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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 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 

BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Liridon Tetaj, planarkitekt och planförfattare 
Johan Iacobi, plankonsult (Konsult) 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANSKNINGSHANDLING 2, 2022-02-15  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV BÖLSÅKRA 5:11 

 
3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av totalt 5 friliggande bostäder i ett 
lantligt läge som tar hänsyn till de natur- och  friluftsvärden som finns i området. I två av 
tomterna ska möjligheten finnas att uppföra stall med ett antal hästar som anses vara 
lämpligt utifrån fastigheternas beskaffenheter. 
 

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

 

PLANPROCESSEN (ÄRENDEINFORMATION) 
Planen genomförs med utökat  planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 
2014:900.  
 
Planen har varit föremål för samråd mellan den 5 – 26 juni 2019. 
Förslaget revideras delvis efter samrådet och blev föremål för granskning mellan 20 
januari och 10 februari 2020. Efter granskningen var revideringarna omfattande och 
planområdet minskade avsevärt vilket har föranlett till en ny granskning. Planområdet 
omfattar i nuläget enbart del av Bölsåkra 5:11. 

 

SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 

GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 

ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige 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 
Planområdet omfattar cirka 2 hektar och är beläget söder om Norra kustvägen och  
sydost om Splendor plant.  
 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet utgörs av den östra delen av fastigheten Bölsåkra 5:11. 
Fastigheten är i privat ägo.   
 

 
Bild: Aktuellt planområde 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan 2035 antogs 2019-10-31. Planen anger inriktningen för en långsiktig hållbar 
utveckling av den fysiska miljön i kommunen. Översiktsplan är inte juridiskt bindande. I 
översiktsplanen är området utpekat som ”landsbygdsområde”. Planen avviker således från 
gällande översiktsplan. Viktigt att inte försumma är att detaljplanen påbörjades när den 
äldre översiktsplanen fortfarande var gällande. I den äldre översiktsplanen var området 
utpekat för bostadsbebyggelse.  Därför finner kommunen det lämpligt att fullfölja 
detaljplaneprövningen i området. 
 

 

Karta ovan: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 2035 

 

DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Fastigheterna Bölsåkra 5:11 är inte detaljplanelagda sedan tidigare. 

 

INTILLIGGANDE DETALJPLAN 
En bit norr om planområdet finns befintlig ”Detaljplan för fastigheten Bölsåkra 5:9”, laga 
kraft den 18 juli 2007. Planen medger småhusbebyggelse och har tio års genomförandetid 
från laga kraft. Detaljplanen reglerar tillfart till nu aktuellt planområde via lokalgata 
Bölsåkra backe. 
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Karta: Kartutsnitt av gällande ”detaljplan Bölsåkra 5:9”. 

 

 
 
 
 
 
 
Karta: Kartutsnitt av gällande ”detaljplan Bölsåkra 5:9”, bestämmelse om befintlig lokalgata Bölsåkra backe, via 
vilken man når nu föreslaget planområde. 
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KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett icke-juridiskt 
bindande planeringsinstrument.  
 

 
Kartan: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram, ”kulturmiljöwebben” 

 
Planområdet gränsar till ”Svanshall område 1 – Gamla Svanshall”. Det nu aktuella 
planområdet beskrivs inte (eftersom det i huvudsak inte är bebyggt) men för befintlig 
bebyggelse redogörs för planrelaterade karaktärsdrag såsom öppet byggnadssätt med 
byggnader placerade fritt inne på relativt stora tomter. Aktuellt planförslag bedöms vara i 
linje med dessa karaktärsdrag. 
 

NATURVÅRDSPLAN 
Värdefull natur i Höganäs kommun, Naturvårdsplan för Höganäs kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2017-02-23 (§ 18) och fungerar som en ”kunskapsbank” och ett 
planeringsunderlag för framtida kommunala beslut som rör utnyttjandet av mark och 
vatten. 
 
Planområdet berör ”område 071 – Fjälastorp, landskapet österut mot Södåkra”. Området 
har måttligt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper och måttligt värde 
som tätortsnära natur för rekreation. Området har inventerats översiktligt avseende såväl 
kärlväxter, mossor, svampar, samt fåglar. Det öppna landskapets markflora är trivial då 
slåtter- och betesmarker mestadels har varit uppodlade. Inom område 071 finns redan 
idag ett trettiotal befintliga bostadshus. Planförslaget ligger i linje med bevarandemålen i 
naturvårdsplanen, där det sägs ”området bör även fortsättningsvis ha ett varierat landskap 
med skogsdungar, betesmarker och slåttervall, där exploateringsgraden är låg”. Målbilden 
i planen är att undvika ytterligare fragmentering genom exploatering. Inom område 071 
finns idag ett trettiotal befintliga bostadshus och med planförslaget tillkommer 5 hus. 
Placeringen av de senare är nu gjorda med hänsyn till målbild i naturvårdsplanen och 
riksintresset naturvård. Kommunen bedömer att byggnation inom den tidigare åkern inte 
påverkar riksintresset negativt, så inte heller område 071 i naturvårdsplanen. 
 

Planområdet 
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Karta: Kartutsnitt ur kommunens naturvårdsplan för område 071. 

 

VA 
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde. 

 

DAGVATTENPOLICY 
I Dagvattenpolicy för Höganäs kommun, från 2014-05-02, anges bland annat att 
dagvattensystemet skall utformas så att påverkan på den naturliga vattenbalansen i 
omgivningarna blir så liten som möjligt. Planförslagets inriktning med lokal infiltration 
bedöms vara i linje med policyn. 
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PLANFÖRSLAG 
HELA DETALJPLANEN 
Planförslaget innefattar: 

 Kvartersmark för totalt 5 bostäder 

 två av tomterna har möjlighet till begränsad hästhållning 

 allmän plats gata med enskilt huvudmannaskap 

 Säkra dragning för allmänna ledningar. 

 Säkra servitut för fastigheter att angöra till gatan. 
 
Förslaget följer inte översiktsplanens intentioner vad gäller markanvändningen. Beslut om 
att starta detaljplan i området gavs när den äldre översiktsplanen fortfarande var gällande.   
 

KVARTERSMARK 
BOSTADSBEBYGGELSE 
Bebyggelsen inom området är enbostadshus. Två av fastigheterna kommer att bli större 
med anledning till möjlig hästhållning. Omfattningen föreslås bli 200 kvadratmeter för 
huvudbyggnad (e1). För de mindre fastigheterna får nockhöjden för huvudbyggnad uppgå 
till 6,5 meter (f1), och 8,5 meter (f2)  för huvudbyggnaden inom de större fastigheterna. 
Huvudbyggnaderna ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns (p1) 
 

KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Komplement byggnaderna föreslås bli 50 kvadratmeter (e2) för de mindre fastigheterna 
och 150 kvadratmeter (e3)  för fastigheterna med möjlighet till hästhållning. För 
komplementbyggnaderna får nockhöjderna uppgå till 5 (f3) respektive 6,5 meter (f4). 
Komplementbyggnaderna ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns (p2). 

 

RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Då planen möjliggör fastigheter med hästhållning, har dessa fastigheter placerats i södra 
delen. Avståndet till befintlig bebyggelse blir således längre samt att nya husen norr om 
hästgårdarna avskärmar mot befintlig bebyggelse.  
 
Planområdet har medvetet koncentrerats till det sydöstra hörnet av fastigheten Bölsåkra 
5:11. Detta med anledning att en sådan placering bedöms göra minst intrång och skada på 
det rörliga friluftslivet. Genom att undvika att placera byggrätter inom vegetations 
bevuxna ytor i området kommer platsen fortfarande förbli öppen för allmänheten och 
fortsatt utgöra ett trevligt strövområde som tydligt skiljer sig från det som kommer bli 
bostadsfastigheter.  
 
ALLMÄN PLATS 

GATA 
Gatan säkerställer angöring till fastigheterna från Bölsåkra backe. Vägen ska utformas 
efter kommunal standard som säkerställer att sopbil, brandbil etc. också kan angöra på ett 
säkert sätt. 
 

HÅLLBART BYGGANDE 
Höganäs kommun är positiv till placering av solceller på tak för att underhålla byggnader 
med värme samt användningen av gröna tak inom området. 
 



GRANSKNINGSHANDLING 2, 2022-02-15  PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR DEL AV BÖLSÅKRA 5:11 

 
10             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Vägen från Bölsåkra backe förlängs vidare in på planområdet som leder till 
kvartersmarken. Där avslutas vägen med en vändplats som utformas så att större fordon 
enkelt kan vända. 
 

BILTRAFIK 
Trafikökningen till följd av detaljplanen är marginell och bedöms inte medföra 
olägenheter för omgivningen.    

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Inga gång- och cykelstråk tillskapas inom ramen för detaljplanen. Omgivningen 
karaktäriseras av villagator med blandat trafikslag.  

 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Närmaste busshållplats finns nordost om planområdet på Norra kustvägen. Där stannar 
linje 224 som går mellan Arild och Jonstorp.  
 

PARKERING, UTFARTER 
Parkeringen löses inom respektive fastighet.  

 

FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 

Planområdet Bölsåkra 5:11 ligger utanför verksamhetsområde för dricksvatten, 
avloppsvatten och dagvatten men i direkt anslutning till verksamhetsområde för VA.  
 
VA avdelningen kan upprätta förbindelsepunkten för dricksvatten och avloppsvatten 
nära Bölsåkra 5:11 ingår inom verksamhetsområde för dricksvatten och 
avloppsvatten. Bebyggelse på Bölsåkra 5:11 kan koppla dricksvatten och 
spillvattenledningar till den allmänna VA- anläggningen i Bölsåkra backe (Svanshall 
13:3) som ligger norr om planområdet. 
 

DAGVATTENHANTERING 

Dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet genom fördröjning, rening och 
infiltration. 
 

AVFALL, ÅTERVINNINGSSTATION 
Renhållningsordningen för Höganäs kommun ska följas när det gäller framkomligheten 
för både kärl och renhållningsfordon.  

MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 
MOTIV TILL REGLERING 
B1 (Enbostadshus) Används för att möjliggöra bostäder. 
 

B2L1 (Enbostadshus med möjlighet till hästhållning) Används för att särskilja 
de olika fastighetstyperna. Bestämmelsen möjliggör hästhållningsverksamhet i mindre 
skala för vissa fastigheter som bedöms lämpliga för det ändamålet.  
 

e1 (Största byggnadsarea för huvudbyggnad) Används För att säkerställa att 
utformningen inte blir för avvikande från omgivningen.  
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e2 (Största byggnadsarea för komplementbyggnad) Reglerar 
komplementbyggnaderna för de vanliga enbostadshusen.  
 

e3 (Största byggnadsarea för komplementbyggnad) Reglerar 
komplementbyggnader på fastigheterna med hästhållning. 
 

f1 (Högsta nockhöjd för huvudbyggnad) För att säkerställa att enbostadshusen 
inte bli allt för höga regleras en högsta nockhöjd. 
 

f2 (Högsta nockhöjd för huvudbyggnad) För att säkerställa att enbostadshusen 
med hästhållning inte kan bli hur stora som helst. Bestämmelsen låter dock en 
högre nockhöjd då fastigheterna också är större.  
 

f3 (Högsta nockhöjd för komplementbyggnader) Säkerställer en lämplig höjd 
för komplementbyggnad. 
f4 (Högsta nockhöjd för komplementbyggnad) Säkerställer en lämplig höjd för 
komplementbyggnad. Tillåts vara något högre till fördel för hästhållningen. 
 
p1 (Placering - huvudbyggnad) Reglerar att huvudbyggnader inte kan placeras 
närmare än 4 meter från fastighetsgräns med anledning att inte skapa olägenheter 
för varandra. 

  

p2 (Placering - komplementbyggnader) Reglerar att komplement byggnader 
inte kan hamna närmare än 1 meter från fastighetsgräns.  
 

d1,2,3 (Fastighet)Reglerar fastighetsstorlekarna. Genom följande bestämmelser 
regleras minsta fastighetsstorlek vilket säkerställer att det inte blir fler än 5 
fastigheter. 
 
Gata1 – Bestämmelsen behövs för att säkerställa tillfartsväg till fastigheterna. 
 
n1 – (Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör säkerhetsrisk) Bestämmelsen 
syftar till att skydda trädträd inom kvartersmark, 
 
n2 – (Befintliga stenmurar skall bevaras) Bestämmelsen tar höjd för muren inom 
kvartersmarken. 
 
a1 – Säker ställer att servitut kan bildas som möjliggöra angöring till gatan- 
 
a3 – Säkerställer allmänna ledningar inom planområdet.  
 

DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 

GENOMFÖRANDETID 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 
AVTAL 
I samband med planläggning upprättas ett exploateringsavtal som redovisar detaljplanens 
genomförande. Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan en kommun och en 
exploatör där kommunen inte är markägare. I avtalet skall exploateringskostnader, 
åtaganden vad avser iordningställande av allmänna platser som gatan i området, 
ledningsdragning mm regleras.  
 
Fastigheterna kommer att anslutas till det kommunala va-nätet men förbli utanför 
verksamhetsområde. Avtal kommer att slutas mellan kommunen och exploatör. 
 
Ett planavtal har upprättats då exploatören bekostar planläggning.  
 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Gatan som planläggs mellan planområdet och Bölsåkra backe föreslås bli allmän med 
enskilt huvudmannaskap. Anledningen till detta är att kommunen vill säkra en väg med 
god framkomlighet för större fordon som exempelvis sopbilar och brandbilar. Samtidigt 
bedömer kommunen att en sådan väg inte har någon större nytta för allmänheten då den 
enbart betjänar de 5 framtida fastigheterna inom planområdet och kopplar inte ann till 
annan väg. Därför föreslås en gemensamhetsanläggning tillskapas för gatan samt övrig 
underjordisk infrastruktur som vatten- och avlopp.  
 
Fastighetsägaren ansvarar för: 

 utbyggnad av gatan inom planområdet 

 utbyggnad av gatan på Bölsåkra backe som idag inte är utbyggd 

 utbyggnad av vatten- och avlopp från förbindelsepunkt på Bölsåkra backe till 
planområdet 

 utbyggnad av el och fiber inom området. Anslutningspunkt anläggs vid planerad 
vändplats. Höganäs energi är nätägare. 

 att ansöka lantmäteriförrättning för bildandet av gemensamhetsanläggningen och 
servitut. 

 att kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för 
strategisk placering av brandposter, samt huvudman för eldistribution innan 
markarbeten utförs inom kvartersmark för markering av förekommande kablar. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 

 

FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.  

 

FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 
Inom planområdet kommer 5 nya fastigheter att bildas. Ansökan om förrättning ska 
skickas in och bekostas av exploatören. De nya fastigheterna ska ingå i en 
gemensamhetsanläggning.  

RÄTTIGHETER 
Det finns en luftburen ledning i området som ägs av Höganäs energi. Den kommer att 
finnas kvar. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
PLANEKONOMISK BEDÖMNING 
Plankostnaderna och  

 

PLANAVTAL PLANAVGIFT 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Detaljplanen bekostas genom 
planavgift som tas ut i samband med samråd och antagande av detaljplanen. 

 

FASTIGHETSBILDNINGSKOSTNADER 
Ansökan om förrättning ska skickas in och bekostas av exploatören.  

 

INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Fastighetsägaren står för samtliga utgifter för att möjliggöra detaljplanen samt utbyggnad 
av nödvändig infrastruktur i området för att säkra genomförandet. 
 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. 
 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Gatan som tillskapas inom planområdet kommer att vara samfälld och underhållas av de 
nya fastigheterna som bildas i området.  

 

GATUKOSTNADER 
Fastighetsägaren bekostar utbyggnad av gatan mellan Bölsåkra backe och kvartersmarken.  
 

TEKNISKA FRÅGOR 
UTBYGGNAD AV ALLMÄN PLATS 
Ansvaret att bygga ut den allmänna platsen inom planområdet åligger fastighetsägaren. 
Detaljplanen säkrar erforderliga ytor för att gatan kan tillskapas i kommunal standard så 
både sopbilar och brandbilar kan angöra till området vid behov.  

 

UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP 
Ansvaret att bygga ut vatten- och avlopp inom planområdet åligger fastighetsägaren. 
Utbyggnaden ska ske  för att säkerställa en god teknisk standard som efterliknar den 
kommunala.  
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PLANERINGSUNDERLAG 
UTREDNINGAR 
En arkeologisk utredning har genomförts inom planområdet. Inom ramen för 
utredningen har 967 kvm schaktats upp. I schakten framkom 7 härdar, 2 stolphål, 2 
gropar och i områdets norra del bottnarna av två odlingsrösen. Anläggningarna och 
fynden ka således sammanfattningsvis sägas vara fåtaliga.  
 
Området med omnejd har varit föremål för en inventering av naturvärden. Naturen inom 
planområdet utgörs dels av slåttrad gräsmark, dels av gles, enskiktad skog av vårtbjörk, 
skogsek och sötkörsbär med trubbhagtorn och slån i sina ytterkanter. Öppen mark som ej 
slåttras utgörs av tät, högvuxen äng, helt dominerad av smalbladig gräs och flertalet berg i 
dagen.  
 

 
Karta: Naturvärdena i förhållande till planområdet. 

 
De identifierade naturvärdesobjekten med visst naturvärde karaktäriseras av gles, 
enskiktad lövskog dominerad av vårtbjörk med inslag av äldre ekar och sötkörsbär. 
Fältskiktet domineras helt av smalbladiga gräs med ytterst få insektsskyltande inslag, 
enstaka vitmåra och äkta johannesört påträffades. Området är noggrant ”städat” från död 
ved och de flesta torrakor är nedtagna. Områden som bedömts ha lågt naturvärde utgörs 
av slåttrad gräsmarken. 
 
Av inventering noterades inga relevanta naturvårdsarter. I utsök från ArtDatabankens 
databaser återfanns endast en relevant naturvårdsart (gråkråka). Av de naturvärdesobjekt 
och värdeelement som avgränsats i utredningen har klipphällarna (berg i dagen) bedömts 
vara mest intressanta ur ett artskyddsperspektiv. Dessa objekt uppvisar sådana kvaliteter 
att de sannolikt nyttjas regelbundet som fortplantningsområde och/eller viloplats för 
skyddade arter. Enligt 4 § 4 punkten artskyddsförordningen, är det förbjudet att skada 
eller förstöra de skyddade arternas fortplantningsområden eller viloplatser. 
 

Planområdet 
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RIKSINTRESSEN 
NATURVÅRD 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken. Värdet i området finns i horsten med intressant berggrund samt 
naturbetesmark.  
 
Den framtagna naturvärdesinventeringen belyser vissa värdeelement i form av berg i 
dagen, gles björkskog med inslag av ekar och sötkörsbär. Hänsyn bör tas till dessa i 
planeringen. Med naturvärdesinventeringen som grund har planområdet koncentrerats i 
det syöstra hörnet för att inte fragmentera området i allt för stor grad samt med hänsyn 
till de utpekade värdeelementen. Detaljplanen bedöms således inte påverka områdets 
riksintresse för naturvård.  

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse naturvård. 

 

FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken.  
 
Urbergshorsten Kullaberg är en märklig terrängform med höga toppar och klippor som 
stupar brant ner i havet. Skogar med såväl barr- som lövträd dominerar på berget men här 
finns också rester av enbevuxna ljung- och fäladsmarker, åker och äng. På flera platser kan 
man uppleva långa utblickar över omgivningen och från den högsta punkten Håkull med 
sina 187,5 meter har man en vidsträckt utsikt över hav och land. Kustlinjen är varierad med 
vikar, uddar, klyftor, tunnlar och skär. I strandzonen återfinns raukar, grottor och 
klapperstensfält 
 
Längs hela västkusten förekommer fragmenterade strandängar och kusthedar, och i norr 
mellan Arild och Svanshall finns bland annat rester av ljunghed. Stränderna är smala och 
varierade med klippor, klappersten och långrunda sandstränder. Vid Kullaberg sker en 
övergång från Öresunds brackvatten till de saltare vattenförhållanden som präglar den 
svenska kusten norröver, vilket skapar förutsättningar för en bred marin 
artsammansättning. De varierade naturförhållandena på land och det gynnsamma klimatet 
har gjort att det totala antalet växt- och djurarter är stort och flera sällsynta arter kan hittas 
här. 
 
Med hänsyn till de värden som utgör riksintresset för friluftsliv har planområdet varsamt 
placerats i det sydöstra hörnet som inte påverkar några värden, samtidigt som hänsyn tas 
till olika element som bedöms ha visst naturvärde. Även om platsen är helt öppen idag och 
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fri från bebyggelse bedöms inte riksintresset för friluftsliv påverkas i så stor grad att 
friluftslivet påverkas negativt efter exploateringen. 

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 

 

RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 
§ miljöbalken.  
 
Inom dessa områden ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. 
 
Det rörliga friluftslivet har ökat avsevärt inom området och har möjliggjorts med att ta 
bort/öppna upp staket (taggtråd, fårstängsel) rensa upp ogenomtränglig natur. Inom 
området med de genomförda åtgärderna kan man röra sig i såväl öst-västlig riktning som 
nord-sydlig utan att gå på/genom odling av vall. Man kan även genom ett samarbete 
mellan markägare vandra från Svanshall till Södåkra genom området. Planen är att det ska 
gå att vandra mellan Natura 2000 området (Linnes ängar) och till Hässelbovägen genom 
området (nya arrendeavtal med markägare i anslutning till markområdet). Inom området 
finns idag en stor våtmark anlagd (Länsstyrelsens beslut diarienr. 521-34681-2018) På ett 
flertal platser är det idag utplacerat bänkar för de som vill slå sig ner och bara njuta av 
naturen. Under hösten genomfördes ett mindre scoutläger i den södra skogskanten, vilket 
är en bra plats för just friluftsliv. Scouterna har även gjort en skiss på lägerplatsen för att 
kunna ha återkommande lägerverksamhet.  
 
Det är därför av stor vikt att fastigheterna placeras där de gör minst skada på de 
naturvärdena inom och i anslutning till planområdet samt att de fortsättningsvis främjar  
ett rörligt friluftsliv. 
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Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 

 

KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 
4 kap miljöbalken. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena.  
 
Riksintresset för kustzon är starkt kopplat till de redan nämnda riksintressena ovan. 
Naturvärdena i planområdet utgörs av gles björkskog med inslag av skogsek och 
sötkörsbär och även berg i dagen. Utformningen av detaljplanen har tagit hänsyn till dessa 
värden genom att inte innefatta dem i planområdet.. Området fauna förbli intakt, med 
berg i dagen som bedöms utgöra viloplats för insekter och reptiler som rör sig mellan de 
olika grönområdena. Genomförandet av detaljplanen försvårar inte heller för allmänheten 
att röra sig inom den natur som finns i anslutning till planområdet. Planen bedöms därför 
inte beröra riksintresset negativt.  

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon. 
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NATURA 2000 
Planområdet angränsar till natura 2000 område.  

 

KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ, SKÅNELINJEN PER ALBIN-LINJEN 
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per 
Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs 
den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd och skulle förhindra 
mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Försvarslinjen är en unik företeelse 
som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som 
Skånelinjen utgör.  
 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKÅNES KUSTZON 
Länsstyrelsen i Skåne och Region Skåne har tagit fram ett planeringsunderlag för 
kustkommunerna i Skåne, rapporten Skånes kustområden – ett nationallandskap, 2001:35. 
Kustzonen kring planområdet beskrivs som: 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET  
OMGIVNINGSBULLER  
Föreslagna byggrätter ligger mellan 150 – 200 meter från Norra kustvägen och avskärmat 
av befintlig bebyggelse och vegetation däremellan. Området bedöms således inte utsättas 
för buller som överskrider dagens riktvärden.  

 

KULTURMILJÖMÄSSIGA FÖRHÅLLANDEN  
FORNLÄMNINGAR  
En arkeologisk utredning har utförts i området mellan den 28 och 29 juli 2021. Efter att 
ha schaktat totalt 967 m2  har 7 härdar, 2 stolphål och 2 gropar påträffats. Utredningen 
har påvisat fornlämningar i form av en boplats inom området. Platsen har kunnat 
avgränsas. De framkomna lämningarna anses ha lågt vetenskapligt värde. Fördjupade 
utredningar är således inte aktuellt.  
 
Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.

  
 
Karta: Visar vart schaktning skett. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 

OMRÅDET IDAG 
Planområdet är idag en öppen och gräsbevuxen yta.  

 
Karta: Planområdet idag 

 

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

 

VATTEN 
Med hänsyn till ytligt berg/morän varierar grundvattennivån och sjunkvatten beroende på 
nederbördsförhållanden. Vid en jämförelse med rapporterade grundvattennivåer i 
brunnar kring planområdet kan konstateras att dessa nivåer i allmänhet ligger någon eller 
några meter under markytan. 

 

GEOLOGI 
Jordlagret är mycket tunt. Med bakgrund av ytligt berg/morän bedöms de geotekniska 
förhållandena för föreslagen bebyggelse som goda. 

 

FRITID OCH REKREATION 
Planområdet är beläget med direkt tillgång till allemansrättsligt tillgängliga naturområden. 
Inom ett par hundra meter nås stranden med möjlighet till bad, samt hamnen. 

 

Öppen 
gräsbevuxen 
mark, med en 
mindre 
skogsdunge 
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VEGETATION  
Inom planområdet finns i huvudsak gräsvegetation och en mindre, begränsad, 
trädvegetation. Några inrapporterade fynd inom planområdet finns inte redovisade i 
artportalen. Se vidare ovan kapitel om naturvårdsplan samt upprättad 
naturvärdesinventering (Calluna AB 2020-08-13). 

 

DJURLIV 
Något djurliv av bevarandevärde är inte känd inom planområdet (en förbiflygande individ 
av gråkråka har noterats, dock inte av häckande inom området (Calluna AB 2020-08-13). 

 

BEBYGGELSE 
Området är idag obebyggt.  
 

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Inom planområdet föreslås inte någon ny service. Planområdet är beläget cirka 2,5 
kilometer från service såsom dagligvaruaffär, skola med mera i Jonstorp. 
 

TRAFIK 
BILTRAFIK 
Norra Kustvägen trafikerades år 2016 av knappt 2000 fordon per dygn. Bölsåkra backes 
anslutning till Norra kustvägen bedöms uppfylla kraven i VGU (Vägar och gators 
utformning). Bölsåkra backe är 5,5 meter bred med radie R7 samt R60 vid anslutning till 
Norra kustvägen. Två bilar kan mötas på Bölsåkra backe så någon risk för köbildning på 
väg 1451 föreligger inte. Erforderlig siktröjning sker i Bölsåkra backes anslutning till väg 
1451så att det 5 meter in från vägkant säkerställs fri sikt om 85 meter i båda riktningar 
utmed väg 1451. 

 
Skissen visar att två personbilar kan mötas på Bölsåkra backe. 

 
Planområdet kommer angöras via Bölsåkra backe som är planlagd lokalgata. Enligt 
trafikverkets trafikalstringsverktyg kan planområdet beräknas komma att generera mindre 
än ett trettiotal bilresor per dygn. Denna begränsade tillkommande trafik från 
planområdet bedöms inte föranleda behov av några åtgärder i vägnätet (utöver 
iordningställande av återstående del av Bölsåkra backe till lokalgata enligt gällande 
detaljplan). 
 

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Enligt kommunens översiktliga planering föreslås utbyggnad av bättre gång och 
cykelmöjligheter längs Norra Kustvägen vid planområdet. 
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KOLLEKTIVTRAFIK 
Norra Kustvägen genom Svanshall, cirka 100 meter från planområdet, trafikeras av 
regionbusslinje 224 med ett tiotal dagsturer vardagar.  

 

PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Boende- och besöksparkering skall anordnas på egen fastighet efter kommunens 
parkeringsnorm. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
VA är idag inte utbyggt inom planområdet. Området ingår inte i kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Finns kommunala ledningar i närheten? 
Kapacitet i ledningarna? 

 

DAGVATTENHANTERING 
Nederbörd inom planområdet infiltreras idag naturligt i marken och kommer fortsätta 
göra så vid ett genomförande av planförslaget. 
 

VÄRME 
Någon infrastruktur för värme är idag inte utbyggt inom planområdet.  
 

ÖVRIGA LEDNINGAR 
Höganäs energi har idag en luftledning genom planområdet, se vidare ovan. 
 

HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Buller bedöms inte påverka planområdet. 
 

FARLIGT GODS 
Norra Kustvägen är inte utpekad som led för transport av farligt gods. 

 

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

 

RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 
Området bedöms inte vara utsatt för risk för översvämningar från varken hav eller regn. 
Anledningen är att området ligger cirka 17 meter över havet, samt att exploateringen inte 
stor nog för att leda till hårdgjorda ytor i den omfattningen. Dagvattnen kommer fortsatt 
att infiltreras inom området.  
 

RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning för 
inom det specifika planområdet har inte genomförts. 
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 

GENOMFÖRANDE 
 

MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
UNDERSÖKNING  
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplanen bedöms inte leda 
till betydande miljöpåverkan. 
 

SOCIALA KONSEKVENSER 
FRITID OCH FOLKHÄLSA 
Området kommer fortsatt vara öppen och tillgänglig för invånare som vill njuta av 
naturen kring planområdet.  
 

TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovprövning.  
 

MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de 
senaste fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i 
Höganäs centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden 
som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga 
mätningar av kommunen men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat 
långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden 
ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns 
också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte 
heller överskred normvärdena. De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan 
generellt anses gällande för hela kommunen och därför också för aktuellt planområde. 

 

VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. Recipienten är Skälderviken och dess ekologiska 
status bedöms som god. 

 
BULLER 
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
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bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 
kvadratmeter, men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Förordningen anger att 
om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret 
uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid 
fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den 
skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 

 
Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande påverkas negativt av buller. 
 

NATIONELLA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positivt eller negativt, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets 
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.  
 
Sammantaget bedöms inte gällande nationella miljömål påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. 

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
översvämningar, ökade havsnivåer etc. 
I Höganäs kommuns klimat PM (Godkänd i Kommunstyrelsen 2012-01-24) redovisas 
att havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå 
innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då 
planområdet ligger cirka 17 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som liten.  
 

KONSEKVENSER PÅ INFRASTRUKTUR 
MOTORTRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Bölsåkra backe kommer att förlängas fram till planområdet. Utöver det bedöms befintliga 
gator inte att beröras.  

 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Gatan inom planområdet föreslås bli allmän men med enskilt huvudmannaskap. Drift 
och underhåll av vägen föreslår man förlägga på en samfällighetsförening i vilken de nya 
fastigheterna som ska bildas i området, ska vara delägare. För kommunen finns därför 
inga ekonomiska konsekvenser.  

 

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN BÖLSÅKRA 5:11 
Får en utgift i samband med lantmäteriförrättningar, bland annat i samband med 
avstyckning, och en inkomst i samband med framtida försäljningar av kvartersmark för 
bostäder. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN BÖLSÅKRA 5:11 
Detaljplanen kommer att påverka del av Bölsåkra 5:11. Dels genom att 5 nya fastigheter 
ska bildas av Bölsåkra 5:11 men även att restfastigheten kommer separeras i två olika 
skiften av den planerade vägen.  
 


