarea för bostäder. Normalvärde för flerbostadshus med 
normal lägenhetsfördelning är 10 och normalvärdet för flerbostadshus med små 
lägenheter är 12.  
 
KLIMAT PM 
Klimat PM – stigande havsnivåer och erosion i Höganäs kommun är en rapport som godkändes av 
kommunstyrelsen 24 januari 2012. I den står det att Farhult är en av de orter som drabbas 
kraftigt vid ökad nederbörd och stigande havsnivåer. De extrema havsvattenstånden 
uppstår främst på hösten på grund av kraftfulla nordvästliga vindar. Vid en sådan 
händelse skulle havsnivån kunna uppgå till +2,5 meter över medelnivån redan idag. Vid 
denna höjning kommer delar av bebyggelsen längs med kusten i Farhult och Rekekroken 
översvämmas.  
 
År 2100 är motsvarande siffra omkring +3,5 meter. När havet stiger +3,5 meter över det 
idag normala är det främst Görslövsån med biflöden som översvämmas. Ån har rätats ut 
vid ett flertal tillfällen och ligger lågt. När havsvattnet står högt i Skälderviken dämmer 
det upp i ån. Om en händelse med kraftig nederbörd inträffar samtidigt kan 
konsekvenserna bli omfattande då Görslövsån avvattnar stora delar av kommunen. Det 
som främst drabbas är bebyggelse och infrastruktur i östra Höganäs, Jonstorp och 
Farhult.  
 
Då planområdet ligger cirka 5,5 – 8,5 meter över havet bedöms risken för översvämning 
inom planområdet som liten. 
 

 
Kartan visar en mer detaljerad bild av hur Höganäs, Jonstorp och Farhult påverkas av stigande havsnivåer. Den röda 
markeringen visar Farhult.  
 
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
Höganäs kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som är antagen den 25 november 
2021 och sträcker sig mellan åren 2021-2024. I den står det att kommunens ambition är 
att ny bostadsbebyggelse ska koncentreras till kommunens fem serviceorter, det vill säga 
Höganäs, Viken, Lerberget, Nyhamnsläge och Jonstorp.  
 
Det står också att kommunen ska bygga minst 150 bostäder per år och att kommunen ska 
sträva efter att bostadsutbudet ska blir mer varierat i avseende på såväl boendeform som 
upplåtelseform. Det som i första hand ska produceras är hyresrätter i flerbostadsform.  
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Den föreslagna bebyggelsen följer delvis bostadsförsörjningsprogrammet då det handlar 
om ett tillskott på flerbostadshus i kommunen. Även i kommunens mindre orter planeras 
en förhållandevis omfattande utbyggnad. De största projekten finns i Arild, Farhult och 
Strandbaden. Utbyggnadsprojekten i dessa mindre orter bedöms dock som mer 
konjunkturkänsliga och tomtförsäljningen tenderar att gå långsammare här än i 
serviceorterna. 
 
RIKSINTRESSEN 
NATURVÅRD 
Planområdet berörs av riksintresset naturvård. Vid utveckling av den nya bebyggelsen ska 
särskild hänsyn till riksintresset tas. Bebyggelse ska anpassas till landskapsbild och 
harmonisera med omgivningen. Viktiga siktlinjer mellan land och hav ska bevaras. 
Utbyggnaden ska inte påtagligt skada befintliga naturvärden eller områdets karaktär.  
 
RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Planområdet berörs av riksintresset för rörligt friluftsliv. I översiktsplanen föreslås 
bebyggelseutveckling i Jonstorp, Arild och Farhult. Riksintresset förväntas dock inte 
påverkas negativt då bebyggelsen längs kusten har som mål att tillgängliggöra den. Viktiga 
delar av identiteten hos Höganäs kommun, som lyfts fram i översiktsplanen är vattnet, 
naturen och ett aktivt friluftsliv.  

 
KUSTZON 
Planområdet berörs av riksintresset för högexploaterad kustzon. 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. I planområdet föreslås förtätning intill redan befintlig bebyggelse, 
det vill säga utveckling av Farhults tätort. Bebyggelseutveckling föreslås framför allt i 
kollektivtrafiknära lägen med befintlig infrastruktur, närhet till kollektivtrafik och service.  
 

   
Karta: Planområdet i förhållande till riksintresse naturvård, rörligt friluftsliv samt kustzon. 
 
REGIONALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ 
Planområdet innefattas av bevarandevärd miljö enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöplanen är inte juridiskt bindande. 
 
Farhult – Norra Häljaröd 
Områdets kulturhistoriska intresse är framför allt knutet till det välbevarade 
strandängslandskapet och bymiljöer. Farhult är ett välbevarat exempel på äldre tiders 
sockencentrum med stark koppling till omgivande jordbrukslandskap medan Norra 
Häljaröd visar, med de olika gårdarna och torpen, den sociala skiktningen i det gamla 
bondesamhället. Landskapets öppna karaktär och dess fritidsbebyggelse är av betydelse 
för området. 
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SKÅNELINJEN 
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. 
 

      
Kartorna ovan visar särskilt ”värdefull kulturmiljö” respektive ”kulturmiljöstråk” inom Skånelinjen enligt länsstyrelsens 
Kulturmiljöprogram Skåne.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMRÅDET IDAG 
Det tänkta planområdet är privatägd mark och används delvis som åker och delvis som 
öppen gräsmark. Det finns inga byggnader inom området idag. Enstaka enebuskar och 
lövträd samt en gärdesgård av sten syns i fastighetsgränsen.  
 
Området är inte tidigare planlagt och det finns inga befintliga byggnader. Det tänkta 
planområdet gränsar till ett befintligt villakvarter samt Farhultsvägen med tillhörande 
cykelväg.  
 

 
Det tänkta planområdet.  
 
OMRÅDETS HISTORIA 
Farhult ligger på Kullahalvöns östra sida längs med Skälderviken.  
 
Bebyggelsen i Farhult består dels av den gamla byn längs Farhultsvägen och dels av 
Farhultsbaden. Farhultsbaden kännetecknas av fritidshusbebyggelse från 1900- talets 
senare hälft, inbäddad i små skogspartier. Farhultsbaden har de senare åren genomgått en 
omvandling från fritidsområde till en större andel permanentboende. 
 
Farhult omfattas av lokalt bevarandeintresse som innefattar flera välbevarade äldre 
byggnader. Dessa visar 1800-talets agrarbebyggelse och den oskiftade byns karaktär i ett 
välbevarat odlingslandskap. Dess karaktär av äldre tiders sockencentrum med den starka 
kopplingen till jordbrukslandskapet hyser stora kulturhistoriska värden. I Farhult finns 
även kommunens bäst bevarade romanska medeltidskyrka.  
 

 
Generalstabskartan över Ängelholm 191, från lantmäteriets historiska kartor. 
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LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD, VEGETATION OCH TOPOGRAFI 
Planområdet ligger i ett flackt jordbruksområde mellan Farhultsvägen och tätorten 
Farhult. I den centrala delen av planområdet syns en markant trädrad som vittnar om 
fastighetsgränsen mellan fastigheterna. Samma gräns syns tydligt i flygfoto från 1940. I 
övrigt karaktäriseras området av en öppen gräsmark med låg vegetation.  
 

         
Ortofoto 2020 jämfört med 1940, markeringen visar trädraden mellan fastigheterna inom planområdet.  
 
Det finns en kulturmiljövärd gård i anslutning till planområdet. Söder om Farhultsvägen 
domineras landskapet av öppen jordbruksmark samt enstaka utspridda gårdar.   
 
Planområdet ligger 5,5 – 8,5 meter över havet. Högst är det i den södra delen.   
 
VATTEN 
Riktlinjer för dagvattenhantering i Höganäs kommun 2019 är ett dokument som är 
antaget av kommunfullmäktige 20 maj 2019. 
 
Skälderviken är recipient för dagvatten från kommunens nordöstra kust, där ibland 
Farhult. Inom Höganäs kommun finns tre havsområden och två vattendrag som inte 
uppnår god ekologisk status en av dessa är Skälderviken som har måttlig ekologisk status.  

 
VATTENDRAG  
Inom kommunen finns två vattendrag, Görslövsån och Oderbäcken. Båda tillhör 
Västerhavets vattendistrikt och utpekas som vattenförekomster enligt EU:s 
vattendirektiv, vilket innebär att de omfattas av miljökvalitetsnormer. 
Görslövsån har otillfredsställande ekologisk status medan Oderbäcken har dålig ekologisk 
status. Båda har god kemisk status, exklusive kvicksilver.  
 
GRUNDVATTEN 
Inom kommunen finns elva grundvattenförekomster enligt VISS (Vatteninformations- 
systemet för Sverige). De bedöms alla ha god kvantitativ status och god kemisk status.  
 
Även om de utpekade grundvattenförekomsterna inte bedöms vara potentiella resurser 
för kommunal dricksvattenproduktion inom planens tidshorisont bör de beaktas i 
framtida samhällsplanering. Upprättande av nya vattenskyddsområden är i dagsläget inte 
aktuellt. 
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KUSTVATTEN 
Den ekologiska statusen för Skälderviken bedöms som måttlig och dess kemiska status 
(exklusive kvicksilver) som god. Vattenområdet har en ekologisk status som klassas som 
måttlig. Miljöproblemen är störst i Skälderviken som är en ”återvändsgränd” där 
vattenomsättningen är långsam. En stor del av Skåne avvattnas dessutom till 
Skälderviken, genom bland annat de stora vattendragen Rönne å, Vege å, Görslövsån och 
Oderbäcken, vilket medför stora tillskott av näringsämnen. Skälderviken drabbas därför 
regelbundet av syrebrist och bottendöd på de djupa bottnarna. 
 

   
Kustvattenkarta med Skälderviken samt Görslövsån och Oderbäcken markerade. 
 
GEOLOGI 
SGU:s (Sverige Geologisk Undersökning) jordartskarta ger en övergripande bild av 
markens egenskaper. Planområdet består huvudsakligen av postglacial sand och klapper.  
 

 
 
Jordarterna i Farhult, med ungefärligt planområde markerat i rött. Kartan är från SGU:s Jordarter 1:25 000 - 100 000. 
 
Berggrunden består av sandsten och lera från yngre trias.   
 
FRITID OCH REKREATION 
Den finns en småbåtshamn cirka 1 kilometer från planområdet. Stranden ligger omkring 
400 meter från planområdet och där finns en kommunal lekplats. I Jonstorp finns bland 
annat fotbollsplan, ishall och tennisbanor. Det är cirka 4 kilometer mellan Jonstorp och 
Farhult. 
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Kullaleden är en 70 kilometer lång vandringsled längs med Kullahalvöns kust, som ligger i 
nära anslutning till planområdet. Kullaleden är en del av Skåneledens delled SL 5 runt 
Kullahalvön från Helsingborg till Utvälinge, via Höganäs, Kullaberg och Arild. Även 
Kattegattleden, som är en 390 kilometer lång cykelled mellan Helsingborg och Göteborg, 
ligger nära planområdet.  

 
VEGETATION OCH DJURLIV 
Inom planområdet där fastigheterna möts, finns en korridor bestående av cirka tio 
lövträd. I centrum av fastigheten Farhult 26:70 växer ett par träd och buskar. Båda 
biotoperna bidrar med viktiga livsmiljöer för växter och djur samt bidrar till variation i 
landskapet.  
  
FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom föreslaget planområde. Skulle fornlämningar 
påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med 
Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.  
 
BEBYGGELSE 
Det finns ingen bebyggelse inom planområdet. 
 
ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Jonstorp ligger cirka 4 kilometer från planområdet och är en serviceort som erbjuder 
äldreomsorg, förskola, skola och matbutik. 
 
Det finns en fristående förskola i Farhult cirka 700 meter från planområdet. Den närmsta 
kommunala förskolan finns i Jonstorp och likaså grundskola (F-9).  
 
TRAFIK 
BIL, CYKEL OCH GÅNG 
I Farhult bor det omkring 470 personer. Andelen hushåll med bil är 83 procent vilket är 
högre än snittet i kommunen som ligger på omkring 77 procent.  
 
Trafikstrukturen i Farhult är av landsbygdskaraktär och präglas av blandtrafik. Det finns 
en separerad cykelbana som kopplar samman Farhult med Jonstorp. 
 
Trafikverkets väg 1426, Farhultsvägen, är huvudvägen till byn och har en 
hastighetsbegränsning på 30 km i timmen. Blockhusvägen, via Farhultsvägen, är en 
blivande tillfartsväg till det tänkta planområdet. Blockhusvägen är redan tillfart till det 
befintliga villaområdet nordväst om planområdet.  
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Busslinjen mellan Jonstorp och Ängelholm passerar Farhult. Busshållplatsen ligger cirka 
80 meter från planområdet ut med Farhultsvägen.  
 
Sträcka  Färdtid Turtäthet  
Farhult - Jonstorp   10 minuter trafikeras dagtid cirka 1 gång i timmen 
Farhult - Ängelholm  30 minuter trafikeras dagtid cirka 1 gång i timmen 
Farhult - Höganäs  30 minuter trafikeras dagtid cirka 1 gång i timmen 
 
PARKERING 
Inom planområdet finns ingen parkering idag.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH SPILLVATTEN 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten.  
 
DAGVATTEN  
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten.  

 
VÄRME 
Det finns ingen fjärrvärme i området.  
 
FIBER 
Det finns fiber att ansluta sig till.  
 
AVFALL 
Avfallshantering ska lösas inom planområdet.  
 
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Inom planområdet ligger dricksvatten, spillvatten och privata dagvattenledningar som 
kommer behövas flyttas av exploatören vid byggnation.  
 
HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Området är inte bullerutsatt idag. 
 
FARLIGT GODS 
Transport av farlig gods sker inte i närheten av planområdet.  
 
JORDBRUK 
Planområdet används idag som jordbruksmark.  
 
MARKFÖRORENINGAR 
Inom planområdet finns varken någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  
 
RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 
Risk för översvämningar bedöms inte finnas. Planområdet ligger 5,5 – 8,5 meter över havet.  
 
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 möjliggöra nya bostäder, huvudsakligen fribyggartomter men 
även ett mindre antal hyreslägenheter i ett tryggt och attraktivt bostadsområde. Syftet 
med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med befintlig 
bebyggelse i Farhult samt anordna en park med lekplats.  
 

 
Exploatörens skiss över hur området skulle kunna bebyggas, grönytan är markerad med grönt och de blå linjerna visar vart de 
nya fastighetsgränserna skulle kunna ligga.  
 
Planområdet omfattar Farhult 26:70 och delar av Farhult 26:68. Området är drygt 2,1 
hektar och ägs av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen samt privatpersoner. Huvudidén 
med planansökan är att möjliggöra tomter för småhus samt hyreshus i Farhult. Sökande 
uppger att det i huvudsak handlar om småhustomter på 1-2 plan samt hyreshus i max 2 
plan.  
 
Planförslaget innefattar: 
• Cirka 38 friliggande villor 
• Cirka 17 lägenheter fördelat på cirka fyra friliggande flerbostadshus 
• Gatustruktur 
• Natur 
• Park med lekplats 
• Tekniskanläggning 

 
FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
Bostadsbebyggelsen kommer att uppföras på kvartersmark medan gata, park och natur är 
allmän platsmark. Kvartersmarken kommer att få användningsbestämmelse B vilket 
innebär bostäder. Den nya bebyggelsen ska anpassas till området, vilket regleras med 
planbestämmelser.  
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BOSTADSBEBYGGELSE - FRILIGGANDE VILLOR 
Största tillåtna byggnadsarea är 25% av fastigheten, dock högst 200 kvm inklusive 
komplementbyggnader. Den minsta tillåtna fastighetsarean är 600 kvadratmeter.  
Nockhöjden regleras till högst 7,5 meter för huvudbyggnad och 3 meter för 
komplementbyggnad. Detta medger friliggande villor i 1 1/2 - plan Taklutningen bestäms 
till 30-50 grader och takkupor får uppta maximalt 1/3 av taklängden.  
 
Byggnader får inte placeras på prickad mark. Den del av kvartersmarken som ligger inom 
4 meter från allmän plats är prickad. Detta för att de nya byggnaderna inte ska komma för 
nära allmän plats. Även i den södra delen av planområdet får inte marken förses med 
byggnad, då det inte är lämpligt att den nya bebyggelsen hamna för nära den befintliga 
Farhultsvägen. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och 
komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.  

 
Bygglov krävs även för Attefallsåtgärder. Plank och staket som ligger närmre 
fastighetsgräns mot allmän plats än 4 meter får ej vara högre än 1,2 meter. Detta för att 
skapa en trygg och behaglig miljö.   

 
BOSTADSBEBYGGELSE – FRILIGGANDE FLERBOSTADSHUS  
Största tillåtna byggnadsarea är 30-35% av fastigheten, dock högst 350-750 kvm inklusive 
komplementbyggnader. Den minsta tillåtna fastighetsarea är 1 000- 2 500 kvadratmeter.  
Nockhöjden regleras till högst 8 meter för huvudbyggnad och 3 meter för 
komplementbyggnad. Detta medger flerbostadshus i två plan Taklutningen bestäms till 
25-35 grader.  
 
I övrigt gäller samma planbestämmelser som för de friliggande villorna.  
 
KOMPLEMENTBYGGNADER 
För flerbostadshusen kommer miljöhus att uppföras inom kvartersmarken. 
Renhållningsordningen ska följas så att sophämtning kan ske på ett betryggande sätt. 
 
RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Den föreslagna bebyggelsen placeras med långsidan mot Farhultsvägen för att bevara 
gårdsstrukturen.  
 
HÅLLBART BYGGANDE 
Höganäs kommun är positiv till gröna tak och till placering av solceller på tak. 
 
 
FÖRESLAGEN NATUR, REKREATION 
Två naturstråk i detaljplanens östra del bevaras och kopplas samman med detaljplanen 
norr om planområdet. En park med lekplats skapas i centrala delen av planområdet.  
 
RIKTLINJER FÖR NATUR OCH PARKS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
NATUR 
De två grönstråken i den östra delen av planområdet kopplas samman med två befintliga 
grönstråk och bidrar på så sätt till att binda samman den befintliga och nya bebyggelsen. I 
söder leder grönstråken till cykelvägen längs Farhultsvägen.  
 
PARK 
Parkytan är placerad centralt inom planområdet så att den blir lättillgänglig både för det 
befintliga villaområdet och den föreslagna bebyggelsen. Parkytan ska ekhagekaraktär för 
att anpassas till de närliggande grönytorna i området. En lekplats ska finnas där.  
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En skötselplan enligt kommunens riktlinjer bör tas fram för att öka naturvärdena på 
platsen.   
 
NATURVÅRDSPLANEN 
Kommunens övergripande riktlinjer i naturvårdsplanen är bland annat att kompensera för 
intrång i grönområden vid exploatering på ett sådant sätt att naturvärdena inte minskar. 
Deras förutsättningar ska i stället stärkas. Viktigt är att kompensationen ska finnas på 
plats innan ursprunglig biotop tas i anspråk. 
 
Vissa intrång är irreversibla och kan inte ersättas. Andra intrång kan med rätt planering, 
skapa nya naturmiljöer i samband med exploatering. För att exploateringen i aktuellt 
planområde ska anpassas till befintliga naturvärden på platsen krävs 
kompensationsåtgärder.  
 
Balanseringsprincipen är ett verktyg som kan användas för att hindra eller påverka före 
beslut om exploatering eller för att kompensera de värden som försvinner eller skadas när 
en exploatering ska genomföras. De tätortsnära grönområden som kan komma att 
exploateras fyller en lång rad viktiga funktioner för rekreation, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.  
 
Balanseringsprincipen bygger på fyra steg: 
1. Undvika – initial lokaliseringsprövning 
2. Minimera – placering och reglering i detaljplan 
3. Kompensera – åtgärder inom planområdet på allmän platsmark 
4. Ersätta – åtgärd på annan plats 
 
I det här fallet innebär åtgärderna att avsätta en mindre yta än den som exploateras, men 
ge den högre naturvärden. I kompensationen kan även ingå skötseln där syftet är att öka 
naturvärdena. Planförslaget innebär en parkyta på drygt 6 000 kvm i centrala delen av 
planområdet där det idag finns en trädrad i befintlig fastighetsgräns bestående av cirka 10 
träd.  
 
FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Trafikmatningen till planområdet har planerats för att minimera påverkan på befintligt 
villaområde. Blockhusvägen är den väg som huvudsakligen kommer belastas för att mata 
trafiken in till planområdet.  
 
Den östra delen av Ålstigen förlängs och kommer fungera som en in-och utfart och 
förväntas mestadels användas av de i den östra delen av planområdet. Detta för att 
minska sårbarheten vid eventuell omdirigering av bilar vid exempelvis olycksfall, 
vägarbete eller annan tillfällig avstängning samt underlätta för post-, renhållning- och 
räddningstjänstens fordon.  
 
BILTRAFIK 
2016 passerade cirka 430 fordonsrörelser i års medeldygns trafik Farhultsvägen enligt 
Trafikverkets mätning. Den föreslagna bebyggelsen beräknas alstra cirka 300 
fordonsrörelser per dygn. Trafiken till Farhult från väg 112.  
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Vid flerbostadshus rekommenderas 28 cykelplatser per 1 000 BTA, hälften av platserna 
bör vara väderskyddade. 
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KOLLEKTIVTRAFIK 
Planförslaget ger underlag till utökad kollektivtrafik.   
 
PARKERING 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny parkeringsnorm för 
kommunen. Det arbetet är nu i slutskedet och därför kommer den här planen att utgå 
ifrån parkeringstalen i den föreslagna parkeringsnormen. 
 
Enligt den föreslagna parkeringsnormen behöver de friliggande villorna ha 2 
parkeringsplatser per hus. Parkeringarna till flerbostadshusen beräknas vara 20 platser 
varav 2 är besöksparkeringar. Utöver det rekommenderar kommunen att exploatören 
anordnar cykelparkeringar. Det finns inget krav på cykelparkeringar i det här projektet på 
grund det geografiska läget. Det rekommenderade parkeringstalet för cykelparkeringar är 
62 platser varav 5% är för promenadskotrar/lastcyklar. 

 
RIKTLINJER FÖR GATURUMMENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Gatornas bredd är 7 meter det kommer finnas dräneringsdiken längs med gatorna.  
 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH SPILLVATTEN 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten. Dricksvattenförsörjningen och spillvattenhantering kan ske genom anslutning 
till befintligt ledningssystem. Ledningarna har kapacitet för föreslagen bebyggelse. 
 
Det nya spillvattennätet inom planområdet kan anslutas mot befintligt spillvattennät i 
Östra Skiftesvägen i norr samt Blockhusvägen. Inga nya spillvattenledningar får anslutas 
mot det befintliga spillvattennätet i Farhultsvägen. Genom planområdets östra del går två 
befintliga spillvattenledningar i nordsydlig riktning. Vid behov kan ledningarna läggas om 
och ersättas med nya ledningar med större dimension. I så fall är det möjligt att ansluta 
det nya spillvattennätet till dessa ledningar. 
 
Inom planområdet finns dricksvatten- och spillvattenledningar som kommer behövas 
flyttas vid byggnation. Detta kommer att studeras ytterligare. Om någon ledning behöver 
ligga kvar inom kvartersmark ska den säkras med u-område och eventuellt ledningsrätt. 

 
DAGVATTENHANTERING 
Planområdet ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Den nya 
byggnationen bedöms generera större mängd dagvatten då den hårdgjorda ytan ökar.  
 
Dagvattenfrågan ska lösas lokalt så att dagvattenhanteringen sker inom planområdet. 
Genom att fördröja dagvatten nära platsen där regnet faller kan ledningsdimensioner 
minskas och därmed även kostnader. All byggnation ska förutsätta att dagvattnet 
uppdämningsnivå är gatunivå. 
 
Inom planområdet finns privata dagvattenledningar som kommer behövas flyttas vid 
byggnation. Detta kommer att studeras ytterligare. Om någon ledning behöver ligga kvar 
inom kvartersmark ska den säkras med u-område och eventuellt ledningsrätt. 
 
RIKTLINJER FÖR DAGVATTENMAGASINENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
En utredning för dagvatten och VA har utförts av Marklaget AB under våren 2022.  
 
Planområdet som ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten, vilket 
innebär att dagvatten ska omhändertas med lokal infiltration inom planområdet. Det 



SAMRÅDSHANDLING, 2022-09-09  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR FARHULT 26:70 OCH  
KS/2020/351 DEL AV FARHULT 26:68 

 
20             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

finns befintliga dagvattenledningar för området norr om planområdet, men kapaciteten i 
ledningarna medger inga nya anslutningar. Ett nytt dagvattensystem med vattenmagasin 
som fördröjning måste uppföras inom planområdet.  
Varje fastighet ska ta hand om sitt eget dagvatten genom lokalt omhändertagande av 
dagvatten LOD.  Detta kan ske genom exempelvis stuprör, makadam, kassettmagasin samt 
att minimera andelen hårdgjordyta som asfalt och plattor och istället anlägga grus- och 
gräsarmeringsytor. Enskilda fastigheter får ingen dagvattenservis. Efter samrådet kan vi 
fundera på om det behövs en planbestämmelse om maximal hårdgörningsgrad på 
kvartersmarken. 
 
Nya gator inom området kommer att anläggas med längsgående makadammagasin. Gator 
utformas med längsgående dräneringsdiken som leds till öppna dagvattenmagasin/ 
översvämningsytor i nya planerade grönytor inom området. LOD-systemet ska 
dimensioneras att klara ett 10-års regn för dagvatten. 

 
Området ska höjdsättas så att översvämningar undviks även vid skyfall, genom att 
dagvatten ytledes rinner mot befintliga gator i nordsydlig riktning och sen vidare i dessa 
gator ner mot Skälderviken.  
 
Magasinen skall utformas så de fungerar som utjämningsmagasin. De fylls upp vid 
regnväder och töms därefter ur. Vid dimensionerande regn, 30-års regn, kommer de att 
fyllas upp till omkringliggande grönytor.  
 
Vid regn större än 30-års regn kommer grönområdena som fungerar som 
översvämningsytor, fyllas upp till dämningsnivåer lika med höjderna för katastrofbredd, 
därefter kommer avrinningen fortsätta norrut ner mot Skälderviken i befintliga gator och 
grönområden. 
 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 
En utökad geotekniskundersökning krävs för dimensioneringen av nya dagvattenmagasin 
inom planområdet.  
 
VÄRME 
Fjärrvärme finns inte i Farhult. 
 
AVFALL 
Kärlen ska placeras tillgängligt på egen fastighet. 
 
FIBER 
Fibernätet i Höganäs kommun blev färdigutbyggt i september 2019. Fastigheter kan 
anslutas till fiber. 
 
ÅTERVINNINGSSTATION 
Återvinningsstation finns i Jonstorp. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
Räddningstjänsten har god framkomlighet till området. Det finns en brandpost i nära 
anslutning till planområdet. 
 
FÖRESLAGEN HÖJDSÄTTNING/TOPOGRAFI 
För att inte ny bebyggelse inom områdena ska ta skada på grund av höga flöden och 
ytavrinning så föreslås det att marken och golvhöjden för ny bebyggelse hamnar högre än 
den omgivande marken samt de nya gatorna och parkområdena. Det är viktigt att 
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höjdsättning sker med omsorg. Färdigt golv för byggnaderna får som lägst ligga 20 cm 
över höjden för dagvattenmagasinens katastrofbredd. 

 
Nya gator och grönområden med dagvattenmagasin höjdsätts så att dess 
lågområden/lågpunkter hamnar intill de befintliga gatorna och grönområdena i 
nordsydlig riktning som går ner mot Skälderviken. Detta för att skydda befintliga 
bebyggelse vid skyfall. Vid skyfall där inte planområdet kan ta hand om allt vatten 
kommer dagvattnet rinna ytledes i dessa befintliga gator och vidare ner mot Skälderviken. 
 
Utformningen och höjdsättningen av magasinen görs med fördel på ett sådant sätt att de 
integreras i grönytorna som en helhet där dessa grönytor tillsammans med magasinen 
fungerar som översvämningsytor.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas under 2023.  
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
Ett planavtal har upprättats där exploatören bekostar planläggning.  
 
En förutsättning för att detaljplanen ska kunna antas är att det finns ett överenskommet 
exploateringsavtal mellan Höganäs kommun och exploatören. Exploateringsavtal är ett 
avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en 
kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av 
kommunen. Ett sådant avtal innehåller ansvarsfördelning av diverse moment i processen.  
 
Det huvudsakliga innehållet i exploateringsavtalet för denna plan innebär att exploatören 
förbinder sig att bygga enligt detaljplan. Vidare regleras en mindre marköverföring samt 
överenskommelse om fortsatt parkeringsservitut. Mellan exploatören och kommunen 
upprättas endast detta exploateringsavtal. 
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Inom planområdet gäller enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och underhåll. Båda fastigheterna har 
andel i Farhult ga:1, som är den gemensamhetsanläggning för väg, som har ansvar för 
drift och underhåll av vägarna i omgivningen. När området byggs ut och fastigheter 
styckas av behöver de också anslutas till Farhult ga:1. Exploatören har ansvar för detta. 
Ansökan till Lantmäteriet angående utökning av gemensamhetsanläggning Farhult ga:1 
gör exploatören. 

 
Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter, samt huvudmän för 
eldistrubition och gasdistrubition innan markarbeten utförs inom kvartersmark för 
markering av förekommande kablar. 
 
Nyanslutningsavgift för vatten- och spillvatten betalas av exploatören. Exploatören 
ansvarar för flytt av VA-ledningar.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 

 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER  
Ingen fastighetsplan berörs av förslaget. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Detaljplanen bekostas genom planavgift som tas ut 
i samband med samråd och antagande.  
 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. Genomförandetiden för 
denna detaljplan går ut 5 år efter att planen har vunnit laga kraft. 
 
Då det är enskilt huvudmannaskap inom planområdet ska kommunen inte lösa allmän 
platsmark inom fastigheterna del av Farhult 26:68 och Farhult 26:70.  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
En teknisk anläggning i form av en ny nätstation behöver förmodligen byggas inom 
planområdet. Detta kommer studeras vidare och exakt läge kommer visas i granskningen.  
 
GEOTEKNISKA ÅTAGANDEN 
Det finns en geoteknisk undersökning för närliggande område, men det bör göras en 
geoteknisk undersökning för planområdet.  
 
Kommunen rekommenderar att exploatören gör en geoteknisk undersökning och 
upprättar en så kallad MUR (Markteknisk undersökningsrapport) samt ”Projekterings 
PM” för hela planområdet som kan ligga till grund för vidare detaljprojektering av bland 
annat gata, VA och tomtmark. Man bör även i samband med detta ta markmiljöprover 
om man stöter på misstänkta fyllningar i samband med den geotekniska undersökningen. 
På så sätt får man i tidigt reda på de geotekniska förhållandena i området och kan bedöma 
om byggnation är lämplig eller inte eller vilka ekonomiska konsekvenser det eventuellt 
kan få.  
 
Eventuell geoteknisk undersökning bekostas av exploatören.  
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
Utökad lovplikt krävs för de bygglovsbefriade åtgärder som regleras i PBL kap. 9.  



SAMRÅDSHANDLING, 2022-09-09  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR FARHULT 26:70 OCH  
KS/2020/351 DEL AV FARHULT 26:68 

 
24             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 (MB). 
 
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 MB.  
 
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 i Höganäs 
centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden som inte 
överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga mätningar av 
kommunen men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat långt under 
normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden ändrats 
påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns också 
från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte heller 
överskred normvärdena. 
 
De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan generellt anses gällande för hela 
kommunen och därför också för aktuellt planområde. 
 
BULLER 
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader. Bullernormerna kommer inte att överskridas. Den trafikökning som 
planen orsakar är så pass liten att planområdet inte kommer påverkas negativt av buller. 

 
VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. Recipienten är Skälderviken som uppnår god 
ekologisk status. 
 
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 
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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 ha en potentiell påverkan på 
målen en god bebyggd miljö. 
 
Sammantaget görs därför i undersökningen avvägningen att gällande nationella miljömål 
inte påverkas påtagligt negativt av planförslagets genomförande. 
 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
I Höganäs kommuns klimat PM (Godkänd i Kommunstyrelsen 24 januari 2012) 
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 cirka 5,5 – 8,5 meter över havet bedöms risken 
för översvämning inom planområdet som låg. 
 
PÅVERKAN PÅ NATUR  
Landskapsbilden förändras och grönstruktur minskar då exploateringsgraden ökar i 
området. Farhultsbaden växer samman med de gamla gårdarna längs Farhultsvägen och 
kommer upplevas som ett samhälle.  
 
Nationell bevarandeplan för odlingslandskap påverkas måttligt negativt då 
markanvändningen ändras. Gräsmarken har legat i träda och därmed inte brukats de 
senaste 30 år åren. Inventering för rödlistade djur eller fridlysta arter, andra sällsynta eller 
hotade växter- och djursamhällen är inte genomförd. 

 
PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSFUNKTIONER  
Andelen transporter för privatpersoner kommer att öka. Närmsta serviceort är Jonstorp, i 
Farhult saknas service som bland annat matvarubutik, vård och skola.  
 
Planförslaget skapar fler mötesplatser i Farhult och det finns stora möjligheter för 
rekreation och friluftsliv även om det saknas planerade fritidsaktiviteter. Planområdet 
ligger nära Kullaleden och större grönområden. Inom planområdet planeras en park med 
lekplats. 
 
PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA  
Farhult är ett tryggt område vilket är gynnsamt för de nya boende och det finns stora 
möjligheter för rekreation. Anpassning till funktionshinder saknas utöver de krav som 
finns på tillgänglighet och anpassning. Vägbuller kommer öka då andelen personbilar 
kommer öka till området.  

 
PÅVERKAN PÅ VATTEN  
Planområdet ligger 5,5 – 8,5 meter över havet och risken för förorening av ytvatten 
bedöms som måttlig, eftersom dagvattnet avleds till Skälderviken, som på denna plats 
omfattas av reservat och Natura 2000 område.  
 
Eftersom exploateringsgraden ökar och andelen hårdgjordyta blir större, påverkas 
infiltration, avrinning och dränering.  
 
PÅVERKAN PÅ LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP 
Ökade transporter med bil kommer bidra till ökade utsläpp. 
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PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Farhultsbaden är en gammal semesterby där andelen året-runt-boende ökar.  
 
Siktlinjer kommer förändras då släppet mellan Farhultsbaden och äldre bebyggelse längs 
Farhultsvägen försvinner då områdena växer samman. Den planerade bebyggelsen 
anpassas utmed Farhultsvägen och mot gården Farhult 26:15, som kommer bevaras som 
en egen enhet.  
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
BOSTADSPOLITISKA MÅL 
Kommunen ska bygga minst 150 bostäder per år och sträva efter att bostadsutbudet ska 
bli varierat i avseende såväl boendeform som upplåtelseform. Det som i första hand ska 
produceras är fristående villor, men även hyresrätter i flerbostadsform.  
 
Planförslagets genomförande bidrar i hög grad till att uppnå kommunens bostadspolitiska 
mål. Planförslaget möjliggör också en park med lekplats. 
 
BLANDNING OCH FLEXIBILITET 
Hyresrätter i Farhult är ett tillskott för byn som i övrigt endast består av villabebyggelse. 
Bostäderna kan exempelvis fungera för dem som är äldre och vill flytta ifrån sin villa, men 
inte vill flytta ifrån Farhult.  
 
KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Bebyggelsen ligger centralt i Farhult och har bra kopplingar till övriga orter både via 
kollektivtrafik och cykelväg. Från Farhult är det 11 kilometer till Höganäs, 17 kilometer 
till Ängelholm och 32 kilometer till Helsingborg. 
 
FRITID OCH FOLKHÄLSA 
Det finns också mycket natur och rekreation, exempelvis Kullaleden, i nära anslutning till 
planområdet. 
 
MÖTESPLATSER  
Planförslaget bidrar till fler mötesplatser inom planområdet. 
 
SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Planförslaget tar hänsyn till barnkonventionen och barns intressen, då en lekplats 
anordnas i en park inom planområdet.  
 
TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Området är flackt och rymligt så det finns goda förutsättningar att göra 
området tillgängligt. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § byggnadsverksförordningen samt 
2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband 
med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning.  
 
SERVICE 
Den ökade befolkningen i Farhult gör att behovet av service ökar. Planområdet ligger 4 
kilometer från Jonstorps centrum där flera samhällsfunktioner finns såsom skola, 
fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och matbutik. Det tar cirka 10 minuter mellan Farhult och 
Jonstorp med kollektivtrafik.  
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EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN del av Farhult 26:68 och Farhult 26:70 
Fastigheterna del av Farhult 26:68 och Farhult 26:70 planeras styckas av till nya 
fastigheter vilket bekostas av exploatören. 
Exploatör bekostar utbyggnad av allmän platsmark, natur, park samt park med lekplats 
och gata. 
Många av ledningar behöver flyttas i samband med utbyggnaden, exploatör bekostar flytt 
av befintliga VA-ledningar inom planområdet.  
Eventuell geoteknisk undersökning i samband med nyexploatering bekostas av 
exploatören.  
Exploatör får inkomst i samband med framtida försäljning av fastigheterna.  
Exploatören bekostar en teknisk anläggning för en ny nätstation. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Nuvarande planförslag innebär troligen inga fastighetsrättsliga konsekvenser för 
kommunen. Frågan behöver dock utredas vidare i planprocessen.  
 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN del av Farhult 26:68 och Farhult 26:70 
Gemensamhetsanläggningen Farhult GA1 utökas i samband med de nybildade fastigheter 
detaljplanen medger. Fastigheterna del av Farhult 26:68 och Farhult 26:70 kommer 
styckas av till nya fastigheter. 
 

 
Exploatörens skiss över hur området skulle kunna bebyggas och styckas av.  
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