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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Byggnadsnämnden uppdrog den 23 juni 2009 åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Eleshult 8:34 m.fl. 
Planändringsområdet är ett villaområde och infattas av 34 fastigheter ägs av privata ägare. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Ändring av detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation med utökad byggrätt och 
högre byggnadshöjd än vad som tillåts i gällande detaljplan. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Ändring av detaljplanens handläggs med standard planförfarande, dvs. plansamråd och 
formell granskning. Planen antas av kommunfullmäktige.  

 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 14 februari - 7 mars 2022. Kungörelse om samråd har skett 
genom mejl till berörda myndigheter och interna avdelningar enligt sändlista, kommunens 
hemsida den 2022-02-02 samt annonsering på kommunens anslagstavla, annons i 
Höganäs Lokaltidning den 2022-02-12 

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 16 maj – 6 juni 2022. Kungörelse om granskning har skett 
genom mejl till berörda myndigheter och interna avdelningar enligt sändlista, kommunens 
hemsida den 2022-05-03 samt annonsering på kommunens anslagstavla, annons i 
Höganäs Lokaltidning den 2022-05-21 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 13 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 

MYNDIGHETER 
 
SKANOVA ACCESSNÄTPLANERING/TELIA (2022-05-04) har inget att erinra. 
 
TRAFIKVERKET (2022-05-11) har inget att erinra. 

 
NORDION ENERGI (2022-05-15) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2022-05-16) har inget att erinra. 

 
LANMÄTERIET (2022-05-23) har inget att erinra. 

 
LÄNSSTYRELSEN (2022-06-03) har inget att erinra. 

INTERNT  
 

HÖGANÄS ENERGI (2022-05-11) har inget att erinra. 
 
NÄRINGSLIVSCHEF (2022-05-11) har inget att erinra. 
 
EXPLOATERINGSAVDELNINGEN (2022-05-12) har inget att erinra. 
 
NSR (2022-05-20)  
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande: 
NSR är positiva till att avfallshanteringen sker på den egna fastigheten och att det bygger 
på källsortering. 
• NSR vill poängtera vikten av att vägen som går i planen håller de måtten som finns i 
renhållningsordningen för Höganäs kommun. 
• 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. 
              
            Kommentar: Yttrandet har noterats.   
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RÄDDNINGSTJÄNST (2022-05-20) har inget att erinra. 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2022-05-23) har inget att erinra. 

              GEODATAAVDELNINGEN (2022-05-23) 
      Synpunkter enligt nedan: 

Plankarta 
• kommunloggan saknas 
• bestämmelsen för högsta antal våningar; andra meningen bör tas bort 
• röda ramen kring bestämmelser som påverkas bör omge även rubriken 

”Bestämmelser som upphävs inom röd markerad ändringsgräns” 
Planbeskrivning 

• s 12: bestämmelsen för högsta antal våningar; andra meningen bör tas bort 
• s 14: ” Exploatören ansvarar för att område markerat med ”u” och ”n” hålls 

fritt.” – Men det finns inga n eller u inom aktuellt område? Detta bör tas bort… 
Teknisk kontroll 

• ta bort extra brytpunkter för de nya egenskapsytorna 
• fyll i planattribut i planredigeraren (planattribut, planstatus) 

 
Kommentar: Ändring görs i plankartan och planbeskrivningen. 

 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 2 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Synpunkter från 1 har föranlett en omarbetning av planförslaget. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Redaktionella ändringar av plankartan och planbeskrivningen. 
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter genomförd granskning har synpunkter föranlett till förtydligande av 
planbeskrivningen och plankartan som bedöms vara av redaktionell karaktär. Synpunkter 
av redaktionell karaktär redovisas under Inkomna synpunkter under granskning,  
 
Det finns inga kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det 
aktuella planområdet. 
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