
HÖGANÄS KOMMUN

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KALLELSE   
 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
  
    

 

 
 
 
 
 

 

VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2021-11-25, kl 18:30 
Plats: Sessionssalen 

 

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till 
Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se. 

 

Vid sammanträdet kommer smörgåsar och kaffe/thé att serveras. 
Välkomna 

 

Gustaf Wingårdh (M) 
Ordförande 
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HÖGANÄS KOMMUN

263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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 KALLELSE   
 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
  
    

 

 
 
 
 
 

 

1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 
Förslag på datum: Digitalt den 7 december 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige 
(KS/2021/533) 

  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ingemar Hertting (MP) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 15 november 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ersättare blir Kerstin Nilermark (MP) 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga anmälningen till handlingarna. 
 

5. Avsägelser   
Ärendet i korthet 
Följande avsägelser har inkommit: 
Kerstin Nilermark (MP), avsägelse uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 
Ann-Cathrin Hellsén (MP), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja avsägelserna. 
 
 

6. Fyllnadsval (KS/2021/475)   
Sammanfattning 
Fyllnadsval behöver förrättas kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2021, att bordlägga 
valet av ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Ingemar Eriksons (C) avsägelse. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Ingemar Erikson (C). 
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7. Ändring av detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan 

m.m inför antagande, Höganäs kommun (KS/2020/616) 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 16 september 2021, 
 
att anta ändring av detaljplan för del av kv Mars, Brukskolan m.m Höganäs kommun, upprättad 
den 16 september 2021. 
 

8. Godkännande av exploateringsavtal för Tunneberga 
1:28 (Tomtelund) i Jonstorp (KS/2021/480) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till exploateringsavtal med Tomtelund Fastighets AB,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.  
 

9. Antagande av detaljplan för Tunneberga 1:28 med flera 
(Tomtelund) i Jonstorp, Höganäs kommun 
(KS/2018/337) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna upprättad granskningsutlåtande, daterad den 8 oktober 2021, 
 
att anta detaljplan för del av Tunneberga 1:28 med flera (Tomtelund), Jonstorp, Höganäs 
kommun, upprättad den 8 oktober 2021. 
 

10. Antagande av bostadsförsörjningsprogram för Höganäs 
kommun 2021-2024, riktlinjer för bostadsförsörjning 
(KS/2020/222) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 14 oktober 2021, 
 
att anta Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024 - riktlinjer för 
bostadsförsörjning, Höganäs kommun, upprättad den 14 oktober 2021. 
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11. Fastighetsförvärv till AB Höganäshem (KS/2021/501)   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att uppdra åt Höganäshem AB att slutföra fastighetsförvärven av Höganäs 35:88 "Gula Villan", 
Höganäs 37:1 "Tivolihuset", Verkstaden 19 ”Fyrkanten”,  Korpen 9 ”Gamla brandstationen” 
samt kvarteren Moroten samt Sparrisen "Steglinge", med överlåtelsedatum den 1 januari 2022. 
 

12. Utökning av borgensram till AB Höganäshem 
(KS/2021/502) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att utöka borgensramen för AB Höganäshem med 400 mnkr. 
 

13. Förslag på avfallstaxa från och med 1 april 2022 
(KS/2021/515) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan gällande från den 1 april 2022. 
 

14. Löneöversyn 2021 (KS/2021/484)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att öka nämndernas budgetramar 2021 med sammanlagt 2,138 tkr, med fördelning enligt tabell 
ovan, kolumnen ”Löneöversyn 2021”, 
 
att finansiera ovanstående ramtillskott med ianspråktagande av kommunfullmäktiges reserv för 
lönejusteringsåtgärder i budget 2021, 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att inarbeta helårseffekten, av den utökade ramen för 2021 
baserat på årets löneöversyn, i budget 2022.  
  
Förslag på sammanträdet: 
att öka nämndernas budgetramar 2021 med sammanlagt 2,338 tkr, med fördelning enligt tabell 
ovan, kolumnen ”Löneöversyn 2021”. 
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15. Svar på motion angående visning av dokumentärfilmen 
Greta (KS/2020/609) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen. 
 

16. Uppföljning av motioner (KS/2021/179)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga uppföljning av motioner daterad den 5 oktober 2021  till handlingarna. 
 

17. Uppföljning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige 
(KS/2021/197) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga förteckningen över beslut fattade i kommunfullmäktige till handlingarna. 
 

18. Godkännande av sammanträdesschema 2022 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 
(KS/2021/489) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa mötesdagar för perioden 1 januari 2022 till 14 oktober 2022, för nuvarande 
mandatperiods kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 
oktober 2021, 
 
att fastställa måndagen den 17 oktober 2022 klockan 18:30 som tillträdande 
kommunfullmäktiges första sammanträde, 
 
att föreslå mötesdagar för perioden 18 oktober 2022 till 31 december 2022, för tillträdande 
kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 2021. 
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19. Ny motion (KS/2021/566)   
Sammanfattning 
Följande motion har inkommit: 
Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L): Motion angående 
Ängelholm/Helsingborgs flygplats, inkommen den 12 november 2021. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning. 
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Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige 

KS/2021/533 
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
     2021-11-25   
 
 

  

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2021/533 
§ 
Anmälan om ny ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ingemar Hertting (MP) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige 
från och med den 15 november 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
 
Ny ersättare blir Kerstin Nilermark (MP) 
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen Skåne, beslut den 15 november 2021. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningen till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Avsägelser 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2021/573 
§ 
Avsägelser 

Sammanfattning av ärendet 
Följande avsägelser har inkommit: 
Kerstin Nilermark (MP), avsägelse uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige,  
Ann-Cathrin Hellsén (MP), avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag  
Kerstin Nilermark (MP), avsägelse inkommen den 18 november 2021, 
Ann-Cathrin Hellsén, avsägelse inkommen den 15 november 2021. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja avsägelserna. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Ärendenummer: #56347 | Inskickat av: Kerstin Elisabeth Nilermark (signerad) | Datum: 2021-11-18 15:07 Sida  av 3 3

Anmälan gäller

Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser din avsägelse?

Ange samtliga uppdrag som du vill avsäga dig.

Kommunfullmäktige

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse

Nej

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Kerstin Elisabeth NilermarkNamn: 
Person ID: 

2021-11-18 15:07Datum: 
C771E156763515B73992DF9081E1DEA472BBFC63Signerad checksumma: 
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Ärendenummer: #56259 | Inskickat av: Ann-Cathrin Jenny Helen Hellsén (signerad) | Datum: 2021-11-15 22:17 Sida  av 3 3

Anmälan gäller

Jag vill lämna in avsägelse för ett eller flera uppdrag

Vilket uppdrag avser din avsägelse?

Ange samtliga uppdrag som du vill avsäga dig.

Kommunfullmäktige

Flyttar du från kommunen i samband med din avsägelse

Nej

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Ann-Cathrin Jenny Helen HellsénNamn: 
Person ID: 

2021-11-15 22:17Datum: 
6D4A2DEF8CA16B1FEBF01324592BAA3B64539E33Signerad checksumma: 
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Fyllnadsval 

KS/2021/475 
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
     2021-11-25   
 
 

  

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2021/475 
§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2021, att bordlägga valet av ny 
ersättare i bygg- och miljönämnden efter Ingemar Eriksons (C) avsägelse. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktige, beslut den 28 oktober 2021, § 90. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Ingemar Erikson (C). 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Ändring av detaljplan för del av kv Mars, 
Bruksskolan m.m inför antagande, Höganäs 

kommun 

KS/2020/616 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-10-12    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Judith Melin (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Gertrud Greén (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Eva Hemström 
Liridon Tetaj (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:30 
  
Paragrafer §182 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ulf Molin (C) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-10-12    
 

SIGNATUR   
 
  

Justerande ……………………………………………… 
Ulf Molin (C)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-22 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-22 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-10-12    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/616 
§ 182 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV KV MARS, BRUKSSKOLAN 
M.M INFÖR ANTAGANDE, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2020, § 179, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för fastighet Mars 17 (Bruksskolan). Detaljplaneändringen av det aktuella området syftar 
till att möjliggöra en utbyggnad som långsiktigt tillgodoser skolans behov då paviljongerna ska tas bort. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd där 13 yttranden inkommit till kommunen. 
Detaljplanen har varit föremål för granskning där 11 yttranden inkommit till kommunen.  
 
Inför antagandet finns inga kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 28 oktober 2021, § 57, 
Kommunstyrelsen, beslut den 23 oktober 2020, § 179. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 11 februari 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 
februari 2021, § 9. Samråd genomfördes mellan den 15 mars och 5 april 2021. 
Granskningsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 
2021, § 43. Granskning genomfördes mellan den 28 juni och 6 september 2021. 
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till planutskottets förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 16 september 2021, 
 
att anta ändring av detaljplan för del av kv Mars, Brukskolan m.m Höganäs kommun, upprättad den 16 
september 2021 
 
Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-17
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-09-09    KS/2020/616 

 

 
 
 
 
 

Ändring av detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan m.m 
inför granskning, Höganäs kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2020, § 179, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för fastighet Mars 17 (Bruksskolan). Detaljplaneändringen av det aktuella området syftar till 
att möjliggöra en utbyggnad som långsiktigt tillgodoser skolans behov då paviljongerna ska tas bort. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd där 13 yttranden inkommit till kommunen. 
 
Detaljplanen har varit föremål för granskning där 11 yttranden inkommit till kommunen.  
 
Inför antagandet finns inga kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Uppdrag från kommunstyrelsen 
 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 11 februari 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 februari 
2021, § 9. Samråd genomfördes mellan den 15 mars och 5 april 2021.  
 
Granskningsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 
2021, § 43. Granskning genomfördes mellan den 28 juni och 6 september 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 16 september 2021, 
 
att anta ändring av detaljplan för del av kv Mars, Brukskolan m.m Höganäs kommun, upprättad den 16 
september 2021 
 
 

 

 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 
 Liridon Tetaj 

  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2021-05-27 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1989, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i maj 2021.
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
/Anders Skoog, Höganäs 2021-05-27 

Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för ökad byggrätt så att en tillbyggnad kan ske. 
Tillbyggnaden ska ersätta paviljongerna vars tid löper ut år 2023. 

ORIENTERINGSKARTA

Området inom de blåa linjerna är föremål för ändring.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
20XX-XX-XX 20XX-XX-XX

DIARIENUMMER:
KS/2020/6162021-09-16

Gulistan Batak Liridon Tetaj

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 
DEL AV KV. MARS, BRUKSSKOLAN M.M
HÖGANÄS STAD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

STANDARDFÖRFARANDE

INOM GULSKRAFFERAT OMRÅDE GÄLLER INTE  
FÖLJANDE BESTÄMMELSER

FÖLJANDE PLANBESTÄMMELSER ÄNDRAS I SIN HELHET
e1 35%Största bruttoarea ovan mark exkl uthus 35 % av fastighetsarean inom markerat område PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsbeteckning
Befintliga fastighetsgränser
Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

Värdefull miljö. Ny bebyggelse skall utformas med särskild varsamhet med hänsyn till omgivningens egenart.
PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

FÖLJANDE PLANBESTÄMMELSER UPPHÄVS I SIN HELHET

UPPHÄVANDE AV PICKMARK
Prickmarken upphävs inom grönmarkerat område

f1 Fasad ska utformas av stenmaterial, i tegel eller puts., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år för ändringarna inom detaljplanen., PBL 4 kap. 21 §
Övriga planbestämmelser gäller enligt underliggande detaljplan.

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik., PBL 4 kap. 6 §

0 20 4010 Meter± 1:1 000Skala (A3)

k

NY BESTÄMMELSE
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

x1

SKALA 1:1000 (A3)

Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.GÅNG-CYKEL
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KS/2020/616 

PLANBESKRIVNING 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

DEL AV KV. MARS, BRUKSSKOLAN M.M 

I HÖGANÄS 
 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 

 
 

 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 2021-09-16  
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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 

 
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 
Abdulmouneim Baradey , assistent 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggrätt samt ändra och ta bort 
planbestämmelser som saknar lagstöd. Ändringarna ska säkra skolverksamhetens behov 
långsiktigt. Därutöver kommer en remsa att säkras och planläggas till en framtida gång- 
och cykelväg längs med fastighetens östra sida. Detta som en kompensation för 
upphävande av servitutet som funnits inom fastigheten tidigare.  
 

BAKGRUND 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om att Bruksskolan fortsättningsvis ska vara en F-9 
skola med plats för 500 elever. För att klara antalet inskrivna elever i dagsläget har ett 
antal paviljonger hyrts in. Kontraktet med paviljongerna går ut 2023. För att kunna säkra 
skolplatserna långsiktigt måste planen möjliggöra en högre byggrätt som tillåter 
utformningen och uppförandet av en tillbyggnad som uppfyller nödvändiga krav och 
behov.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2020-10-13, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för Bruksskolan, Mars 17. 
 

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande.  

 
 
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/byggnadsnämnden för 
antagande. 

Page 24 of 294



GRANSKNINGSHANDLING, 2021-09-16  Ändring av detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan  

 
4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 
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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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet är befintlig tätortsområden 
 

 
Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplan: 
Del av kv. MARS, Bruksskolan m.m. som vann laga kraft 1996-10-23  
 
Gällande detaljplan i området 
Detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan m.m. (1284-P173) 
Detaljplanen vann lagakraft den 23 oktober 1996 och har en genomförande tid på 15 år. 
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en sammanhållen F-9 skola inom kvarteret 
Mars. Därutöver föreslogs även skydd av kulturhistoriska värden. 
 
 

Planområdet 
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Karta: Kartutsnitt av gällande detaljplan  
 
 
 
 
RIKSINTRESSEN 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon 
enligt 4 kap miljöbalken. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
OMRÅDET IDAG  
Fastigheten Mars 17 uppgår till 12385 kvm. Fastigheten är central beläget i Höganäs 
tätort. Området angränsar till stadshuset i öster, Centralgatan i norr och Torggatan i 
söder. Höganäs busstorg finns c:a 100 meter nordost om planområdet. Inom 
planområdet finns Bruksskolan som är en F-9 skola. Ca 250 meter sydväst om 
Bruksskolan finns Kvickbadet, med tillgång till grönområden, lek och bad. Den äldre 
delen av Bruksskolan är utpekad i kommunens kulturmiljöplan som ”kulturhistorisk 
särskilt värdefull”. Den nyare delen av Bruksskolan är också utpekad och kategoriseras 
som ”kulturhistorisk värdefull”. 
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        Planområdet och dess innehåll 

 
FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till föreslaget planområde. 
Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.  

Busstorget 

Stadshuset 

Kvickbadet 
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BEBYGGELSE 

 
 
 
Inom planområdet finns i dagsläget tre separata huskroppar. Hus A är den äldre delen av 
Bruksskolan. Öster om den finns hus B som tillkom under 90-talet. Och längst ner i 
planområdets sydöstra hörn har vi hus C som ligger intill de tillfälliga paviljongerna. 

FÖRSLAG PÅ ÄNDRING 
 
SAMMANFATTNING 
Huvudidén med planförslaget är att öka byggrätten i området för att bättre kunna anpassa 
området till verksamhetens behov. Kontraktet för paviljongerna som är belägna på östra 
delen av fastigheten löper ut år 2023. Skolan behöver därför en ny tillbyggnad som 
ersätter paviljongerna och säkerställer verksamhetens långsiktiga behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hus A 

Hus B 

Bebyggelse inom planområdet 
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Utfartsförbudet minskas ca 2 meter längs med 
Centralgatan samt i sin helhet längs med Torggatan. 

e1 – bruttoarean ändras till 35% 

Omfattningen minskar, för att tillåta 
friare utformning 

Ändring av prickmarken mot Centralgatan  

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
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ÄNDRING AV ”UTNYTTJANDEGRADEN” 
Detaljplanen medger idag att en bruttoarea om 25% får byggas på en yta som uppgår till 
9 828 m2. Bta´n uppgår således i underliggande plan till 2 457 m2. Den totala bta´n inom 
det specifika området, alltså den gula rektangeln (exklusive paviljongerna) uppgår till 
1 828 m2. De byggnader som är belägna inom den gula rektangeln är 
beräkningsgrundande för bta´n.  
 
Hus B består av tre olika delar. B1 är den del av Bruksskolan som är i två plan och 
innehar en bta om 1 522 m2. B2 är matsalen och består av en våning vars bta uppgår till 
112 m2. B3 är bryggan mellan den äldre delen av bruksskolan med den nyare och innehar 
en bta om 24 m2. Hus C som ligger söder om paviljongerna kommer fortsatt att finnas 
kvar. Hus C består av en byggnad i en plan vars bta uppgår till 170 m2.  
 
Tillbyggnaden föreslås placeras öster om hus B. Byggnaden beräknas uppgå till 1 355 m2 
bta. Den totala bta´n i området med en ny tillbyggnad inräknat uppgår till 3 183 m2. 
Gällande byggrätt överskrids således med 726 m2 bta.   
 
För att möjliggöra en tillbyggnad föreslås exploateringsgraden öka till 35%  av den 
specifika ytan. Den totala bta´n som kan uppföras i området efter ändringen uppgår till 
3 440 m2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartan visar det specifika området inom de gula linjerna som utgör grunden för beräkning av exploateringsgraden, samt 
existerande byggnader. 
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ÄNDRING AV ”BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE” 
I bilden nedan visas den tilltänkta utbredningen av tillbyggnaden. För att tillbyggnaden 
ska få plats utan att påverka den befintliga multiarenan som finns på skolgården måste 
byggnaden placeras längre norrut. Det innebär att en del av byggnaden måste placeras ca 
3,5 meter inom mark som idag är prickat. För att möjliggöra en tillbyggnad enligt 
förslaget måste den gulmarkerade delen av prickmarken upphävas. Prickmarken mot 
Centralgatan är idag 6 meter. Efter upphävandet av den gulmarkerade delen återstår 2,5 
meter kvar av prickmarken. 
 

 
 
 
Avståndet mellan Centralgatans mittlinje och fasaden kommer vara ca 11 meter. 
Hastigheten på Centralgatan är 30 km/h och enligt kommunens beräkningar kör där ca 
2000 fordon/dygn. Bullernivåerna vid fasad skulle understiga 55 dBA frifältsvärde. 
Kommunen bedömer således att bullret inte kommer påverka innemiljön eller skolgården 
till följd av delvis upphävande av prickmarken mot Centralgatan.  
 
ÄNDRING AV ”VÄRDEFULL MILJÖ & FASAD MATERIAL” 
I underliggande detaljplan har miljön kring den äldre delen av Bruksskolan beaktats 
genom bestämmelsen värdefull miljö. Genom denna bestämmelse har hus B fått sitt 
formspråk och fasad. Eftersom tillbyggnaden hamnar längre ifrån den äldre byggnaden 
samt med risk att området upplevs som monotont, kommer detaljplanen upphäva en del 
av bestämmelsens utbredning.  
 
Bestämmelsen gäller idag inom det skrafferade området enligt bilden nedan. Men i 
ändringen av detaljplanen föreslås att bestämmelsen upphävs inom det blåa området. Det 
öppnar upp för nya utformningar och material val.  
 

Prickmarken kommer upphävas inom den gula delen. Anledningen är att kunna flytta upp tillbyggnaden en aning för att 
inte påverka den befintliga multiarenan.  
 

Prickmarken 
upphävs inom det 
gula området. 
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Inom det skrafferade är utformningen begränsad.  Gällande bestämmelse föreskriver att, ny 
bebyggelse ska utformas med särskild varsamhet och hänsyn till omgivningen. Inom ramen för 
ändringen kommer bestämmelsen att upphävas inom det blåa området.  
 

Gång- och cykelvägen mot östra delen av fastigheten, 
 

GÅNG- OCH CYKELVÄG & UTFARTSFÖRBUD 
Eftersom syftet med x-området upphävs bör en långsiktig 
passage säkras. Anledningen till upphävandet av x-området är 
att skolan inte vill ha obehöriga i skolområdet. För att 
långsiktigt säkra en allmän passage bedömer kommunen att 
det är lämpligt att planlägga en remsa längs med fastighetens 
östra del som allmän platsmark (gång- och cykelväg) även om 
en sådan markanvändning tidigare saknats. Utfartsförbudet 
mot Centralgatan minskas också till följd av gång- och 
cykelvägen. 
 
Utfartsförbudet utmed Torggatan bedöms inte vara 
nödvändig och tas också bort ur detaljplanen.  
 

Utfartsförbudet tas bort längs med Torggatan 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas fjärde kvartalet 2021. Detaljplanen är högt 
prioriterad då tillbyggnaden beräknas vara färdig andra kvartalet 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 
I samband med planläggningen har ett planavtal upprättats då exploatören bekostar 
planläggningen.  
 
ANSVARSFÖRDELNING  
Fastighetsavdelningen inom Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för samordning 
mellan olika ledningsägare inom området. Innan grävning påbörjas måste ledningsägare få 
möjlighet att lägga om sina respektive ledningar vid behov.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
 
Höganäs kommun äger fastigheten. 
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER  
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.  
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Inom planområdet finns en ledningsrätt som avser optoledningar. Ledningsrätten är 
placerad väster om hus B där den nya byggnaden förväntas att placeras. Byggnaden ska 
inte placeras på ledningsrättsområdet. Vid behov måste dragningen av ledningsrätten 
omprövas. En sådan kostnad åläggs exploatören. Ledningsrätten i sydöstra hörnet av 
fastigheten kommer att förbli som den är. 
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Området omfattas av ett servitut som avser gång- och cykel för allmän trafik. Servitutet 
kommer att upphävas genom en lantmäteriförrättning. Den delen av fastigheten som 
planläggs som allmän platsmark ska regleras från skolfastigheten till intilliggande 
gatufastighet.  

 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER   
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN MARS 17 
Den östra delen av fastigheten med ca 190 m2 kommer att få en ny markanvändning. 
Detta för att i framtiden möjliggöra ett tydligare gång- och cykelstråk som kopplar ihop 
Centralgatan med Torggatan. Den del av fastigheten som blir föremål för ny 
markanvändning regleras över till närmaste kommunal gatufastighet. Servitutet som finns 
inom Mars 17 idag kommer att upphävas.  
 
 
 
 
 
 
 

Ledningsrätten som slingrar sig igenom fastigheten i förhållande till den nya delen av skolan. 
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TEKNISKA FRÅGOR  
UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
Ny byggnad om ca 1 150 kvm BTA ska byggas inom planområde för att ersätta 
paviljonger som finns idag och som ska tas bort. Gång- och cykelvägen ska också 
anläggas. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförande tiden är 5 år från dagen då planen vinner laga kraft.  

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 
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 en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 

Servitut för gång och cykel  genom fastigheten  inom den rosa delen. 
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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. 

 
PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Planförslaget prövar möjligheten att nya byggnaden kan ha en ny utformning. 
 
SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Planförslaget ökar trygghet för eleverna inom skolområde genom att x-området tas bort 
samt servitutet som tillåter allmän gång- och cykeltrafik genom området.  
 
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 
bygglovsprövning.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Övriga kostnader som 
omprövning av rättighetsområden, omläggning av ledningar bekostar exploatören.  
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN  
En utgift kommer att uppstå i samband med lantmäteriförrättningen som exploatören 
bekostar.  
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 13 oktober 2020 KS § 179 åt planavdelningen att 
genomföra detaljplaneändring för planen ”del av kv Mars, Bruksskolan m.m) i Höganäs.  
 
Uppdraget omfattar en ökning av byggrätten samt borttagning av irrelevanta 
planbestämmelser. 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för ökad byggrätt så att en tillbyggnad 
kan ske. Tillbyggnaden ska ersätta paviljongerna vars tid löper ut år 2023.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande dvs. plansamråd och formell 
granskning.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 15 mars till den 5 april 2021. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, samt annonsering på 
kommunens anslagstavla.  
 
Samrådsmöte hölls inte p.g.a. rådande pandemi. Däremot presenterades förslaget i ett 
förinspelat klipp som funnit tillgänglig på kommunens hemsida.    

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

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

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

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

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

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

 
Kommunen instämmer att massorna i området ska behandlas på ett korrekt 

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

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

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

ÄNDRINGAR AV DETALJPLANEN  
Förutom förtydliganden som sker i planbeskrivningen kommer planen ta höjd för den 
framtida gång- och cykelvägen. Den östra delen av planen kommer  
Istället att planläggas som allmän platsmark gång-cykelväg istället för att upphäva den 
delen av planen. Två meter av utfartsförbudet mot Centralgatan där cykelvägen börjar tas 
bort. Mot Torggatan bedömer kommunen att det inte behövs utfartsförbud och tar bort 
bestämmelsen i sin helhet. 

 
 

 

 
  

Page 42 of 294



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2021-09-16,  DETALJPLAN FÖR ÄNDRING AV DP FÖR DEL AV KV MARS, 
BRUKSSKOLAN M.M 

 
6             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 11 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
HÖGANÄS ENERGI  (2021-06-28) har inget att erinra. 

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

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

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

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

Del av kv. MARS, Bruksskolan m.m. i HÖGANÄS. 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

UNDERSÖKNING OM DENNA PLAN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 5 § MB  
 

 

 

 

                                                                             Bild: Planområdet 
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                                                                             Bild: förslaget 

                                                                           

UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska det göras en undersökning 
om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om det så bedöms ska en strategisk miljöbedöm-
ning upprättas. Där ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbe-
skrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska kommunen 
samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med  
6 kap. 6 § MB. 
 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är  

  att möjliggöra en utbyggnad om ca 1 150 kvm bruttoarea.  

Förslag på ändring är: 

• e1- Största bruttoarea ovan mark exkl uthus, 35 - 40% av fastighetsarea inom markerat området 
(3 440 – 3 931 kvm bta) 

• Öppna upp för nya utformnings möjligheter  

• Ta bort äldre bestämmelser som inte används idag (x1 – bestämmelsen) 

• Se över servitutet 
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STÄLLNINGSTAGANDE OCH MOTIVERING 

Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 
4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att  

 Ändringen av detaljplanen är i linje med översiktsplanen 
 Inte strider mot några nationella, regionala och lokala mål 
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CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅERKAN  
I vilken utsträckning påverkar eller påverkas planens genomförande av följande områden? Ange positiv eller nega-
tiv påverkan med + respektive – samt ingen förändring med ett x. 

RIKSINTRESSEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Natura 2000 x    

Naturvård x    

Kulturmiljövård x    

Friluftsliv x    

Rörligt friluftsliv x    

Kustzon x   Befintlig skoltomt i utbyggt område 

Kommunikationer x    

Totalförsvar x    

Yrkesfiske x    

MILJÖ INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Nationella miljömål  +  Bidrar till uppfyllelse av god bebyggd 
miljö, centrumnära skola 

Miljökvalitetsnormer, Utomhusluft  x    

Miljökvalitetsnormer (MKN), Yt- och 
grundvatten 

x    

MKN, Fisk- och musselvatten  x    

NATUR INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Naturreservat x    

Biotopskydd x    

Nyckelbiotop x    

Landskapsbild x    

Viltstråk, grönstrukturer x    
Fiskevatten eller jaktområde x    
Våtmark, sumpskog x    
Rödlistade arter, fridlysta arter x    
Andra sällsynta eller hotade växt- och 
djur eller dess samhällen 

x    

Risk för störning på häckande fågel 
och andra ungdjur 

x    

Djurskyddsområden x    
Invasiva arter, risk för spridning x    
Strandskydd x    
Naturvårdsplan x    
Nationell bevarandeplan odlingsland-
skap 

x    
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NATUR (forts) INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Naturminne x    
SAMHÄLLSFUNKTIONER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter (gods, personer mm) x   Utbyggnad ersätter tillfälliga moduler, 
dvs. ingen faktisk utökning antalet 
elever. 

Annan kommunikation (tele, IT mm) x    

Tillgång till dricksvatten, avlopp och 
dagvatten 

x   Se svar ovan 

Service (affärer, post, mm.) x   Se svar ovan 

Arbetstillfällen x   Se svar ovan 

Areella näringar (som produktion) x    

Vård (sjuk- och åldringsvård) x    

Skola, förskola x   Se svar ovan 

Mötesplatser x    

Fritidsaktiviteter x   Avhängigt hur skoltomten utformas 

Rekreationsmöjligheter x    

Annan grön närmiljö än rekreation x   Arealen skoltomt bedöms bli oföränd-
rad när moduler och paviljong rivs 

Ev. barriäreffekter i tillgängligheten x    

Turism x    
Avfallshantering x   Ingen faktisk utökning antalet elever. 

Grannkommunerna (trafik, luft, exploa-
tering, planarbete, samhällsfunktioner 
som ovan mm). 

x    

MÄNNISKORS HÄLSA INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Trygghet  +  Tillfälliga moduler ersätts med nya 
byggnader, skapar bättra struktur och 
ordning 

Folkhälsa, rörelse för barn och vuxna x   Arealen skoltomt bedöms bli oföränd-
rad när moduler och paviljong rivs  

Jämställdhet x    

Anpassning till funktionshinder  +  Ny byggnad kan lättare anpassas än 
befintliga 

Trafiksäkerhet x    

Buller  +  Moduler och äldre byggnader för-
väntas ge bättre ljudisolering mot 
gata 

Vibrationer x    

Strålning, radon x    

Ljusstörningar x    

Lukt x    

Farliga ämnen x    

Olycksrisker, Explosion x    
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MARK INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Markförorening x   Inget känt 

Risk för ras och skred (erosion) x    

Värdefull geologi x    

Värdefull åkermark, är klass känd? x   Redan ianspråktagen mark 

Förändras sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller havsområde 

x    

VATTEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Risk för förorening av ytvatten x    

Risk för förorening av grundvatten x    

Vattentillgång, vattenkvalitet i yt- eller 
grundvattentäkt eller möjlig sådan 

x    

Förändring i infiltration, avrinning eller 
dränering (dagvatten) 

x   Bedöms bli oförändrad, äldre bygg-
nader ersätts med nya 

Förändring i flöde, riktning eller ström-
förhållande i grundvatten eller andra 
ytvatten 

x    

Risk för uttorkning eller översvämning x    

LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter x    

Produktion x    

Uppvärmning för boende, lokaler mm.  +  Nya byggnader medger bättre ener-
gieffektivitet 

KLIMATFAKTORER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Vindförhållanden  x    

Luftfuktighet x    

Luft-, vatten- och marktemperatur x    
BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Stadsbild, ex. siktlinjer   + Förutsättningarna för anpassning till 
den äldre Bruksskolan och stadsbilden 
ökar med ny byggnad, i jämförelse 
med moduler och äldre paviljong. 

Historiska kopplingar  +  Bruksskolan i sig är en byggnad med 
historia 

Byggnadsminne x    

Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö  +  Se svar ovan 

Fornlämningar, fornminne x    

Kulturmiljöprogram x   Se svar ovan 

Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-
tydelsefullt markområde 

x    

Kulturreservat x    
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Tunneberga 1:28 (Tomtelund) i Jonstorp 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Emil Sydvart (exploateringsingenjör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §206 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/480 
§ 206 
GODKÄNNANDE AV EXPLOATERINGSAVTAL FÖR TUNNEBERGA 
1:28 (TOMTELUND) I JONSTORP 
Sammanfattning av ärendet   
Detaljplanen för Tunneberga 1:28 (Tomtelund) i Jonstorp har varit ute på granskning. Innan 
detaljplanen kan antas behöver kommunen teckna ett exploateringsavtal med exploatören. Tomtelund 
Fastighets AB är lagfaren ägare till fastigheten och kommer att vara exploatör.  
 
Avtalet är villkorat av att exploatören, genom avtalsservitut, upplåter åtta parkeringsplatser till förmån 
för fastigheten Tunneberga 2:13 där Tunneberga Gästgifvaregård AB har sin verksamhet. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 67, 
Förslag till exploateringsavtal med Tomtelund Fastighets AB inklusive bilaga 1-2, 
Servitutsavtal för parkering. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna förslag till exploateringsavtal med Tomtelund Fastighets AB,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-10-07    KS/2021/480 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Exploateringsavtal för Tunneberga 1:28 (Tomtelund) i 
Jonstorp 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Tunneberga 1:28 (Tomtelund) i Jonstorp har varit ute på granskning. Innan detaljplanen 
kan antas behöver kommunen teckna ett exploateringsavtal med exploatören. Tomtelund Fastighets AB är 
lagfaren ägare till fastigheten och kommer att vara exploatör.  
 
Avtalet är villkorat av att exploatören, genom avtalsservitut, upplåter åtta parkeringsplatser till förmån för 
fastigheten Tunneberga 2:13 där Tunneberga Gästgifvaregård AB har sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till exploateringsavtal med Tomtelund Fastighets AB inklusive bilagor, 
Servitutsavtal för parkering.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna förslag till exploateringsavtal med Tomtelund Fastighets AB,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.  
 

 

 

Karl Rüter 
 Exploateringschef 

 
 Emil Sydvart 

 
 Exploateringsingenjör 
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 HÖGANÄS KOMMUN  
 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

www.Hoganas.se 

 

EXPLOATERINGSAVTAL 

 
Detta avtal avseende fastigheten Höganäs Tunneberga 1:28 hädanefter kallad 

”Fastigheten” har träffats mellan: 

 
A. Höganäs kommun, 212000-1165, 263 82 Höganäs, i detta avtal 

kallad ”Kommunen”; och 

B. Tomtelund Fastighets AB, org.nr 559068-4758, Briggvägen 4  

263 76 Nyhamnsläge, i detta avtal kallad ”Exploatören”.  

1 BAKGRUND 

1.1 Exploatören är lagfaren ägare till och avser att exploatera Fastigheten. 

Parterna har med anledning härav i samråd utarbetat förslag till ny 

detaljplan för bostäder, Bilaga 1 ”Detaljplanen”.  

2 SERVITUT 

2.1 Exploatören ska genom avtalsservitut upplåta utrymme för  

8 parkeringsplatser till förmån för fastigheten Tunneberga 2:13.  

BEBYGGELSE 

2.2 Exploatören ska uppföra byggnader för bostadsändamål i enlighet med 

bilagorna 1 (plankartan) och 2 (illustrationsplan). 

3 ANSLUTNINGSAVGIFTER M.M. 

3.1 Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, el inom Fastigheten 

betalas av Exploatören.  

 

3.2 Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare begära 

ledningsutsättning och därigenom själv förvissa sig om eventuella 
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 HÖGANÄS KOMMUN  
 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

www.Hoganas.se 

 

befintliga ledningars läge samt eventuellt erforderliga ledningsflyttar. 

Exploatören svarar för alla eventuella flyttkostnader. 

4 PARKERING 

4.1 Parkering till bebyggelsen ska lösas inom Fastigheten i enlighet med 

Kommunens parkeringspolicy och däri angiven parkeringsnorm. 

5 AVTALSÖVERLÅTELSE 

5.1 Exploatören äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter 

enligt detta avtal till annan, utan Kommunens föregående skriftliga 

godkännande. 

6 GILTIGHET 

6.1 Detta avtal är för sin giltighet beroende av: 

a) att kommunfullmäktige godkänner detta avtal; 

b) att kommunfullmäktige antar Detaljplanen i huvudsaklig 

överenstämmelse med det upprättade förslaget; 

6.2 Om avtalet förfaller på ovanstående grunder ska ingendera parten till 

följd därav äga rätt till ersättning från den andre parten av vad slag det 

må vara. 
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 HÖGANÄS KOMMUN  
 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

www.Hoganas.se 

 

 

Detta avtal har upprättats i två originalexemplar av vilka parterna tagit var sitt.  

Höganäs den  Höganäs den 

Höganäs kommun 
Org.nr. 212000-1165 

Tomtelund Fastighets AB 
Org.nr. 559068-4758 

 
………………………………………….... 
Peter Schölander 

 
………………………………………….... 
Mats-Ola Wessman 

 
………………………………………….... 
Herman Crespin 

 
………………………………………….... 

Peter Schölanders och Herman Crespins egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 
………………………………………….... 
Vittne 1 

 
………………………………………….... 
Vittne 2 

Tomtelund Fastighets ABs egenhändiga namnteckning bevittnas: 

 
………………………………………….... 
Vittne 1 

 
………………………………………….... 
Vittne 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 58 of 294



Bilaga 1 

 
Page 59 of 294



Page 60 of 294



Page 61 of 294



Page 62 of 294



 
 
 
 
 

9 

Antagande av detaljplan för Tunneberga 1:28 med 
flera (Tomtelund) i Jonstorp, Höganäs kommun 

KS/2018/337 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Besnik Nikq (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §207 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2018/337 
§ 207 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 1:28 MED FLERA 
(TOMTELUND) I JONSTORP, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Fastighetsägaren till Tunneberga 1:28 har den 2 oktober 2017 inkommit till kommunen med ansökan 
om ändring av detaljplan. Kommunstyrelsen uppdrog den 6 mars 2018 plan- och bygglovsavdelningen 
att genomföra planprocess för fastigheten Tunneberga 1:28. 
 
Planprocessen har genomförts med utökat planförfarande. 
 
Plansamråd genomfördes den 2 november till den 22 november år 2020. Granskning genomfördes den 
21 juni till den 1 augusti 2021. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 68, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 oktober 2021, 
Plankarta den 14 oktober 2021, 
Planbeskrivning den 14 oktober 2021, 
Granskningsutlåtande den 14 oktober 2021. 
  
Planprocessen 
Samrådsredogörelse planförslag, upprättad den 15 oktober 2020, godkänt av kommunstyrelsens 
planutskott den 27 oktober, § 55. 
Granskningsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 
2021, § 35. 
Utlåtande, upprättat den 8 oktober 2021, godkänt av kommunstyrelsen den XX månad år, § X. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad granskningsutlåtande, daterad den 8 oktober 2021, 
 
att anta detaljplan för del av Tunneberga 1:28 med flera (Tomtelund), Jonstorp, Höganäs kommun, 
upprättad den 8 oktober 2021. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-10-19    KS/2018/337 

 

 
 
 
 
 

Antagande av detaljplan för Tunneberga 1:28 med flera 
(Tomtelund), i Jonstorp, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Tunneberga 1:28 har den 2 oktober 2017 inkommit till kommunen med ansökan om 
ändring av detaljplan. Kommunstyrelsen uppdrog den 6 mars 2018 plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för fastighet Tunneberga 1:28. 
 
Planprocessen har genomförts med utökat planförfarande. 
 
Plansamråd genomfördes den 2 november till den 22 november år 2020. Granskning genomfördes den 21 
juni till den 1 augusti 2021. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 oktober 2021, 
Plankarta den 14 oktober 2021, 
Planbeskrivning den 14 oktober 2021, 
Granskningsutlåtande den 14 oktober 2021, 
 
Planprocessen 
Samrådsredogörelse planförslag, upprättad den 15 oktober 2020, godkänt av kommunstyrelsens 
planutskott den 27 oktober, § 55. 
Granskningsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 
2021, § 35. 
Utlåtande, upprättat den 8 oktober 2021, godkänt av kommunstyrelsen den XX månad år, § X. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna upprättad granskningsutlåtande, daterad den 8 oktober 2021, 
 
att anta detaljplan för del av Tunneberga 1:28  med flera (Tomtelund), Jonstorp, Höganäs kommun, 
upprättad den 8 oktober 2021. 

  
 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef  

 
 Besnik Nikq 

  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

Grundkartan är upprättad 2021-09-28 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1989, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i september 2021.
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
/Anders Skoog, Höganäs 2021-10-06 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i sex nya byggnader samt att befintlig byggnad ska möjliggöras för bostäder
 i flerbostadshus. Totalt handlar det om 28 lägenheter med 2-4 rums lägenheter, varav 22 är 2-rums lägenheter. 
Befintlig byggnad är kulturhistoriskt värdefull och ska också fortsättningsvis skyddas med rivningsförbud och
varsamhetsbestämmelser. Platsbildningen framför huset Tomtelund (den östra sidan) ska bibehållas. Syftet med detaljplanen är också 
att få den nya bebyggelsen att samspela med befintlig bebyggelse samt att skydda de träd som har höga naturvärden. 

ORIENTERINGSKARTA

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
xxxx-xx-xx
DIARIENUMMER:
KS/2018/3372021-10-14

Gulistan Batak Milma Danielsson

DETALJPLAN FÖR 
TUNNEBERGA 1:28 MED FLERA
JONSTORP, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt
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KS/2018/337 

PLANBESKRIVNING 

DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 1:28 

(TOMTELUND) MED FLERA I JONSTORP, 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 
Bild: Karta över Jonstorp, röd ruta visar ungefärligt planområde 
 
 
 
 

 

 

ANTAGANDEHANDLING, 2021-10-14 
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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 och 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) 
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: 
Milma Danielsson, planarkitekt och planförfattare 
Besnik Nikq, planarkitekt och planförfattare 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i sex nya byggnader samt att befintlig 
byggnad ska möjliggöras för bostäder i flerbostadshus. Totalt handlar det om 28 
lägenheter med 2-4 rums lägenheter, varav 22 är 2-rums lägenheter. Befintlig byggnad är 
kulturhistoriskt värdefull och ska också fortsättningsvis skyddas med rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser. Platsbildningen framför huset Tomtelund (den östra sidan) ska 
bibehållas. Syftet med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med 
befintlig bebyggelse samt att skydda de träd som har höga naturvärden.  

 

Huvudidén med planförslaget är att möjliggöra bostäder i 7 byggnader varav en byggnad 
är befintlig. 
 
Planförslaget innefattar: 

 Bostäder i sex nya flerbostadshus och ett befintligt. 

 Bevarande av kulturhistorisk byggnad och miljö. 

 Bevarande av värdefulla träd. 
 
 

BAKGRUND, PLANBESKED 
Fastighetsägaren till Tunneberga 1:28 har den 2 oktober 2017 inkommit till kommunen 
med ansökan om ändring av detaljplan. Kommunstyrelsen uppdrog den 6 mars 2018 
plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastighet Tunneberga 1:28. 

 

PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med utökat planförfarande. Planen är förenlig med översiktsplanen 
och länsstyrelsens granskningsyttrande över denna. Planen kan dock anses vara av 
betydande intresse för allmänheten, eftersom området idag används som ett 
rekreationsområde, trots att platsen inte är allmän. Planen innebär också en förändring i 
en kulturmiljö som kan anses ha ett stort lokalt intresse. 
 

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. 
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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 i de centrala delarna av Jonstorps tätort och omfattar 
cirka 7400 m2. 

 
Bild: Röd ring visar Jonstorps läge i kommunen. 

 

 
Bild: Röd ring visar ungefärligt aktuellt planområde i Jonstorp. 
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet omfattas av fastigheten Tunneberga 1:28 och delar av 
fastigheterna Tunneberga S:5, Tunneberga 13:2 och Jonstorp 13:1. Fastigheten 
Tunneberga 1:28 är privatägd medan Tunneberga 13:2 och Jonstorp 13:1 ägs av Höganäs 
kommun. Fastigheten Tunneberga S:5 är en samfällighet. 
 

 
Bild: Aktuella fastigheter som ingår i planområdet. 

 

Tunneberga S:5 

Tunneberga 13:2 

Jonstorp 13:1 

Tunneberga 1:28 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 20035 antogs 2019-10-31. En översiktsplan är 
inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat att området Jo1 ska användas 
till förtätning av Jonstorps centrala delar, där det aktuella området ingår. Det centrala 
läget lämpar sig väl för såväl bostäder som service. Jonstorp är en av kommunens 
serviceorter dit bland annat bostäder, service och kollektivtrafik ska koncentreras. 
Intentionen är att Jonstorp ska växa med cirka 300 nya invånare. Tillkommande 
bebyggelse bör bidra till variation. Idag saknas de flerbostadshus och 55+ boende. 
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

 
Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan. 
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DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplaner: 

 

DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 2:13 MED FLERA 
Planen vann laga kraft 2009-07-15. Genomförandetiden har gått ut. Det är i 
huvudsak denna detaljplan som berörs av det nya planförslaget. 
Detaljplanen redovisar bland annat: 

 att området ska användas till bostäder, restaurang samt konferens- och festlokaler 
med övernattning. 

 att Tomtelund är kulturhistorisk värdefull och får inte rivas eller förvanskas. 
 
Gällande detaljplan för Tunneberga 2:13 med flera kommer delvis att ersättas med 
föreslagen detaljplan.  
 

 
Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan för Tunneberga 2:13. Endast delar av området (ungefärlig röd markering) ska ersättas 
med föreslagen detaljplan. 

 

FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR NORRA DELEN AV JONSTORPS KYRKBY SAMT 

ÄNDRING I BYGGNADSPLAN INOM BRUNNBY OCH JONSTORP 
Planen vann laga kraft 1963-10-03. Genomförandetiden har gått ut. 
 
Detaljplanen redovisar bland annat: 

 att området ska användas till bostadsändamål, allmänt ändamål, allmän plats väg 
och bostads- och handelsändamål. 

 
Delar av detaljplanen har ersatts med Detaljplan för Tunneberga 2:13 med flera (se ovan). 
Övriga delar gäller fortfarande. En liten del kommer dock nu att ersättas med förslagen 
detaljplan. 
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Bild: Kartutsnitt av delvis gällande detaljplan. Endast delar av området (ungefärlig röd markering) ska ersättas med föreslagen 
detaljplan. 

 

DETALJPLAN FÖR JONSTORP 12:20 SÖDRA MED FLERA 
Planen vann laga kraft 2008-01-18, genomförandetiden har gått ut. 
Detaljplanen ligger intill det tilltänkta planområdet och redovisar bland annat: 

 att området ska användas till bostäder och vårdboende. 
 

 
Bild: Kartutsnitt av intilliggande gällande detaljplan.  
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KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
 

KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett 
planeringsunderlag som inte är juridiskt bindande. I kulturmiljöprogrammet sägs bland 
annat, som berör aktuellt planområde: 

I början av 1900-talet fanns det enstaka byggnader längs Jonstorpsvägen. Området bestod i övrigt 
av jordbruksmark. Under mitten av århundradet började området att exploateras och både 
industribyggnader och friliggande bostadshus uppfördes. Södra Jonstorp ligger inbäddat i 
jordbrukslandskapet och majoriteten av bebyggelsen är uppförd under 1950–80-talet, men det 
förekommer både yngre och äldre byggnader. Längs de gamla vägarna Jonstorpsvägen, Tunnebergavägen, 
Görslövsvägen och Fornminnesvägen finns enstaka 1800-talsbyggnader, funkishus, egnahemsbyggnader 
från 1940-tal och 1950-talshus. I området finns även gruppbyggda småhus. Längs Tunnebergavägen, på 
västra sidan, finns ett tiotal mycket enhetliga friliggande hus från tidigt 1970-tal med flacka tegeltak, 
tegelfasader med långsidan mot gatan.  
 
I Kulturmiljöwebben är också Tomtelund utmärkt med blå färg, vilket innebär att 
byggnaden är kulturhistorisk värdefull och inte får förvanskas.  

 
 

Bild: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram. Blå markering för byggnaden Tomtelund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bild: Tomtelund byggt år 1933. 
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TRAFIKUTREDNING FÖR CENTRUMOMRÅDET I JONSTORP 
Det har gjorts en trafikutredning för Jonstorps centrumområde. Kommunstyrelsens 
planutskott beslutade 2019-05-21 § 37 att ställa sig bakom utredningen och att ge plan- 
och bygglovsavdelningen i uppdrag att tillsammans med stadsmiljöavdelningen initiera ett 
samarbetsprojekt med Trafikverket. Detta för att tillsammans studera 
utvecklingsmöjligheterna mer detaljerat så att valda förslag kan ligga som underlag till det 
fortsatta planarbetet. I utredningen finns föreslagna åtgärder som berör detaljplanen för 
Tunneberga 1:28 (Tomtelund). Det fastslås att den norra anslutningen av Olof Olssons 
väg till Jonstorpsvägen är smal och att sikten är dålig. Vägen bör inte belastas med mer 
biltrafik av trafiksäkerhetsskäl. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild: Foto på anslutningen mellan Jonstorpsvägen och Olof Olssons norra del. Från Trafikutredningen för centrumområdet i 
Jonstorp. 

 

Trafiken till och från Rubb och Stubbs väg hänvisas till Tomtelundsvägen och östra delen 
av Olof Olssons väg som är gator som kan bära mer trafik. Tomtelundsvägens anslutning 
till Jonstorpsvägen bör dock rustas upp och ges en tydligare utformning för att höja 
trafiksäkerheten för alla trafikanter.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Foto på anslutningen mellan Jonstorpsvägen och Tomtelundsvägen. Från Trafikutredningen för centrumområdet i Jonstorp. 
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PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM 
Det finns en parkeringsnorm för Höganäs kommun som är antagen av 
kommunfullmäktige 2013-09-19. Den anger att behovstal bilplatser per 1000 m2 
bruttoarea för bostäder. Normalvärde för flerbostadshus med normal lägenhetsfördelning 
är 10 och normalvärdet för flerbostadshus med små lägenheter är 12. Det finns också en 
parkeringspolicy som tagits fram för att definiera när och var det går att frångå 
parkeringsnormen. Exempelvis skulle man kunna i olika grad frångå normen när 
bostäderna ligger nära kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, service och handel, om det 
finns bilpool, om parkering kan samnyttjas eller om det finns kulturhistoriska värden som 
behöver skyddas. 

 

KLIMAT PM 
Klimat PM – stigande havsnivåer och erosion i Höganäs kommun är en rapport som godkändes av 
kommunstyrelsen 2012-01-24. I den står det att Jonstorp 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. 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 4,5-6 meter över havet bedöms risken för 
översvämning inom planområdet som liten. 
 

 
Bild: Karta ur Klimat PM som visar vilka områden som översvämmas vid en extrem händelse år 2100. Röd ring visar ungefärligt 
planområde. 
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
Höganäs kommun har ett bostadsförsörjningsprogram som sträcker sig mellan åren 2016-
2020. 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. Den föreslagna bebyggelsen följer 
bostadsförsörjningsprogrammet då det handlar om flerbostadshus i serviceorten 
Jonstorp.  

 
 

RIKSINTRESSEN 
 

RÖRLIGT FRILUFTSLIV  
Planområdet ingår i område utpekat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken. I kommunens översiktsplan står det att riksintresset inte förväntas påverkas 
negativt då bebyggelsen längs kusten har som mål att tillgängliggöra den. Översiktsplanen 
lyfter fram och föreslår åtgärder som utvecklar friluftslivet inom riksintresseområdet 
genom att stärka och utveckla Kullaleden och Kattegattsleden, och därmed öka 
tillgängligheten till natur- och vattenmiljöerna. Planområdet ligger omgiven av bebyggelse 
i Jonstorps tätort och riksintresse för rörligt friluftsliv förväntas därför inte påverkas 
negativt, eftersom naturlig tillväxt av tätorter inte hindras av riksintresse enligt 4 kap. i 
miljöbalken. Planområdet är redan i dag kvartersmark. 
 

 
Karta: Planområdet (röd ring) i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
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KUSTZON 
Planområdet ingår i område utpekat 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. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
Planområdet ligger omgiven av bebyggelse inom Jonstorps tätort och riksintresse kustzon 
anses därför inte påverkas negativt av förslaget. 
 

 
Karta: Planområdet (röd ring) i förhållande till riksintresse kustzon. 

 
TOTALFÖRSVARET 
Området ligger inom påverkansområde väderradar Bjäre. Försvarsmaktens Vädertjänst 
och SMHI har en gemensamägd meteorologisk infrastruktur i Sverige, till vilken denna 
radarstation hör. Denna infrastruktur är en förutsättning för båda myndigheternas 
funktion inom sina ansvarsområden och måste fungera i samtliga beredskapsnivåer. Inom 
influensområdet finns en stor risk att etablering av höga objekt, såsom vindkraftverk, 
kommer i konflikt med riksintresset. Planområdet anses inte påverka riksintresset, 
eftersom planförslaget inte möjliggör höga byggnader som skulle kunna hindra 
väderradarn. 
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REGIONALA  PLANERINGSUNDERLAG  
 
I Strukturplan för Familjen Helsingborg som antogs år 2013 och uppdaterades år 2019 är 
Jonstorp utpekat som ett samhälle med lokal service samt god kollektivtrafikförsörjning 
och regionala förbindelser. I strukturplanens boendekarta är också Jonstorp utpekat. 
 

 

Bild: Urklipp från Familjen Helsingborgs boendekarta. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

OMRÅDET IDAG 
Området är idag privat mark, men används ändå av allmänheten som park, då det inte är 
inhägnat. Delar av fastigheten utmed Tomtelundsvägen används som parkering. 
Byggnaden Tomtelund används som festlokal. Området runt byggnaden Tomtelund är 
lummigt med mycket vegetation. 

 
Bild: Tomtelund med kringliggande grönska. 

 

 

OMRÅDETS HISTORIA 
Jonstorp ligger på Kullahalvöns östra sida och vetter ut mot Skälderviken. Namnet 
Jonstorp tros komma från namnet Jon och ordet torp som betyder bosättning. Jonstorp 
sträcker sig längs med kusten i norr samt ut i jordbrukslandskapet i söder. Bebyggelsen 
begränsas i väster och söder av Littorinavallen samt i öster och norr av Skälderviken. Vid 
kusten finns en liten småbåtshamn och öster om hamnen ligger en badplats. I mitten av 
Jonstorp ligger en mindre centrumanläggning med bland annat ett vårdhem, skolor, 
matbutik och kyrka. Jonstorp är känt för att det finns flera ovanliga fornlämningar. 
  
Den samlade bebyggelsen i Jonstorp har växt fram längs tillfartsvägarna och runt 
Jonstorps kyrka, vilket utgör den gamla bystrukturen. Kyrkan byggdes under 1200-talet, 
dedikerad till det norska helgonet Sankt Olof. I början av 1900-talet bestod Jonstorp 
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nästan enbart av gårdar och jordbruksmark. Gårdarna och senare tillkomna villor från 
1950- och 70-talet ligger som ett stråk på Littorinavallen, som löper längs med Jonstorps 
västra gräns. Jonstorp bevarar en äldre bystruktur med en större mängd byggnader av 
ålderdomlig karaktär och med påtagliga kulturhistoriska egenvärden. Den långa 
kontinuiteten i bebyggelsen är särskilt intressant liksom de offentliga byggnaderna, vilka 
vittnar om Jonstorps tid som kommunalt centrum. 

 

LANDSKAPSBILD 
 

LANDSKAPSBILD, VEGETATION OCH TOPOGRAFI 
Det finns mycket vegetation inom planområdet idag, med några äldre träd såsom bok och 
ek. Planområdet ligger omgärdat av bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. Marken i 
planområdet är relativt flack med en marknivå cirka 4,5-6 meter över havet. 

 
Bild: Höjdsättningskarta 

 

GEOLOGI 
Planområdet består av mellansand-grovsand och svallsediment, stenblock. 
 

FRITID OCH REKREATION 
Området ligger i nära anslutning till naturområden och rekreation. Bland annat ligger 
Kullaleden, en 70 kilometer lång vandringsled längs med Kullahalvöns kust, i nära 
anslutning till planområdet. Kullaleden är en del av Skåneledens delled SL 5 runt 
Kullahalvön från Helsingborg, via Höganäs, Kullaberg, Arild till Utvälinge. Även 
Kattegattleden, som är en 390 kilometer lång cykelled mellan Helsingborg och Göteborg, 
ligger i nära anslutning till planområdet. Det finns fotbollsplan, ishall och tennisbanor i 
anslutning till skolan. Det är cirka 400 meter dit. Det finns en lekplats på Lindéns väg 
cirka 600 meter bort.  
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FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till föreslaget planområde. 
Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.  
 

BEBYGGELSE 
På fastigheten idag finns en byggnad som heter Tomtelund. Den är kulturhistoriskt 
värdefull. Byggnaden är uppförd år 1933 som förenings- och andelsgård. Byggnaden har 
använts som festlokal och biograf. Under andra världskriget användes byggnaden som 
militärförläggning. Den volymmässigt stora en och en halvplans byggnaden är uppförd i 
herrgårdsinspirerad 1920-tals klassicism med rödfärgad locklistpanel och vitmålade 
snickerier. Mot gårdsplanen finns en öppen veranda med sadeltak samt två takkupor. 
Taket är klätt med eternitplattor.  
 

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Det är cirka 400 meter till skola och bibliotek, 250 meter till busshållplats och cirka 300 
meter till mataffär. En förskola ligger cirka 100 meter norr om planområdet. 
 

TRAFIK 
 

ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Från Jonstorpsvägen finns två anslutningar till området. En via Tomtelundsvägen och en 
via Olof Olssons väg.  
 

BILTRAFIK 
Bilinnehavet i Jonstorp är 545 personbilar ägda av privatperson eller personligt företag 
per 1000 invånare år 2017. Detta är det högsta bilinnehavet av serviceorterna i Höganäs 
kommun. En resvaneundersökning genomfördes i Skåne år 2018 och bekräftar att bilen 
som färdmedel idag är en viktig förutsättning för såväl de boende i Jonstorp som för de 
som vill besöka orten. Av kommunens serviceorter gör Jonstorpsborna störst andel (80 
procent) av sina resor med bil. 

 
 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Det finns gång- och cykelväg utmed Jonstorpsvägen samt Parkvägen som ligger precis 
norr om planområdet. Parkvägen leder till bland annat skolan. I resvaneundersökningen 
som gjordes år 2018 uppger 12 procent att de reser till fots eller med cykel.  
 

80%

4%

2%

8%
4%

FÄRDMEDELSFÖRDELNING
JONSTORP

Annat Bil Buss Tåg Cykel Till fots
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KOLLEKTIVTRAFIK 
Det finns kollektivtrafik i nära anslutning till Tunneberga 1:28. Cirka 250 meter från 
planområdet finns en busshållplats. Det finns två linjer som trafikerar genom Jonstorp. 
Buss 225 trafikerar sträckan Höganäs-Jonstorp-Ängelholm och omvänt med timmestrafik 
under vardagar mellan cirka klockan 06-20. Några turer går dock endast Höganäs-
Jonstorp och omvänt. På helgerna finns det cirka 10-12 turer om dagen. Buss 224 
trafikerar Arild-Jonstorp-Ingelsträde-Mjöhult-Hjälmshult och omvänt. Det går cirka 12 
turer under vardagarna, alla turer stannar dock inte i Ingelsträde. I Hjälmshult finns det 
möjlighet att byta till Helsingborgs stadsbuss nummer 3. På helgerna går det fyra turer om 
dagen, men då bara mellan Arild-Jonstorp och omvänt. Dessa turer körs med taxi och 
måste beställas i förväg. 

 

PARKERING 
Idag finns en parkeringsyta på fastigheten Tomtelund 1:28 med parkeringsplatser som 
backar ut mot gatan, Tomtelundsvägen. Bredden för denna yta utgör cirka 63 meter vilket 
innebär att 25 parkerade bilar får plats i teorin, men då platserna inte är markerade 
uppskattas att upp till cirka 20 bilplatser finns att tillgå idag. I gällande detaljplan föreslås 
en gemensamhetsanläggning för att gemensamt lösa parkering för Tunneberga 
gästgivargård (Tunneberga 2:13) samt verksamheten som då föreslogs på aktuell fastighet 
(Tunneberga 1:28). I gemensamhetsanläggningen ingår även ett olokaliserat servitut till 6 
allmänna parkeringsplatser. Verksamheten har inte genomförts enligt den gällande 
planens intentioner och därför har inte heller parkeringsanläggningen genomförts. 
Behovet för parkeringsplatser har emellertid lösts i den befintliga parkeringsytan.  
 

GATURUMMEN 
Gatorna i Jonstorp är smala, har oftast inga definierade gångbanor och gaturummets 
väggar består nästan uteslutande av häckar, murar och staket. 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 

VATTEN OCH AVLOPP 
Planområdet tillhör kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
 

DAGVATTENHANTERING 
Planområdet ligger idag inte inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten, men 
beräknas kunna tas med i verksamhetsområdet. Beslutet ska tas i kommunfullmäktige 
inom kort. 

 

VÄRME 
Idag används olja som uppvärmning av Tomtelund. Området ligger utanför Höganäs 
Energis närfjärrvärmenät. Det finns dock ett närvärmenät i Jonstorp som 
fastighetsavdelningen i kommunen äger. I dagsläget kan inte kommunen sälja värme från 
det nätet. Det finns dock utvecklade planer på att fastighetsavdelningen ska låta Höganäs 
Energi ta över närvärmenätet i Jonstorp och då skulle planområdet kunna koppla upp sig 
mot detta. Rören ligger 200 meter från fastigheten.  
 

AVFALL 
Avfallshanteringen ska ske inom planområdet. 
 

ÖVRIGA LEDNINGAR 
Det finns inga övriga ledningar som sträcker sig genom planområdet. 
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HÄLSA, SÄKERHET 
 

BULLER  
Området är inte idag bullerutsatt.  

 

FARLIGT GODS 
Transport av farligt gods sker inte i närheten av planområdet. 

 

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

 

RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 
Risk för översvämningar bedöms inte finnas. Planområdet ligger på mellan cirka 4,5 
meter till 6 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 
Huvudidén med planförslaget är att fastigheten Tunneberga 1:28 ska kunna utvecklas till 
ett bostadsområde, där den befintliga byggnaden Tomtelund också blir bostäder. 
Byggnaden kommer dock fortsatt att skyddas med rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser. Totalt föreslås det bli 28 lägenheter med främst två rum och 
kök. Byggnaderna föreslås ligga som en u-formation med Tomtelund i mitten. Inom 
planområdet ligger också värdefulla träd som skyddas i den nya detaljplanen. 

 
Bild: Exploatörens förslag ur planansökan. 

 
Förslaget följer översiktsplanens intentioner, eftersom översiktsplanen pekar ut Jonstorp 
som en av kommunens serviceorter och planområdet som en del i ett förtätningsområde. 
Området ligger i centrala Jonstorp och lämpar sig väl för både bostäder och service.  

 
Bild: Exploatörens förslag på området. 
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FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
 

BOSTADSBEBYGGELSE 
Bostadsbebyggelsen kommer att uppföras på kvartersmark medan gata är allmän 
platsmark. Kvartersmarken kommer att få användningsbestämmelse BC, vilket innebär 
bostäder och centrum. Detta för att möjliggöra centrumverksamhet för framtida behov, 
då området ligger centralt i Jonstorp. Det kan innebära exempelvis butik, kontor, biograf, 
apotek, samlingslokal, hotell, gym, museum eller hantverk. Den nya bebyggelsen ska 
anpassas till området och den befintliga byggnaden, vilket regleras med planbestämmelser. 
 
Tomtelund ska fortsatt upplevas som en huvudbyggnad. Den nya bebyggelsen regleras 
därför med största totala bruttoarea, inklusive komplementbyggnader, e1. Den får också 
egenskapsbestämmelser e2 för största byggnadsarea 200 m2 per byggnad. I den östra delen 
tillåts en högsta nockhöjd på 8,9 meter för att de nya byggnaderna volymmässigt ska 
anpassas till Tomtelund. I den västra delen, det vill säga baksidan av Tomtelund, får dock 
högsta nockhöjden vara något högre, 10,5 meter. Det blir då möjligt att inreda vind i 
byggnaderna på den västra sidan, vilket inte bedöms påverka upplevelsen av Tomtelund. 
Den nya bebyggelsen ska också anpassas till befintlig byggnad gällande takvinkel. 
Byggnaderna norr och söder om Tomtelund får endast ha en takvinkel på 30 grader, 
eftersom att Tomtelund ska upplevas som ståtlig. Byggnaderna väster om Tomtelund får 
vara mellan 38-42 grader, då dessa byggnader inte bedöms påverka upplevelsen av 
Tomtelund. Bestämmelserna om takvinkel gäller ej komplementbyggnad. Fasaderna ska 
också anpassas och därför vara av trä, vilket regleras med utformningsbestämmelse f1. 
 
I den västra delen av planområdet är marken prickad, det vill säga marken får inte förses 
med byggnad. Detta för att de nya byggnaderna inte ska komma för nära inpå 
grannfastigheterna. Även i den norra och den östra delen får inte marken förses med 
byggnad, då det inte är lämpligt att den nya bebyggelsen hamna för nära de befintliga 
gatorna. 

 

 
Bild: Bilden visar skillnaden på takvinkeln på Tomtelund (översta bilden) och på de nya husen med en lägre takvinkel. 
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KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Miljöhus kommer att uppföras inom kvartersmarken. Renhållningsordningen ska följas så 
att sophämtning kan ske på ett betryggande sätt. 
 

KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
Tomtelund utgör sådana särskilt värdefulla byggnader som avses i 2 kap 6 § PBL 
(2010:900), det vill säga byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär. Tomtelund är en välbevarad och tidstypisk 
bygdegård från tidigt 1930-tal. Därför får den en planbestämmelse som rivningsförbud, 
r1, byggnad får inte rivas. Tomtelund får även varsamhetsbestämmelser för att skydda den 
kulturhistoriska byggnaden. För byggnadens karaktärsdrag är fönsternas form, material, 
indelning och proportioner viktiga, därför har byggnaden fått en bestämmelse om 
varsamhet, k1. Även byggnadens storlek och höjd är viktig för byggnadens karaktärsdrag. 
Byggnaden har därför fått en bestämmelse om varsamhet k2. Byggnadens fasader har 
också fått en varsamhetsbestämmelse, k3, vilket innebär att fasaderna ska vara av 
locklistpanel och målas med röd färg och snickeridetaljer ska vara vita. Varsamhet, k4, 

innebär att skorstenen ska bibehållas till sin utformning, då detta är ett viktigt 
karaktärsdrag för byggnaden. Även verandans placering, form och storlek, k5 samt 
takkupornas placering, form och storlek, k6, är viktiga karaktärsdrag. Dörrarnas 
utformning på östra sidan, k7, är viktiga för att bevara den kulturhistoriska bebyggelsen. 
För att bibehålla de kulturhistoriska karaktärsdragen är det också viktigt att byggnaden 
fortsatt upplevs som en ståtlig huvudbyggnad med en öppen yta framför byggnaden. 
Området framför Tomtelund, den östra sidan, har därför försett med prickmark, det vill 
säga marken får inte förses med byggnad.  

 

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. Vid kulturhistoriskt utpekade 
värdefulla byggnader krävs alltid bygglov. 

  

FÖRESLAGEN TRAFIK 
 

ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Anslutningen till Jonstorpsvägen från Olof Olssons bör inte belastas med mer trafik på 
grund av att vägen är smal och sikten är dålig. Tomtelundsvägens anslutning till 
Jonstorpsvägen är att föredra, ur trafiksäkerhetssynpunkt. Därför angörs området via 
Tomtelundsvägen och mot Olof Olssons väg avses utfartsförbud regleras för att inte 
belasta gatan med mer trafik. Gatan runt planområdet har idag en markhöjd över 
nollplanet mellan 4,4–5,8 meter. Detta anses vara lämpligt och detaljplanen ska därför 
anpassas till gatans höjd. I detaljplanen får därför gata egenskapsbestämmelse för markens 
höjd över nollplanet, som varierar mellan 4,4 och 5,8 meter.  
 
I trafikutredningen för centrumområdet i Jonstorp föreslås åtgärder inom planområdet. 
Vägavsmalning i form av sidoförskjutningar längs Olof Olssons vägs norra del samt 
platågupp vid korsningen i öster bör anordnas för att leda biltrafik via Tomtelundsvägen 
istället för via Olof Olssons väg och förbättra samspelet mellan alla trafikanter som delar 
gatuytan. Detta kommer att utredas vidare i bland annat den fördjupade översiktsplanen, 
men också genom kommunens övertagande av vägföreningens vägar i Jonstorp, som 
planeras att ske under våren år 2022. 
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Bild: Illustration från Trafikutredningen för centrumområdet i Jonstorp. 

 

BILTRAFIK 
Den föreslagna bebyggelsen tillsammans med ett nytt trygghetsboende som planeras 
söder om Revalyckans vårdboende beräknas alstra cirka 200 fordon per dygn. Trafiken till 
det föreslagna bostadsområdet genererar cirka 112 fordonsrörelser per dygn. 
 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Det finns befintlig gång- och cykelväg utmed Jonstorpsvägen samt Parkvägen som ligger 
precis norr om planområdet. Eventuella åtgärder utmed Olof Olssons väg kan också öka 
tryggheten för gående och cyklister utmed vägen. 
 

PARKERING 
Enligt kommunens parkeringsnorm behövs 12 platser per 1000m2 bruttoarea (BTA). 
Boytan för den nya bebyggelsen är beräknad till 1938 m². Boyta kan antas vara cirka 85 
procent av bruttoarean. Bruttoarean uppskattas således till cirka 2300 m2. Detta ger ett 
behov på 28 parkeringsplatser. Parkeringsbehovet för Tunneberga Gästgifvaregård 
(Tunneberga 2:13) löses idag delvis på den egna fastigheten, men också på aktuell 
fastighet (Tunneberga 1:28). På egen fastighet har gästgivaregården 8 parkeringsplatser. 
De uppskattar idag att verksamheten använder cirka 8 parkeringsplatser på Tunneberga 
1:28 i ett normalläge, men vid besökstoppar är behovet betydligt högre. Parkering löses 
då även på gator och på parkeringsplats i Jonstorps centrum. Enligt kommunens p-norm 
behövs cirka 16 platser totalt för parkering till gästgivaregården, vilket också är den siffran 
som aktuell verksamhet har uppgett. Utöver detta finns i gällande detaljplan beskrivet ett 
behov av 6 allmänna p-platser, som regleras genom servitut idag. Totalt sett innebär detta 
att parkeringsbehovet på Tunneberga 1:28 är 28 platser för bostäderna, 8 platser för 
gästgivaregårdens behov och 6 allmänna platser. Det innebär att det behövs 42 
parkeringsplatser. I plankartan har därför ett område i anslutning till den befintliga 
parkeringen försetts med prickmark, det vill säga marken får inte förses med byggnad, för 
att möjligheten att anlägga fler parkeringsplatser ska finnas. 
 

LANDSKAPSBILD 
 

VEGETATION OCH DJURLIV 
I den sydöstra delen av planen finns ett område med två värdefulla ekar. Detta område 
har försetts med prickmark, det vill säga marken får inte förses med byggnad. Det har 
också fått en bestämmelse, n1, om att träd endast får fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk. Den bestämmelsen kombineras också med ändrad lovplikt för marklov, a1, 
marklov krävs även för trädfällning. Området är väl tilltaget, cirka 8 meter, så att trädens 
rotsystem ska få plats och inte ska ta skada. I området finns i övrigt inga skyddade arter 
som påverkas av planförslaget.  
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FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 

VATTEN OCH AVLOPP 
Planområdet tillhör kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det innebär 
att bostäderna kopplas till det kommunala VA-nätet. 

 

DAGVATTENHANTERING OCH ÖVERSVÄMNINGSRISK 
Planområdet ligger idag inte inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten, men 
beräknas kunna tas med i verksamhetsområdet. Det innebär att det nya området beräknas 
kunna kopplas till det kommunala dagvattennätet. Kommunen har tillsammans med 
exploatören gjort beräkningar om fördröjningsvolymer som visar att hälften av mängden 
dagvattnen kommer att omhändertas inom planområdet på ytan för parkering som ska ha 
goda infiltrationsmöjligheter. I plankartan har området markerats med b1 – marken ska 
vara genomsläpplig samt kompletterats med a2 att marklov krävs för markåtgärder som 
kan försämra markens genomsläpplighet. Det innebär att parkeringsytan ska anläggas 
med ett material som släpper igenom vatten, exempelvis grus eller gräsarmering. Den 
andra hälften av dagvattnet kommer att rinna vidare till kommunens dagvattensystem. 
Kapaciteten i ledningarna är god, 344 l/s. Tunneberga 1:28 ligger cirka 5 meter över havet 
och ledningarna cirka 3 meter över havet, varför det finns en god marginal mot framtida 
havsnivåhöjningar. 

 

VÄRME 
Får lösas av exploatören. Dock kommer det att vara möjligt för området att i snar framtid 
anslutas till det närvärmeverk som finns i Jonstorp. 
 

AVFALL 
Avfall tas omhand inom kvartersmarken. Renhållningsfordonet klassas som tung trafik 
varför miljörummet behöver byggas så att behovet tillgodoses för att minska risken att 
renhållningsfordonen kör in i området ofta. 
 

ÖVRIGA LEDNINGAR 
Fastigheten kan anslutas till fiber.  
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Räddningstjänsten har god framkomlighet till området. Det finns en brandpost i nära 
anslutning till planområdet.  
 

HÄLSA, SÄKERHET 
 

BULLER  
Trafikalstringen bedöms, med hänsyn till områdets centrala läge och närhet till 
livsmedelsbutik och busshållplatser, motsvara 4 fordonsrörelser per dygn och bostad, 
vilket är något lägre än den generella beräkningen för övriga områden i orten. De 
lägenheter som planeras byggas på Tunneberga 1:28 samt de cirka 23 lägenheter för 
trygghetsboendet söder om Revalyckans vårdboende (som också kommer att passera 
Tunneberga 1:28) uppskattas alstra cirka 200 fordon per dygn. Den föreslagna utökningen 
av bostäder bedöms inte generera så mycket trafik att det finns risk för att gränsvärdet för 
buller från biltrafik överskrids.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 

TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas fjärde kvartalet år 2021.  

 

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.  
Exploateringsavtalet huvudsakliga innehåll 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 
Kommunen kommer att inlösa marken för del av Tunneberga S:5 under detaljplanens 
genomförandetid och därmed ta över huvudmannaskapet över gata från vägföreningen. 
Höganäs kommun kommer att bli huvudman för all allmän platsmark inom planområdet 
som är definierad som gata. Kommunen har rätt att lösa in allmänplatsmark och kommer 
att ansöka om en omprövningsförrättning av gemensamhetsanläggningen. Ägaren till den 
mark som blir av med belastningen av en gemensamhetsanläggning ska betala ersättning 
till de deltagande fastigheterna i gemensamhetsanläggningen om det uppkommer skada. 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och underhåll. Kommunen ansvarar även 
för förändringar inom planområdet som har för avsikt att öka trafiksäkerheten.  
 
Planområdet tillhör kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen 
förväntas i nuläget kunna ta med området även för verksamhetsområde för dagvatten. 
Nyanslutningsavgift betalas av 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. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
 

FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
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FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Ingen fastighetsplan berörs av förslaget.  

 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Det finns ett olokaliserat servitut på fastigheten Tunnberga 1:28 som beskriver att det ska 
finnas 6 allmänna parkeringsplatser. Detta kommer att finnas kvar.  
 
Kommunen kommer att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt i framtida 
planändring. I samband med den och genomförd omprövningsförrättning kommer delar 
av samfälligheten Tunneberga S:5 att upphöra. Detta kommer att ske innan detaljplanens 
genomförandetid löpt ut.  
 
Ändring av huvudmannaskap gör kommunen genom ändring av detaljplan. 
Gemensamhetsanläggningen upphävs genom en lantmäteriförrättning och 
samfällighetsföreningen upplöses genom beslut hos länsstyrelsen. Ansökan angående 
upphävande av gemensamhetsanläggning gör kommunen och ansökan till länsstyrelsen 
om upplösande av samfällighetsförening gör vägföreningen.  

 
Vid lantmäteriförrättning har det konstaterats att en osäker gräns i planområdesgräns 
(mot Tunneberga 1:75) varit markerad och sedan tidigare delvis utredd. Fastighetsgränsen 
anses därför vara utredd och bestämd. 
  

EKONOMISKA FRÅGOR 
 

KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Detaljplanen bekostas genom 
planavgift som tas ut i samband med samråd och antagande. 

 

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Detaljplanen föranleder fastighetsbildningsåtgärder. då kommunen ska lösa in gatumark. 
Detta bekostas av kommunen. En fastighetsreglering, för gatumarken som ska övertas, 
ska genomföras där de delar av Tunneberga 1:28, som i planförslaget ska utgöra 
allmänplatsmark, ska överförs till Tunneberga 13:2. Förrättningskostnaderna betalas av 
exploatören.  
 

INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. Genomförandetiden för 
detaljplanen går ut 5 år efter att planen har vunnit laga kraft.  

 
Kommunen har för avsikt att i framtiden ändra huvudmannaskap för allmän platsmark 
(gata) som är belägen inom fastigheten Tunneberga S:5, som är en samfällighet. Det 
kommer innebära att delar av Tunneberga S:5 kommer att upphöra när i samband med 
att kommunen tar över huvudmannaskapet för vägarna i Jonstorp. Jonstorp 13:1 och 
Tunneberga 13:2 ägs redan av kommunen. 
 
Rivningsförbud (r1) i detaljplanen kan i vissa fall leda till att fastighetsägaren blir berättigad 
ersättning [14 kap. 7 § PBL jämförd med 9 kap. 34 § PBL]. Avgörande för frågan om 
fastighetsägaren har rätt till ersättning är inte vilken utformning kraven har i detaljplanen 
utan om kraven förorsakar sådan skada som berättigar ersättning enligt PBL. Enligt PBL 
ska ersättning utgå om rivningsförbudet medför en skada som är betydande [14 kap. 7 § andra 
stycket PBL] i förhållande till värdet på berörd fastighet. Kommunen har undersökt de 
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ersättningsrättsliga konsekvenserna vid ett antagande av detaljplanen med föreslaget 
rivningsförbud. Ersättningsgill skada bedöms inte uppstå, eftersom kvalifikationsgränsen 
för rätt till ersättning på grund av rivningsförbudet inte uppnås. 

 

TEKNISKA FRÅGOR 
 

UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
Inga nya anläggningar behöver byggas. 

 

GEOTEKNISKA ÅTAGANDEN 
Eventuell geoteknisk undersökning i samband med nyexploatering bekostas av exploatör. 
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Utökad 
lovplikt för marklov gäller för trädfällning inom områden markerade med a1. Utökad 
lovplikt krävs även för de bygglovsbefriade åtgärder som regleras i PBL kap. 9.  
Utökad lovplikt för marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet inom områden markerade med a2. 
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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 
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. miljöbalken.  

 

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 av 
planförslagets genomförande. Recipienten är Skälderviken som uppnår god ekologisk 
status. Nuvarande detaljplan möjliggör att 1250 kvadratmeter kvadratmeter kan bebyggas. 
Den gällande detaljplanen tillåter också en parkeringsyta på cirka 2600 kvadratmeter, där 
det inte finns något krav på att ytan ska vara genomsläpplig. Planförslaget möjliggör en 
större andel yta för byggnader, 2400 kvadratmeter, men ytan för parkering är mindre, 
cirka 1300 kvadratmeter och har dessutom en genomsläpplig yta. Det innebär 
sammantaget att gällande detaljplan medger cirka 3850 kvadratmeter hårdgjord yta medan 
planförslaget innebär cirka 3700 kvadratmeter varav 1300 kvadratmeter dessutom ska 
vara genomsläpplig. Det innebär att planförslaget möjliggör mindre hårdgjord yta än den 
idag gällande detaljplanen, varför miljökvalitetsnormer för vatten inte anses riskera att 
påverkas av planförslaget genomförande. 
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BULLER 
Gällande värden för buller bedöms inte riskera att påverkas negativt av planförslagets 
genomförande. 

 

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 om betydande miljöpåverkan 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. 

 

RIKSINTRESSEN 
Riksintressena anses inte påverkas negativt av planförslagets genomförande. 

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
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 4,5-6 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som liten. 

 

PÅVERKAN PÅ VATTEN 
Det kan i och med genomförandet av planen finnas en måttlig negativ påverkan på 
infiltration av dagvatten, eftersom det blir en större andel hårdgjord yta.  
 

SOCIALA KONSEKVENSER 
 

BOSTADSPOLITISKA MÅL, BLANDNING OCH FLEXIBILITET 
Kommunen ska bygga minst 150 bostäder per år och sträva efter att bostadsutbudet ska 
blir mer varierat i avseende såväl boendeform som upplåtelseform. Det som i första hand 
ska produceras är hyresrätter i flerbostadsform. Hyresrätter i flerbostadshus i Jonstorp är 
ett bra tillskott för orten som främst består av villabebyggelse. Bostäderna kan exempelvis 
fungera för de som är äldre och vill flytta ifrån sin villa, men inte vill flytta ifrån orten. 
Planförslagets genomförande bidrar i hög grad till att uppnå kommunens bostadspolitiska 
mål. Planförslaget möjliggör också centrum, vilket leder till blandning av bostäder och 
verksamheter och flexibilitet över tid. 

 

KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Bebyggelsen ligger mitt i Jonstorp och har bra kopplingar till övriga orten. 

 

PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSFUNKTIONER OCH MÄNNISKORS HÄLSA 
Planområdet ligger nära Jonstorps centrum och har därför flera samhällsfunktioner i nära 
anslutning såsom skola, fritidsaktiviteter, kollektivtrafik och matbutik. Det innebär också 
att det redan finns exempelvis vägar och ledningar för exempelvis vatten och avlopp. Att 
samhällsfunktionerna ligger på korta avstånd från de nya bostäderna bedöms ge måttligt 
positiva effekter på jämställdhet, då kvinnor oftare än män åker kollektivt samt 
hämtar/lämnar barn och/eller gör matinköp. Det finns också mycket natur och 
rekreation, exempelvis Kullaleden, i nära anslutning till planområdet. 
 

TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
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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 
bygglovsprövning.  
 
 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
 

KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Det förekommer inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Kommunen har för avsikt att lösa in del av Tunneberga S:5. En del av Tunneberga 1:28 
överförs till Tunneberga 13:2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Page 99 of 294



 

KS:2018:337 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

DETALJPLAN FÖR 

TUNNEBERGA 1:28 (TOMTELUND) 

MED FLERA, I JONSTORP 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 
 
 
 

 

DATUM 

  

Page 100 of 294



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2021-10-14, DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 1:28 (TOMTELUND) MED FLERA, I 

JONSTORP, HÖGANÄS KOMMUN 

 
2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 
 

BAKGRUND 
Fastighetsägaren till Tunneberga 1:28 inkom den 2 oktober 2017 till kommunen med 
ansökan om ändring av detaljplan. Kommunstyrelsen uppdrog den 6 mars 2018 plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastighet Tunneberga 1:28. 

 

DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i sex nya byggnader samt att befintlig 
byggnad ska möjliggöras för bostäder i flerbostadshus. Totalt handlar det om 28 
lägenheter med 2-4 rums lägenheter, varav 22 är 2-rums lägenheter. Befintlig byggnad är 
kulturhistoriskt värdefull och ska också fortsättningsvis skyddas med rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser. Platsbildningen framför huset Tomtelund (den östra sidan) ska 
bibehållas. Syftet med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med 
befintlig bebyggelse samt att skydda de träd som har höga naturvärden.  
 

PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Tunneberga 1:28 handläggs enligt utökat planförfarande, vilket innebär 
att planen går ut på samråd och granskning där bland annat myndigheter, sakägare och 
allmänheten kan yttra sig över planförslaget. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 

PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 2 november till den 22 november år 2020. Kungörelse om 
samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
annons i Lokaltidningen den 31 oktober 2020 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla. Planen har funnits tillgänglig på kommunens hemsida samt varit utställd i 
Stationshuset entré i Höganäs. 
 
Samrådsmöte hölls den 9 november 2020. Detta skedde digitalt på grund av covid-19. 
Sammanlagt tittade 49 personer på sändningen via kommunens hemsida. Från 
kommunen deltog tre tjänstepersoner, kommunens stadsarkitekt samt två planarkitekter. 
Under sändningen kunde tittarna ställa frågor via sms som lästes upp och besvarades. 
Efter mötet publicerades samtliga frågor och svar på kommunens hemsida.   
 
Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och 
synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: 

 Bevarande av träd 

 Parkering- och trafikfrågor  

 VA-frågor  

 Upplåtelseform  

 Höjd på ny bebyggelse 

 Byggtiden och tid för inflyttning  

 Barns väg till skolan  

 Möjliga verksamheter och gemensamhetslokaler inom planområdet 

 Byggnadens utformning och placering, bland annat fönster och balkongers placering. 

 Insynsskydd 

 Vibrationsskador 

 Sophantering 

 Hur yttrande skickas in  
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GRANSKNING 
Granskning genomfördes mellan den 21 juni till den 01 augusti 2021. Underrättelse om 
granskning har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
annons i ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad, kommunens hemsida den 21 juni 2021 
samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 17 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 
 

LÄNSSTYRELSEN (2021-08-26) 
             Länsstyrelsens formella synpunkter 

Risk för översvämning  
Kommunen har sedan samrådsskedet infört planbestämmelse (b1) som reglerar att 
marken ska vara genomsläpplig. Länsstyrelsen menar att bestämmelsen bör kompletteras 
med reglering enligt 9 kap. 12 §, punkt 3, för säkerställandet om att det krävs marklov för 
markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. I övrigt har Länsstyrelsen 
ingen erinran utifrån risk för översvämningar. 

Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens lämplighet för sitt 
ändamål gällande risk för översvämningar enligt ovan så att det visas att platsen är lämplig för 
den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 
§§ PBL. 
 

Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. En bestämmelse om marklov kopplat till 
risken för översvämning har tillkommit på plankartan och denna bestämmelse har även 
förtydligats i planbeskrivningen under delen Planförslag – Föreslagen teknisk försörjning – 
Dagvatten och översvämningsrisk på sidan 25.  

 

LANTMÄTERIET (2021-07-02) 

ANSVARSFÖRDELNING  
Lantmäteriet vill återigen påpeka att det inte är genom att lösa in Tunneberga s:5 som 
kommunen övertar huvudmannaskapet för allmän platsmark. Utan att det är först efter 
genomförd omprövningsförrättning och planändring som huvudmannaskapet övergår till 
kommunalt.  

FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER  
Skrivningen, ”Detaljplanen föranleder fastighetsbildningsåtgärder, då kommunen ska lösa in 
gatumark. Detta bekostas av kommunen”, kan tolkas som att kommunen avser att lösa in och 
bekosta överföring av all allmän platsmark GATA inom planområdet. Vilket leder till 
motsägelse i efterföljande mening. Kan lämpligen förtydligas.  

ÖVRIGA FRÅGOR  
På plankartan saknas information om vilket utskriftsformat som ska användas för att den 

angivna skalan ska stämma. 

Kommentar:  
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Kommunen har mottagit och noterat yttrandet från lantmäteriet och planbeskrivningen har justerats och 

kompletterats i ovannämnda avsnitt på sidan 27.  

Likaså har plankartans utskriftsformat förtydligats i det nedre vänstra hörnet.  

 

TRAFIKVERKET (2021-06-30) ingen erinran 

 

REGION SKÅNE (2021-07-19) avstår från att yttra sig 

 

 

INTERNT – BERÖRDA AVDELNINGAR HÖGANÄS KOMMUN 

 

GEODATAAVDELNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2021-06-28) 

Plankarta 
Grundkartan innehåller inga egna höjdvärden, så dennes innehållsförteckning som rensas 
från höjdvärde 
Skaltexten måste synas hela, flytta parentesen med sidstorleken 
Planbeskrivning 

s 6 - Tunneberga s:5 är ingen fastighet utan en samfällighet! 
s25 - dagvattenhantering: b ska vara b1 

 värme: detta borde vara färdigutrett nu?  
s 27 - fastighetsbildningsåtgärder: ”Det finns ett olokaliserat servitut på fastigheten 
Tunneberga 1:28 som beskriver att det ska finnas 6 allmänna parkeringsplatser. Detta 
kommer att finnas kvar.” 

          Fastighetsbildningsåtgärder: ”Kommunen kommer att lösa in del av Tunneberga S:5 innan 
detaljplanens genomförandetid har löpt ut. Detta eftersom att kommunen kommer att lösa 
in flera andra vägar i Jonstorp, efter att de genomgått en planprocess för att ändra 
huvudmannaskap från enskilt till kommunalt.” Nej vi ska inte ”lösa in” samfälligheten, utan 
vi kommer att ta bort en del av gemensamhetsanläggningen! 
- inlösen/ersättning: Tunneberga s:5 är ingen fastighet utan en samfällighet 
- inlöser/ersättning: vi ska inte ta över T s:5, det enda vi ska är att ändra huvudmannaskap 
och därefter ska gemensamhetsanläggningen upphöra (om alla förvaltningsobjekt 
försvinner) och därefter ska samfällighetsföreningen upplösas (om alla förvaltningsobjekt 
försvinner). 

s 31- ekonomiska konsekvenser: kommunen ska inte lösa in del av Tunneberga s:5 
Teknisk kontroll 
   Det finns flertalet extra brytpunkter i användningsgränserna som behöver rensas bort. 
   Finns några enstaka extra brytpunkter i planområdesgräns som behöver tas bort. 
    Felsnappat i tre punkter (gröna punkter på kartan nedan) 

 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet från geodataavdelningen och planbeskrivningen har justerats 

och kompletterats i ovannämnda sidor i yttrandet.  

Likaså har det gjorts justeringar på plankartan I ovannämnda punkter. 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN (2021-07-23) ingen erinran 

 

TEKINK– OCH FASTIGHETSAVDELNINGEN (2021-06-21) ingen erinran 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-07-05) ingen erinran 
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STADSARKITEKTEN (2021-07-26) ingen erinran 

 

STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-08-02)  

Övriga på Stadsmiljöavdelningen har ingen erinran förutom att det i planbestämmelsen: n1 

(se bild nedan) bör förtydliga och tillägga om lovplikt för att säkerställa naturens värden. 

 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. En a1 bestämmelse om marklov för trädfällning finns redan 

på plankartan.  

 

TILLGÄNGLIGHETSSAMORDNARE (2021-07-29) ingen erinran 

 

KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND HÖGANÄS KOMMUN 

HÖGANÄS ENERGI (2021-06-24) ingen erinran 

 

NSR (2021-06-28) ingen erinran 

 

SAKÄGARE  

SAKÄGARE 1 – Tunneberga 1:72, (2021-07-29) 

Anledningen till min skrivelse är att den tänkta byggnaden F på planförslaget och som man 

planerar att bygga på baksidan av Tomtelund d.v.s. västra sidan är jag inte nöjd med, jag är 

granne och bor på Tunneberga 1:72 Dels har byggnaden blivit alldeles för hög nockhöjd 

10,5 m skall ställas mot förslaget 2017-03-01 på 7,5 m samt en byggrätt på 6 m från vår 

gräns och med balkonger fönster mm Detta blir ett stort hus nära oss och som kommer att 

genera vår fastighet Om man nu skall bygga på Tomtelund borde man göra det på ett 

smakfullt sätt d.v.s. att sätta samma nockhöjd på samtliga tänkta byggnader att ekonomiska 

orsaker skulle ligga bakom den höga nockhöjden är jag tveksam till detta nämndes inte i 

förslaget 2017-03-01 Trafiken på Olof Olssons väg kommer att öka betydligt både med 

denna nybyggnation samt nybygget på Rubb o Stubbs väg samt det nya trygghetsboendet 

så man bör nog beakta en ev. enkelriktning av utfarten mot Jonstorpsvägen detta har ni 

själv föreslagit i tidigare förslag 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Sakägaren menar att förslaget har förändrats sedan 2017-
03-01 med en högre nockhöjd och balkonger och fönster som vetter mot dennes fastighet. Därför menar man 
att detta är ett ännu sämre förslag än det tidigare man hänvisar till. Kommunen vill poängtera att enda 
gången som denna detaljplan varit på samråd är mellan den 2 november – 22 november 2020. Vad gäller 
avståndet till sakägarens huslivsfasad från hus F:s huslivsfasad har kommunen gjort bedömningen att det 
är inom rimligt avstånd. Den nya bebyggelsen kommer att samspela på ett bra sätt med befintlig bebyggelse. 
Tomtelund kommer fortsatt att spela huvudrollen på fastigheten. Takvinkeln på byggnaderna norr och 
söder om Tomtelund har ändras till 30 grader. Nockhöjden ändras också till 8,9 meter. Detta innebär att 
de nya byggnaderna på ett tydligare sätt underordnas Tomtelund. Den nytillkommande trafiken kommer 
att köra in utmed Tomtelundsvägen varför trafiken utmed Olof Olssons väg, som barnen använder, inte 
kommer att påverkas av utbyggnaden. Dock kommer kommunen vid övertagande av vägarna i Jonstorp ser 
över trafiksäkerhetsfrågor såsom hastigheter och behov av fler övergångsställe. Kommunens 
stadsmiljöavdelning arbetar också med att ta fram ett Trafiksäkerhetsprogram som bland annat ska se 
över säkra skolvägar i kommunen. 
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SAKÄGARE 2 – Tunneberga 1:72, (2021-07-29) 

Jag är granne till Tomtelund och bor på Tunneberga 1:72 Våra beslut står kvar från tidigare 

överklagande Vi vill inte ha ett hus med den höjden och inga balkonger som vätter mot oss 

då det kommer att bli insyn rakt in till oss både på hus och tomt Ni skriver att där blir inget 

hus som blir högre än Tomtelund men med mina uträkningar så kommer husen i väster att 

bli högre. Balkonger och fönster enligt er är där ingen skillnad på Jag trodde att en balkong 

var där man satt och hade det mysigt och ett fönster tittar man ut genom. Så ni har tänkt 

att på Tomtelunds område skall vi äldre flytta till då kommunen har skrivit ett så dåligt 

avtal med markägaren till trygghetsboendet. Tycker ni att det är en bra lösning på det hela. 

Var är Tryggheten? Kan det bli ett bra område för oss äldre har jag svårt att tänka mig 

,tråkigt att tiderna har blivit så mycket sämre på 3år. När vi fick ritningarna förra gången 

var huset lägre i väster och ett mindre antal lägenheter och ändå var där lönsamhet. 

Handlar allt om lönsamhet jag trodde att det handlade om trivsel Finns fortfarande 

samlingslokalen på Tomtelund kvar på nästa ritning eller där är ingen lönsamhet på den 

hellre så den är borttagen. Kommer det att bli bostadsrätter eller hyresrätter? Jag hoppas att 

vi får en ritning på interiören så vi kan se hur det hela ser ut. Tråkigt att ett träd som bara 

är 90 år inte är biologiskt värdefulla. Vi vill fortsätta att bo på landet och inte i en tätort Vi 

kommer att överklaga till sista instans Vore tacksam om jag kan få upplysningar av er vilka 

dessa instanser är Vi vill ha enplansvillor och inget annat 

 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Kommunen vill påpeka att när exploatering sker genom 

förtätning, såsom i detta fall är det viktigt att ha i åtanke att den nya bebyggelsens balkonger och fönster 

vetter åt ett visst håll. Höjderna på de nya tillkommande byggnaderna kommer att vara lägre än 

Tomtelund. Tomtelund kommer fortfarande att vara överordnad all tillkommande bebyggelse. Kommunen 

noterar synpunkterna kring tryggheten, lönsamheten och interiören och vill påpeka att mer specifika 

ritningar på bebyggelsen kommer kunna att tas fram under bygglovet. När det gäller träden har 

kommunens ekolog med mångårig erfarenhet gjort bedömningen om vilka träd som är värda som har 

naturvärden och är värda att bevara. Detaljplanen har anpassats därefter. Kommunen tar emot 

synpunkterna om att sakägaren vill bo på landet, men sett till Jonstorps tätort ligger fastigheten i relativt 

centralt läge vilket sakägaren bör vara medveten om.  

Kommunen skickar med en besvärshänvisning till de sakägare vars synpunkter ej blivit tillgodosedda i 

samband med antagandet av detaljplanen.  

 

SAKÄGARE 3 – Tunneberga 1:75, (2021-08-02) daterad 07-31 

Vi bor på Tomtelundsvägen 3B och har tagit del av förslaget till detaljplanen för 

Tunneberga 1:28! 

Vi ifrågasätter denna plan för ett nybygge i den enda Park som finns kvar i Jonstorp! Detta 

kommer att påverka både människor och djur då Parken ofta besöks av fram för allt barn 

som är här och leker samt ett aktivt djurliv med bl a fåglar och ekorrar! Vi ifrågasätter även 

tanken med att styra samtliga fordon till Tomtelundsvägen då det kommer att bli en rejäl 

ökning av bilar som skall till och från bostaden. 28 nya lägenheter samt boende på Rubb & 

Stubbs väg kommer att påverka både säkerhet och miljön! Känns som att man struntar i 

barnen som bor i området kring Tomtelund och ersätter med mer bilar och dålig miljö! Att 

klämma in 6 stycken ganska stora byggnader blir trångt, vi har även synpunkt på höjden då 

alla andra hus i området är betydligt lägre förutom Tomtelund. Tomten sluttar vilket bör 
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innebära att de tilltänkta nya husen blir högre!! Bör väl även bli andra byggnader som t ex 

sophus, cykelgarage, p-platser mm. Vid det digitala samrådsmötet frågades det om det 

skulle bli balkonger på husen men fick inget besked på det och vi har svårt för att se att det 

skulle vara så lyckat vid ett eventuellt bygge då vi som bor närmast kommer att få full insyn 

i våra hus! Att Parken har fått förfalla som den gjort är inget mer ett misslyckande från de 

olika ägarna! Det borde finnas ett intresse från Höganäs Kommun att rusta upp denna Park 

till vad den var tidigare och för att bevara träd och djurlivet, en plats för rekreation tror vi 

blir bättre än inträngda hus! 

 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Efterfrågan på nya bostäder i kommunen är stort och 

Jonstorp är en av kommunens serviceorter dit bland annat bostäder, service och kollektivtrafik ska 

koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till utbyggnad av Jonstorp mycket begränsad, vilket gör förtätning 

av orten nödvändig. Med det sagt vill kommunen informera om att trots att fastigheten upplevs som allmän 

ägs den av en privat exploatör. Det ska dock tilläggas att kommunens ekolog med mångårig erfarenhet har 

inventerat planområdet och bedömt vilka träd som har naturvärden och är värda att bevara. Detaljplanen 

har anpassats därefter. Det har gjorts en utredning av trafiken i Jonstorps Centrum. Den nytillkommande 

trafiken tillsammans med trygghetsboende söder om Revalyckans vårdboende innebär cirka 200 

fordonsrörelser per dygn. Den föreslagna planen genererar cirka 112 fordonsrörelser per dygn. Detta 

förtydligas i planbeskrivningen. Vid kommunens övertagande av vägarna i Jonstorp ser kommunen över 

trafiksäkerhetsfrågor såsom hastigheter. Planförslaget innebär inte ökade hastigheter. 

 

SAKÄGARE 4 – Tunneberga 1:77, (2021-08-02) 

Vi har tagit del av handlingarna och kommentarerna.  

Vi tycker fortfarande att byggnaderna blir för höga. Det har inte tagits hänsyn till 

omgivningen. Befintliga hus i området är 1 – 1,5 plan. Den föreslagna byggnaden kommer 

vara 2 plan med vind och väsentligt mkt högre än befintliga hus. Det kommer alltså bli en 

för stor kontrast och därför inte samspela alls, som ni påstår att det skulle göra. Det är 

uppenbart att man endast utgått ifrån höjden på Tomtelund.  Vi föreslår, precis som i förra 

skrivelsen, att ni ritar på en skiss för 1 – 1,5 plans lägenheter/radhus vars höjd ligger i linje 

med befintliga hus. Det kommer bättre smälta in i området, där bla äldre(som ni skriver) 

kan flytta in. Om det är tvunget att få till ett flerbostadshus i orten med den föreslagna 

höjden, bör ni i så fall hitta en mer lämplig plats, där det faktiskt smälter in med sin 

omgivning.  

Vi anser fortfarande att balkonger som vetter ut mot befintliga trädgårdar och boenden ej 
ska tillsättas, basstandard eller ej. Balkongen förlänger ett rum, det gör inte ett fönster. Det 
kommer därför bli en ovälkommen insyn. 

 
Olof Olssons väg är redan idag väldigt trafikerad och på vissa delar är den väldigt smal där 
det inte får plats med mötande trafik. Hushållen har ofta mer än en bil, besökare ställer sig 
längs gatan, små och stora barn rör sig fritt samt tar sig till och från skolan. Även om ni 
menar/tror att trafiken till den föreslagna bebyggelsen kommer använda sig av 
Tomtelundsvägen, vet vi att så kommer det inte ske i verkligheten. Det kommer att bli en 
ohållbar situation.  

 

Byggnadshöjden i väggliv upp till takfot är 5,5 meter. Den nya bebyggelsen kommer att samspela på ett bra 
sätt med befintlig bebyggelse. Tomtelund är en kulturhistoriskt värdefull byggnad varför kommunen tar 
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hänsyn till den. Takvinkeln på byggnaderna norr och söder om Tomtelund kommer att ändras så att den 
blir 30 grader. Nockhöjden ändras också till 8,9 meter. Den tillkommande bebyggelsen är utformad för att 

smälta in i övrig bebyggelse på ett bra sätt. Området är heterogent och det finns olika typer av bebyggelse. 
Ett tillskott av flerbostadshus kommer som helhet bidra till en positiv utveckling av Jonstorp då orten i dag 
präglas av villor. Flerbostadshus möjliggör exempelvis att äldre som vill flytta från sin villa till en lägenhet 
kan bo kvar på orten. De flesta bostadshus i ett tättbebyggt område har balkonger. Balkonger tillhör 
basstandard på lägenheter och anses inte vara någon större skillnad gentemot fönster när det gäller insyn. 
Genom att möjliggöra för in-och utfart mot Tomtelundsvägen avser detaljplanen att styra stora delar av 
trafiken till just Tomtelundsvägen.   

 

SAKÄGARE 5 – TUNNEBERGA 1:60 (2021-07-27) 

Tomtelund och omkringliggande bebyggelse behöver vara i fokus här. Inte ett ekonomiskt 

intresse hos exploatören. Det finns också ett ekonomiskt intresse hos nuvarande boende i 

närområdet som kommer påverkas negativt av denna typ av bebyggelse som man skissat 

på. Detta bör också tas i beaktande, inte bara det ekonomiska intresset hos exploatören. 

Att Tomtelund rustas upp och ev. kompletteras med någon byggnad i form av parhus eller 

radhus ligger mer i linje med hur samhället ser ut och vad som passar in. Några högre 

flerbostadshus med balkonger och liknande passar inte på denna tomten. Då kan man 

ifrågasätta kompetensen hos den arkitekt som anser detta passa in i bebyggelsen. Vilka är 

alternativen i samhället för flerbostadshus om det nu är tvunget? 

 

Det är klart positivt att hitta lösningar så att äldre som känner att de vill hitta något mindre 

än sina villor med trädgårdar kan bo kvar i området. Pratar man även om att bygga ett 55+ 

boende i orten så har man kanske redan där löst en del av frågan att äldre som vill flytta 

från sina villor har alternativ. 

 

Vi bor själva på Olof Olssons Väg idag, sakägare eller ej, där vi redan idag märker att 

trafiksituationen är långt ifrån optimal. De flesta hör ute behöver mer än en bil per hushåll. 

Känslan är att antal beräknade bilar i förslaget inte ligger i linje med verkligheten. Det rör 

sig mycket barn i området på dessa vägar, vilket känns som en del av Jonstorp att kunna ha 

det så. 

 

Det är bra med idéer och nytänkande, här har man dock haft för mycket fokus på 

ekonomiskt intresse bakom förslaget för att gynna en exploatör. Tänk om, gör rätt. Ett 

mindre antal bostäder i form av radhus eller parhus där Tomtelund lyfts fram. Det skulle 

ev. kunna funka. 

 

Kommunens tjänstepersoner tar inte hänsyn till exploatörens ekonomiska intressen utan till kommunens 

intresse att överhuvudtaget få fastigheten bebyggd. Att det finns möjlighet för förtätning i ett så centralt läge 

är ett positivt mått på nyttjande av redan befintliga markresurser utan att behöva ta ny mark i anspråk.  

Efterfrågan på nya bostäder i kommunen är stort och Jonstorp är en av kommunens serviceorter dit bland 

annat bostäder, service och kollektivtrafik ska koncentreras. Samtidigt är möjligheterna till utbyggnad av 

Jonstorp mycket begränsad, vilket gör förtätning av orten nödvändig. Ett tillskott av flerbostadshus 

kommer som helhet bidra till en positiv utveckling av Jonstorp då orten i dag präglas av villor. 

Flerbostadshus möjliggör exempelvis att äldre som vill flytta från sin villa till lägenhet kan bo kvar på 

orten. I detaljplanen redovisas antalet nya fordon tillsammans med trygghetsboendet. Planområdet i 
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Jonstorp ligger centralt i orten med närhet till både dagligvarubutik, skola och kollektivtrafik vilket 

innebär att behovet av bil och parkeringsplatser inte är lika stort. Parkeringsnormen har för avsikt att se 

till att parkeringsbehovet är tillfredställande och att parkering ska ske på parkeringsytan och inte på 

smågatorna. Fastigheten är privatägd och kommunen kan därför inte använda fastigheten som allmän 

plats för exempelvis park.  

 

  
 

ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från två myndigheter samt två avdelningar och fem sakägare innehåller 
synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. 
Synpunkter från myndigheterna samt avdelningar har föranlett en omarbetning av 
planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 
Plankartan kompletteras med en bestämmelse om att marklov krävs för markåtgärder som 
kan försämra markens genomsläpplighet.  
Plankartan justeras och korrigeras utifrån ett plantekniskt perspektiv.  
Planbeskrivningen har kompletterats med text om behov av marklov.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget. 
 
Efter genomförd granskning revideras/komplettering planförslaget enligt redovisning 
under Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna 
görs i syfte att förtydliga planens syfte och dess planbestämmelser. 
 
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det aktuella 
planområdet. Dessa redovisas under Ändringar av planförslag inför granskning. 
 

KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 
Sakägare 1 
Sakägare 2 
Sakägare 3 
Sakägare 4 
Sakägare 5 

 
 

Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 

 Frågor om husens höjd 

 Frågor om balkonger och fönster 

 Frågor om parkens bevarande 

 Frågor kring viljan att vara bosatta på landet 

 Frågor om ökad otrygghet 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Besnik Nikq (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §208 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 2 of 4Page 113 of 294



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/222 
§ 208 
ANTAGANDE AV BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR 
HÖGANÄS KOMMUN 2021-2024, RIKTLINJER FÖR 
BOSTADSFÖRSÖRJNING 
Sammanfattning av ärendet   
Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar bland annat riktlinjer för bostadsförsörjningen samt analyser 
av den demografiska utvecklingen inom kommunen, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
efterfrågan på bostäder. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.  
 
Kommunen skickade ut reviderade riktlinjer för bostadsförsörjningen på samråd den 28 april 2020. 
Länsstyrelsen ansåg att detta inte var tillräckligt för att uppfylla lagkravet, då bland annat statistiken var 
föråldrad. Därför har nu hela bostadsförsörjningsprogrammet uppdaterats.  
 
Kommunen är enligt lag skyldig att ge länsstyrelsen, Region Skåne och berörda kommuner tillfälle att 
yttra sig över bostadsförsörjningsprogrammet. Bostadsförsörjningsprogrammet har därför varit ute på 
samråd. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 63, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjningen daterad den 2 april 
2020, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024 den 12 
maj 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samrådsredogörelse daterad den 14 oktober 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024, 
riktlinjer för bostadsförsörjning daterad den 14 oktober 2021. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 12 maj 2021, godkänt av kommunstyrelsen den 8 juni 2021, § 113. 
Samråd genomfördes mellan den 14 juni och 5 september 2021. 
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 14 oktober 2021, 
 
att anta Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024 - riktlinjer för 
bostadsförsörjning, Höganäs kommun, upprättad den 14 oktober 2021. 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSENSTYRELSEN 
   2021-10-19    KS/2020/222 

 

 
 
 
 
 

Antagande av bostadsförsörjningsprogram för Höganäs 
kommun 2021-2024, riktlinjer för bostadsförsörjning  
Sammanfattning av ärendet 
Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar bland annat riktlinjer för bostadsförsörjningen samt analyser av 
den demografiska utvecklingen inom kommunen, bostadsbehovet för särskilda grupper och efterfrågan på 
bostäder. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för 
bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.  
 
Kommunen skickade ut Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjningen på samråd den 28 april 2020. 
Länsstyrelsen ansåg att detta inte var tillräckligt för att uppfylla lagkravet, då bland annat statistiken var 
föråldrad. Därför har nu hela bostadsförsörjningsprogrammet uppdaterats.  
 
Kommunen är enligt lag skyldig att ge länsstyrelsen, Region Skåne och berörda kommuner tillfälle att yttra 
sig över bostadsförsörjningsprogrammet. Bostadsförsörjningsprogrammet har därför varit ute på samråd. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjningen, daterade den 2 april 2020, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024, den 12 
maj 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samrådsredogörelse, daterad den 14 oktober 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024, riktlinjer 
för bostadsförsörjning, daterat den 14 oktober 2021. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 12 maj 2021, godkänt av kommunstyrelsen den 8 juni 2021, § 113. 
Samråd genomfördes mellan den 14 juni och 5 september 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 14 oktober 2021, 
 
att anta Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024 - riktlinjer för bostadsförsörjning, 
Höganäs kommun, upprättad den 14 oktober 2021. 

 

 Johan Lingebrant 
 Tf. Plan- och bygglovschef 

 
 Milma Rantamäki Danielsson 

  Planarkitekt 
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BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
F Ö R  H Ö G A N Ä S  K O M M U N  2 0 2 1 - 2 0 2 4

— RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING

A N T A G A N D E H A N D L I N G
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SAMMANFATTNING
Höganäs kommun har under de senaste åren upplevt en kraftig befolkningstillväxt. 

-
tas fortsätta och rentav öka under de närmaste åren och trots en förhållandevis hög 

Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024 tagits fram tillsammans med rikt-
linjer för bostadsförsörjning.

I programmet behandlas gällande lagstiftning, nationella och regionala mål, kommunens 
övergripande mål, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, utvecklingen på bo-

-
stadsmarknaden. Avslutningsvis redovisas kommunens projektplan för 2021-2024, det 

de närmaste åren samt en åtgärdstabell för att nå riktlinjerna. Genomförs projektplanen 

1850 personer, vilket med god marginal täcker det bostadsbehov den förväntade befolk-

projektplanen av olika anledningar försenas, minskar i omfattning eller helt enkelt skjuts 
på framtiden.

handlar det om att få ekonomi i projekten och för privatpersoner om exempelvis möj-

ihop med att dagens bostadsbrist i första hand drabbar de människor som har de sämsta 

är att de verksamma exploatörerna i kommunen historiskt sett varit förhållandevis få 

en mening fungerar riskminimerande.

Med detta sagt är en rimlig bedömning att projektplanen kommer genomföras till om-
kring 50 procent, vilket motsvarar 485 bostäder och en befolkningsökning på omkring 

-
folkningsprognos för kommunen pekar på att befolkningen endast ska öka med cirka 
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4

BAKGRUND OCH LAGSTIFTNING
-

nens ansvar för bostadsförsörjningen utgår från bostadsförsörjningslagen. I svensk 

kommunerna ansvarar för planering och genomförande. Vid planeringen av bostads-

-
-

stadsbeståndet och att få tillgång till bostäder för att lösa särskilda behov. Fokus är 
att kommunen ska planera för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska 

som ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Minst följande uppgifter ska 
framgå av kommunens riktlinjer:

• 
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
• 

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsätt-
ningar. 

i övrigt. I dessa avseenden är riktlinjerna för bostadsförsörjningen tätt knutna till kom-
munens översiktsplanering. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska 

-
nerna för programperioden 2021-2024. I programmet jämförs kommunen återkom-

det regionala perspektivet ständigt närvarande, samtidigt som jämförelserna ger en ökad 
förståelse för hur förutsättningarna ser ut för Höganäs kommun.

-
nadsförvaltningen tillsammans med en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående 
av följande förvaltningar: teknik- och fastighetsförvaltningen, socialförvaltningen, kom-
munledningskontoret och utbildningsförvaltningen samt det kommunala bostadsbola-
get Höganäshem. 
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5

MÅL OCH RIKTLINJER FÖR 
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH AMBITIONER

invånare. I översiktsplanen uppges att planeringen ska ge förutsättningar för en årlig 

-

bostäder, se Framtida bostadsproduktion. 

-

annan offentlig och kommersiell service. -

-
rade i kommunen.

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN I HÖGANÄS KOMMUN
1 -

gå till minst 150 bostäder.

2 -

3

-
seformer som kommunen vill främja.

4 Höganäs kommun bör arbeta aktivt för att små och snabbproducerade instegs-
bostäder med rimlig prisbild etableras inom kommunen.

5 -

6
kommunen om bostadssociala kontrakt.

7 -

strukturer och kulturvärden.
8

9

10
befolkningen som anpassas efter livets alla skeden.
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NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL

på något sätt, men framförallt är det mål nr 11 Hållbara städer och samhällen som bland 

överkomliga bostäder. 

innehåller bestämmelser som mänskliga rättigheter för barn. Bland annat står det att 

stöd från staten, samt rätt till ett alternativt hem. Vidare står det att barn har rätt till 
skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat och att barn har rätt till lek, 

funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska 
bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

-

utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

en god bebyggd miljö 
erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. För att öka förutsättningarna 

Det öppna Skåne 2030 redovisar en gemensam målbild 

framtidstro och livskvalitet, bli en stark hållbar tillväxtmotor, stärka mångfalden av goda 
livsmiljöer, ha en god miljö och en hållbar resursanvändning, utveckla framtidens välfärd 
och vara globalt attraktivt. 

Inom Familjen Helsingborg har de elva nordvästra skånska kommunerna, däribland 

området boende har planeringsprinciper tagits fram. Gemensam ingång för våra invånare, som 
bland annat innebär att samarbetet ska stärka varumärket Familjen Helsingborg som 

 inne-
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Energisnålt och hälsosamt byggande innebär bland annat att försöka 
-

olika 
boendeformer

Landskapet som boendekva-
litet innebär att kommunen ska bevara och komplettera kvaliteterna i landskapet när 

planeringsprincipen är gemensam framsynthet och beredskap, vilket bland annat innebär att 

utmaningar och möjligheter.

nationella målen, de regionala visionsmålen och planeringsprinciperna i Familjen Hel-
singborgs strukturplan. Bostadsförsörjningsprogrammet kopplar väl an till dessa mål. 

-

som anpassas efter livets alla skeden.
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KOMMUNENS VERKTYG

PLAN- OCH MARKPOLITIK
-

och förfogande; dels plan- och markpolitiken, dels det kommunala bostadsbolaget. 

ÖVERSIKTSPLANERING

inom översiktsplaneringen som de övergripande planeringsambitionerna redovisas och 
-

läggs. Under avsnittet Framtida bostadsproduktion presenteras kommunens projektplan. 

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL

och en exploatör avseende mark som inte ägs av kommunen. Bakåt i tiden har det inte 

-

är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor och ska ange grund-
läggande principer för fördelning av kostnader och intäkter vid genomförande av de-

exploateringsavtal.

Höganäs kommuns riktlinjer för exploateringsavtal, antagna av kommunfullmäktige den 
-

ringsavtal samt avtalets upprättande och innehåll.

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING
Höganäs kommuns riktlinjer för markanvisningar, antagna av kommunfullmäktige den 
24 september 2015, § 104, redogör för de markanvisningsförfaranden som är tillämp-
bara vid bostadsexploatering, principer för markprissättning samt handläggningsrutiner 
och grundläggande villkor för markanvisning. Höganäs kommun ska genom en effektiv, 
ekonomisk och miljömedveten användning av den kommunalägda marken verka för 

utifrån inkomna anbud och/eller oberoende värderingsunderlag. Vid handläggningsru-
tiner och grundläggande villkor för markanvisning uppmuntrar kommunen energieffek-
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DEN KOMMUNALA TOMTKÖN
Höganäs kommun förfogar i dagsläget över ett mindre antal bostadstomter för för-

dock att både tomtutbudet och försäljningssiffran ska öka och att kommunen ska kunna 
erbjuda en variation av tomter i såväl storlek som läge. För att ges möjlighet att köpa en 

-
rande, avgifter och fördelningsvillkor.

ALLMÄNNYTTAN
”Att bygga bra bostäder till rimliga kostnader för alla människor oavsett inkomstgrupp eller samhälls-
klass”

-

vedertagen beskrivning av vad som är de kommunala bostadsaktiebolagens sociala och 

var under denna period som den Bostadssociala utredningen tillkom, med uppgift att kart-

lägga grunden för den svenska bostadspolitiken, drogs bland annat slutsatsen att privata 

som vänder sig till hushåll med lägre inkomster. Med detta sagt slog utredningen fast 
att staten var den enda aktör som kunde ta de stora risker som var nödvändiga för att 
möta bostadsbehovet. För att få anpassning till lokala förhållanden gällande lokalisering 
och utformning skulle kommunala bostadsföretag startas för att genomföra den statliga 

vara en affärsmässig verksamhet fristående från socialförvaltningen.

AFFÄRSMÄSSIGHET KONTRA SAMHÄLLSANSVAR

-

I och med dessa förändringar i lagstiftningen har en diskussions väckts om hur allmän-

-
projekt Nyttan med allmännyttan

-
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-

-

-

en begränsning av vad man kan göra, medan andra hävdar att långsiktig affärsmässighet 

en kombination som, i tider av bostadsbrist och ökad bostadssegregation, ställer kom-
-

vationen att gå ihop när bostäder ska produceras till låga produktions- och boendekost-

planeringsambitioner, som exempelvis förtätning och attraktiva boendemiljöer.

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

-
-

-

forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan -
-

ett självklart bostadspolitiskt instrument i dagens lokala bostadspolitik och bostadsför-

påminna om de huvudsakliga ändamålen med de kommunala bostadsbolagen, vilket 
Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i 

Skånes kommuner.

HÖGANÄSHEM – ALLMÄNNYTTAN I HÖGANÄS
-

heter inom kommunen jämte cirka 200 lokaler i egna fastigheter. Utöver detta förvaltar 
bolaget även ett antal strategiska fastigheter till kommunen. Höganäshem har under 
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-
der färdigställas i olika prisklasser och med varierande karaktär. Framförallt har boende 

-

-

vägar, med fokus på små och billiga bostäder och med en delvis enklare standard och 
högre prefabriceringsgrad. Ansvaret för att främja låga produktionskostnader och möj-

-

senaste årens avsättning på bostäder inom kommunen. Under 2020 har 22 procent av 

är en ökning med 50 procent sedan 2015. Höganäshem tittar på olika möjligheter för 

-

eller annan anledning. Fördelningen är annars jämn mellan åldersgrupperna och kötiden 

utsträckning än tidigare under den kommande perioden. Höganäshems utgångspunkt är 
att fastighetsportföljen ska spegla den lokala marknadens behov av bostäder med olika 

-

HÖGANÄSHEMS ÄGARDIREKTIV
Höganäshem är kommunens främsta instrument för bostadspolitiken. Höganäshems 
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verksamhetens huvudsakliga ändamål är att tillhandahålla goda bostäder och att bola-
get ska försöka tillgodose behovet av bostadslägenheter för olika personkategorier som 
äldre, funktionsnedsatta och ungdomar. I direktiven konstateras att bostadsbehovet för 
dessa kategorier kan tillgodoses genom att Höganäshem i samverkan med kommunen 
främjar ett bostadssocialt ansvar. Vidare betonar ägardirektiven att:

• bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommu-
nala ändamålet med verksamheten

• -
vet ska vara uppnått inom fem år.
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LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN

BOSTADSBRIST

-

uppger 212 att det råder ett underskott på bostäder och det är en siffra som ökat konti-

men sprider sig nu längre ut i landet. Mest påtagligt är underskottet på bostäder för 

antal kommuner uppger också att det råder ett underskott på särskilda boendeformer 

år Höganäs.

PRISUTVECKLING

landet och Höganäs kommun är inget undantag, utan tillhör tvärtom de kommuner där 

Bostadsbyggande och befolkningsutveckling i Sverige (1975-2019)
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tillsammans med Båstad och de tre största kommunerna Helsingborg, Landskrona och 
Ängelholm, tillhör de kommunerna med det högsta prisläget och också den kraftigaste 

betalt arbete och goda boendeförhållande. I Höganäs kommun tjänar kvinnor i dagslä-

en ojämlik bostadsmarknad. 

BOENDEMÖNSTER

-

och billigare bostäder frigörs. 

det sedan in exempelvis två personer som i sin tur lämnar två bostäder, och så vidare. 

-

-

Illustration av en tänkbar flyttkedja
Källa: Umeå kommun, bearbetad av Höganäs kommun

-
nar efter sig två lediga lägenheter i 

besitts av två separata ensamhushåll;
I detta led frigörs ingen bostad och 

3. ...och lämnar i sin tur efter sig 
ett radhus, där sedermera två per-

Genomsnittlig köpeskilling för småhus i mnkr (1995-2019)

Page 130 of 294



15

-

-
naden. 

och därmed inte de grupper som har svårt att ta sig in. För att de billigaste bostäderna 
verkligen ska bli tillgängliga för alla bör kostsamma totalrenoveringar, som leder till 
högre boendekostnader, undvikas. Istället bör, vid sidan av tillgänglighetsanpassning av 
bostäderna, endast sådant underhåll genomföras, som krävs för att upprätthålla en skälig 

se Instegsbostäder. 

BEFOLKNING

BEFOLKNINGSUTVECKLING
-

-
-

rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner -

uppdrag av regeringen. 

Befolkningsutvecklingen i Höganäs kommuner följer samma tendens som landet, länet 

-
tillväxt i Höganäs är jämförbar med många av grannkommunerna, såväl större som 
mindre. Under de senaste tio åren har den årliga befolkningstillväxten i kommunen 
legat strax under en procent. I enlighet med kommunens befolkningsprognos förväntas 

-
duktion de närmaste åren.  

Befolkningsutveckling i Höganäs kommun 1970-2019 samt befolkningsprognos till 2030. Streckad linje avser kommunens befolkningsmål för 2025.
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-

pekar mot en befolkningsökning på cirka 1400 personer under åren 2021-2024, vilket 

-
sökning.

-

Befolkningsutveckling i Höganäs enligt befolkningsprognos

 Procentuell befolkningstillväxt per femårsperiod (1991-2020)

Page 132 of 294



17

toriska utveckling medan kommunens egen befolkningsprognos även baseras på den 

av bostadsbehovet och regionens historiska befolkningsprognos. 

ÅLDERSSTRUKTUR
Förändringen av Höganäs kommuns åldersstruktur över tid förklaras till stor del av 

-

-

-
munen idag en mindre andel unga vuxna boende i kommunen.

Jämförelse mellan Region Skånes och Höganäs kommuns befolkningsprognos fram till 2029

Åldersstruktur i Höganäs kommun 1970-2019 samt prognostiserad åldersstruktur till 2035
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BOSTADSBEHOV FÖR SPECIFIKA GRUPPER
Inom ramen för detta bostadsförsörjningsprogram har kommunen tecknat en nuläges-
bild av hur bostadssituationen ser ut för förvaltningens primära målgrupper och, i den 
mån det är möjligt, prognostiserat bostadsbehovet på kort och lång sikt.

YNGRES BOSTADSBEHOV

och med 18-årsdagen. Generellt sett har ungdomar och unga vuxna svårt att komma in 

-

-

fastighetsbeståndet blir tillgängliga för ungdomarna och de unga vuxna. Med en fortsatt 

även i framtiden. I detta sammanhang bör Höganäshems lägenhetskö ge en uppfattning 

av träningslägenheter i kommunen för de ungdomar som behöver stöd för att klara ett 
eget boende, såväl socialt och ekonomiskt som juridiskt.

BEHOV AV BOSTADSANPASSNING

gällande lagstiftning så att äldre och funktionsnedsatta kan bo kvar hemma med stöd av 
-

-

ÄLDRES BOSTADSBEHOV
Med äldre menas huvudsakligen personer som behöver boende utöver ordinärt boende. 

-

-
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-
boende i kommunen får det antas att behovet av platser på särskilt boende inte blir lika 

-
enden och seniorboenden kallas även för mellanboende. Fler kommuner förordar idag 

FUNKTIONSNEDSATTAS BOSTADSBEHOV

-
-

hela tiden. Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring 

som har tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i 
regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i samma eller kringliggande 

SOCIALT UTSATTAS BOSTADSBEHOV
Med socialt utsatta menas personer som av olika anledningar har svårt att få och kun-
na behålla en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Man har behov av stöd från 
kommunens individ- och familjeomsorg för att få ett boende, men även att klara detta. 

-
nen om bostadssociala kontrakt. Några av kommunens största privata fastighetsägare 

som socialförvaltningen disponerar, vilket för närvarande omfattar åtta lägenheter be-

bostadssituationer

FLYKTINGARS BOSTADSBEHOV

detta i stor utsträckning är beroende av utvecklingen i världen och hur den framtida 

Under 2020 minskade det faktiska mottagandet på grund av pandemin och ändrad lag-
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minskat och är det lägsta på 20 år. Migrationsverkets prognos för år 2021-2024 är att an-

-
mensamt projekt, Prisvärda bostäder

-
-

ser socialförvaltningen att med Prisvärda bostäder

BARNFAMILJERS BOSTADSBEHOV
Barnfamiljers behov av bostäder skiljer sig i huvudsak inte från andra gruppers behov i 
samhället. Alla är beroende av en fungerande bostadsmarknad. I akuta familjesituationer, 
exempelvis skilsmässa, bör familjens behov i första hand tillgodoses av de bostäder som 

jourlägenheter, vilka emellertid är hårt belastade när tillgången till bostäder är begränsad 
på marknaden. När det gäller familjernas bostadsbehov skiftar dessa beroende på famil-
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INSTEGSBOSTÄDER

möjlighet att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden och heller inte har möj-

”Den ekonomiska utvecklingen har under senare 
år medfört att många människor fått det bättre, samtidigt som inkomstklyftorna i samhället vuxit. 
Bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika ekonomiska faktorer där inkomst, boendekostnad, 

. 

-
-

-
ningen bedömningen att kommunen därför bör initiera en relativt storskalig produktion 
av små och billiga bostäder, med en delvis enklare standard, som sammanfattningsvis 
kan benämnas instegsbostäder. Ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är 
det viktigt att dessa bostäder:

• 
alltför perifert i orten,

• 
• riktar sig till kommunens hela befolkningsspektra men där personer med ansträngd 

• utformas med en enklare standard avseende exempelvis materialval och gemensam-

• -

stigmatiseras.

påpekas att det inte är politiskt beslutat att det blir just instegsbostäder i dessa områden.

Tornlyckan

-

i området kan utredas.
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Kolonien 1

ATT SKAPA ETT BILLIGT BOENDE

TRE OLIKA ARBETSSÄTT
-

Detta driver bostadsbyggandet i Skåne

Det totala utbudet är avgörande 

-

Social housing

Inclusionary zoning, där 

då ingen kostnad för kommunen. Ytterst får markägaren betala, eftersom sådana villkor 

Affordable housing

en standardprodukt med stordriftsfördelar av olika slag, i lägen med relativt låga mark-

-
stadsbidrag och socialbidrag kunde även de med riktigt låga inkomster få tillgång till 

-

TRE KONKRETA EXEMPEL

utmaning hanteras på andra håll. Tre exempel nedan representerar en del av de projekt 
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Tillfälliga bostäder i Frihamnen, Göteborg 

bostäder i Frihamnen. Frihamnen är en del av utvecklingsområdet Älvstaden och kom-
munens strategi för Älvstaden är att utforma en socialt blandad stad med plats för alla. I 
visionen för den blandade staden ingår bostäder, verksamhetslokaler, handel, kultur och 

-
nar med att samtliga lägenheter ska står klara under år 2021.

Byggemenskaper

-
gemenskaper innebär att enskilda individer och familjer går samman för att planera, 

-

år 2011 samlar Föreningen för byggemenskaper -
 Divercity med stöd 

-
Urbana villor. 

Snabba och billiga bostäder i Kalmar

spaden i jorden och därefter anordnat en riktad markanvisningstävling kallad Snabba 
bostäder.
med låga boendekostnader. För att undvika alltför enhetliga områden, vilket i förläng-
ningen kan leda till segregation, ska en del av områdena kompletteras med villor och 
radhus.
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BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND
-
-

ståndet. Förklaringen till den stora andelen småhus i Höganäs ligger delvis i att  kom-

-

mellan Höganäs och Helsingborg.

Höganäs bostadsstruktur avspeglas även i att invånarna bor förhållandevis stort. Av de 
nordvästskånska kommunerna är det bara i Båstad som den genomsnittliga bostadsa-
rean är större. Förklaringen ligger även här i en stor andel småhus och siffrorna påvisar 

form av exempelvis mindre radhus.

kompletteras en jämförelsevis stor andel äganderätter med förhållandevis små ande-

eftersom att det främjar integration och skapar möjligheter för människor med olika 
bakgrund och socioekonomiska förutsättningar att mötas. Bland män och kvinnor är 

-
rätter är kvinnor något mer representerade. 

Bostadsbeståndets sammansättning i Höganäs kommun 
utifrån boendeform (2019)

Genomsnittlig bostadsarea per person i m2 (2019)

Bostadsbeståndets sammansättning i Höganäs kommun utifrån upplåtelseform (2019)Page 140 of 294
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BOSTADSPRODUKTION 1970-2015
Historiskt sett har det rått en stor variation i bostadsproduktionen, såväl nationellt som 

-

-

har produktionen åter tagit fart och under 2000-talet har det varit en relativt jämn fördel-
-

produktionen till att bli förhållandevis kraftig. Med undantag för 2014 låg produktionen 

hälften av bostäderna uppfördes inom centralorten och mer än en fjärdedel uppfördes i 
någon av kommunens övriga serviceorter. 

BOSTADSPRODUKTION 2016-2020 

-

Antal färdigställda lägenheter per äganderätt, bostadsrätt och hyresrätter (1980-2019) samt planerad upplåtelseform
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-
da bostadshus med en många gånger gammal detaljplan.  

kommunens ambition är att hushålla med mark och i första hand förtäta inom redan 
-

-
förts på jordbruksmark i orternas utkanter. 

såväl sociala som ekologiska värden gå förlorade. Närhet till grönområden är särskilt vik-

-

tio procent av de bostäder som tillkommit genom förtätning uppförts på bekostnad av 
-

trädbevuxen parkmark.

Flygfoto över kvarteret Linden före

Flygfoto efter byggnation visar hur en stor del av de gröna värdena gått förlorade
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FRAMTIDA BOSTADSPRODUKTION

PLANBEREDSKAP

-
ventering av de äldre detaljplanerna föreslås.

PLANLAGDA BYGGRÄTTER 2016-2020

-

PROJEKTPLAN 2021-2024

som planeras färdigställas fram till 2024. Bostäderna för 2021 är de som tros vara färdig-

och cirka 20 procent av äganderätter.

-
ningsfas och beslut om planläggning har ännu inte fattats. I dessa fall råder det en relativt 

-
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR HÖGANÄS
-
-

FLORA

MÅNSTORP

SJÖCRONA

KOLONIEN

TORNLYCKAN

POLARIS

STEGLINGEGÅRDEN

Kartbild över del av Höganäs tätort
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR VIKEN

-
-

som vid Vikens centrum. 

VIKENS HAGE

VIKENS ÄNG

VIKEN CENTRUM

VIKENS HAGE

VIKEN TRYGGHETSBOENDE

Kartbild över del av Viken

Page 145 of 294



30

PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR JONSTORP

ett arbete för en fördjupad översiktsplan för Jonstorp som vidare kan visa vart det går att 
möjliggöra för bostäder. I övrigt så pågår det mindre diverse projekt i orten.

TOMTELUND

Kartbild över Jonstorp 
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR NYHAMNSLÄGE
-

tidsram. 

BRUNNBYVALLEN

Kartbild över Nyhamnsläge
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR ÖVRIGA ORTER
-
-

junkturkänsliga och tomtförsäljningen tenderar att gå långsammare här än i serviceor-
terna.

MÖLLE STATIONSOMRÅDE

BLOSSALYCKAN

FARHULTS UDDE

BRUNNBY-BRÄCKE 9:3

Kartbild över övriga orter och projekt. Arild, Mölle, Farhult och Strandbaden
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ÅTGÄRDSTABELL
-

av den förvaltningsövergripandegrupp som arbetar med bostadsförsörjning i kommu-
nen. I gruppen ingår tjänstepersoner från socialförvaltningen, utbildningsförvaltning-
en, teknik- och fastighetsförvaltningen, kommunledningskontoret, Höganäshem och 

-

nästa sida följer åtgärdstabellen med inplanerade aktiviteter för kommande period, 2021-
2024. I kolumnerna går det att utläsa vilken riktlinje som aktiviteten förväntas svara upp 
mot, på vilket sätt och vilka avdelningar/förvaltningar som behöver samarbeta för att 

ske. Nedan följer även riktlinjerna igen för att lättare kunna förstå hela åtgärdstabellen.

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN I HÖGANÄS KOMMUN
1 -

gå till minst 150 bostäder.

2 -

3

-
seformer som kommunen vill främja.

4 Höganäs kommun bör arbeta aktivt för att små och snabbproducerade instegs-
bostäder med rimlig prisbild etableras inom kommunen.

5 -

6
kommunen om bostadssociala kontrakt.

7 -

strukturer och kulturvärden.
8

9

10
befolkningen som anpassas efter livets alla skeden.
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ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ 
RIKTLINJERNA 

RIKTLINJE FÖRKLARING SAMARBETE ANSVARIG 
AVDELNING

TID

-
borg kopplat till bostadsförsörj-
ning.

Fortsätta att utveckla det goda 

Helsingborg, framförallt genom 
att gemensamt marknadsföra hela 
delregionen och göra gemensamma 

Ta fram fördjupande översikts-
planer för kommunens samtliga 
serviceorter.

för kommande detaljplaner i kom-
munens serviceorter.

Alla förvaltningar 
inom kommunen.

Nätverk med fastighetsägare.
mellan kommunen och de privata 
fastighetsägarna.

-
nik-och fastighets-
förvaltningen och 
socialförvaltningen

upplåtelseformer och andelen 
boendeformer. längst ifrån bostadsmarknaden? Be-

vaka fördelningen mellan upplåtelse-
former och boendeformer.

Höganäshem, teknik 
- och fastighetsför-
valtningen, socialför-
valtningen

Höganäshem

1, 8
skapa bättre förutsättningar för 
hållbart resande, där viktiga stråk 
prioriteras och dit bostäder kan 
koncentreras.

tillsammans med 
övriga avdelningar 

-
nadsförvaltningen.

Arbete med parkeringsnorm och 
parkeringsstrategi. tillsammans med 

övriga avdelningar 
-

nadsförvaltningen
Förtätning bör inte ske på bekostnad 

noggrann avvägning före explo-

eventuell norm kan vara behjälplig 
vid bedömning.

tillsammans med 
övriga avdelningar 

-
nadsförvaltningen

2021-2022

och avdelningar för att kunna 

bostadslösa.

4 Utveckla prisvärda bostäder. Höganäshem och 
socialförvaltningen

Utreda möjligheter för studentbo-
ende i kommunen.

Närheten och goda kommunikatio-

Lunds Universitet gör det möjligt för 
kommunen att utreda möjligheterna 
för studentboende i kommunen.

exploatering, Höga-
näshem

Inom en 4 års period

-
givning till hushåll som på grund 

sitt bostadskontrakt.

10
vräkningar och nå kommunens noll-
vision vad gäller vräkningar av barn.

teknik- och fastig-
hetsförvaltningen, 
Höganäshem

-
rättsföreningar i kommunen för 
att informera om kommunens 

10
kan få råd och stöd via budget- och 
skuldrådgivningen. Minska antalet 

och bostadsrättsföreningar.

och bostadsrättsför-
eningar som verkar i 
kommunen

2021

Aktivt utreda äldres boende situa-
tion och deras preferenser.

För att veta vad den äldre befolk-
teknik- och fastig-
hetsförvaltningen, 
exploatering

-
ter i gällande detaljplaner. exploatering

2021-2022

Arkitekturpristävling med två ka- Lockar exploatörer som har visioner 

-

Var tredje år

ett anpassat boendestöd för funk-
tionsnedsatta.

10 Genom boendestöd ge det stöd den 
enskilde behöver för att klara ett 

ska bli så självständig som möjligt.

-
sorg AB

2022
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  HÖGANÄS KOMMUN  
 

 

FÖRVALTNING 
 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 
 

REVIDERADE RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
 
Uppföljning av tidigare riktlinjer som ingår i Bostadsförsörjningprogram för Höganäs 
kommun 2016-2020. 
 

1. Bostadsproduktionen ska i snitt under programperioden uppgå till minst 150 
bostäder per år. 

Uppföljning: Den årliga bostadsproduktionen har under åren 2016-2019 i snitt 
uppgått till 139,5. 

2. Bostadsutbudet i kommunen ska bli mer varierat avseende såväl boendeform som 
upplåtelseform. Det som i första hand ska produceras är hyresrätter i 
flerbostadshus. 

Uppföljning: Andelen bostäder i flerbostadshus har ökat från 25,4 procent till 26,5 
procent. Andelen hyresrätter har ökat från 26,4 procent till 27,1 procent. 

3. Höganäs kommun ska, genom Höganäshems försorg, arbeta aktivt för att små, 
billiga och snabbproducerade instegsbostäder etableras inom kommunen under 
programperioden, bland annat i syfte att möta nyanländas bostadsbehov. 

Uppföljning: Höganäshem har i vissa projekt erhållit statsbidrag i utbyte mot statligt 
reglerad hyressättning. Därigenom har hyresnivån kunnat hållas nere. Samtidigt har den 
akuta bostadssituationen lösts, men en del initierade projekt har strandat på grund av 
markföroreningar eller svårigheter att få ekonomi i projekten. 

4. Under programperioden bör ett nytt vårdboende byggas i Nyhamnsläge. Ytterligare 
ett vårdboende i Höganäs bör stå klart till 2022. 

Uppföljning: Detaljplanen för det nya vårdboendet kommer att antas under 2020, men 
själva vårdboendet kommer inte stå klart förrän efter 2020. 

5. Kommunen ska stimulera tillkomsten av mellanboenden, som exempelvis 
trygghetsboenden för 70+ och seniorboenden för 55+. 

Uppföljning: Mellanboenden har uppförts i Höganäs och i Viken. Ytterligare 
mellanboenden planeras i Arild, Jonstorp och Nyhamnsläge. 

6. Kommunen ska arbeta för ökad tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd. 
Uppföljning: Kommunen föreskriver i Höganäshems ägardirektiv att fler lägenheter ska 
göras tillgängliga för personer med funktionshinder. 

7. Kommunen ska arbeta för att förmå fler fastighetsägare att teckna avtal med 
kommunen om bostadssociala kontrakt. 

Uppföljning: Tidigare dominerande fastighetsägare har inte varit intresserad av att 
samarbeta i dessa frågor. Den nya stora fastighetsägaren har sannolikt en annan 
inställning. 

8. Det befintliga boendet i Nyhamnsläge för socialt utsatta ska under 
programperioden ersättas med ett likvärdigt boende på annan plats i kommunen. 

Uppföljning: Det är inte längre aktuellt att flytta boendet i Nyhamnsläge. 
 
 
  

Page 151 of 294



  2 (2) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN  
 

 

FÖRVALTNING 
 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 
 

Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjningen för 2020-2024. 
 

1. Under förutsättning att marknaden tål det bör den årliga nyproduktionen uppgå till 
minst 150 bostäder. 

2. För att uppnå en större mångfald av boendeformer bör nyproduktionen domineras 
av bostäder i flerbostadshus. 

3. För att uppnå en större mångfald av upplåtelseformer bör nyproduktionen 
domineras av hyresrätter. En del av dessa bör byggas i form av småhus, som 
exempelvis radhus. Även kooperativa hyresrätter och ägarlägenheter är 
upplåtelseformer som kommunen vill främja. 

4. Höganäs kommun bör, arbeta aktivt för att små och snabbproducerade 
instegsbostäder med rimlig prisbild etableras inom kommunen. 

5. Kommunen bör stimulera tillväxten av mellanboenden, som exempelvis 
trygghetsboenden för 70+ och seniorboenden för 55+. 

6. Kommunen ska arbeta för att förmå fler fastighetsägare att teckna avtal med 
kommunen om bostadssociala kontrakt. 

7. Kommunen bör eftersträva att minst hälften av nyproduktionen tillkommer genom 
förtätning. 

8. För att dra nytta av investeringar i infrastruktur och tillgången till service bör 
nyproduktionen koncentreras till kommunens fem serviceorter. 

9. Innan 2024 bör ett nytt vårdboende stå klart i Höganäs. 
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SAMMANFATTNING
Höganäs kommun har under de senaste åren upplevt en kraftig befolkningstillväxt. 

-
tas fortsätta och rentav öka under de närmaste åren och trots en förhållandevis hög 

Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021-2024 tagits fram.

I programmet behandlas gällande lagstiftning, nationella och regionala mål, kommunens 
övergripande mål, kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, utvecklingen på bo-

-
stadsmarknaden. Avslutningsvis redovisas kommunens projektplan för 2021-2024, det 

de närmaste åren samt en åtgärdstabell för att nå riktlinjerna. Genomförs projektplanen 

cirka 2500 personer, vilket med god marginal täcker det bostadsbehov den förvänta-

skjuts på framtiden.

handlar det om att få ekonomi i projekten och för privatpersoner om exempelvis möj-

ihop med att dagens bostadsbrist i första hand drabbar de människor som har de sämsta 

är att de verksamma exploatörerna i kommunen historiskt sett varit förhållandevis få 

en mening fungerar riskminimerande.

Med detta sagt är en rimlig bedömning att projektplanen kommer genomföras till om-
kring 50 procent, vilket motsvarar 650 bostäder och en befolkningsökning på omkring 

-
prognos för kommunen pekar på att befolkningen endast ska öka med cirka 700 per-
soner medan kommunens egen målinriktade befolkningsprognos pekar mot en befolk-

-
behov av förskolor, skolor och övrig infrastruktur.
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BAKGRUND OCH LAGSTIFTNING
Frågan om bostadsförsörjning har funnits med i lagstiftningen sedan 1947. Kommu-
nens ansvar för bostadsförsörjningen utgår från bostadsförsörjningslagen. I svensk 

kommunerna ansvarar för planering och genomförande. Vid planeringen av bostads-

Kommunen ansvarar för de åtgärder som krävs för att möjliggöra att bostäder ska kun-
-

stadsbeståndet och att få tillgång till bostäder för att lösa särskilda behov. Fokus är att 
kommunen ska planera för att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna 

-
ansvar ska kommunen planera för bostadsförsörjningen med hjälp av riktlinjer, som ska 
antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Minst följande uppgifter ska framgå 

• 
• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
• 

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsätt-
ningar. 

i övrigt. I dessa avseenden är riktlinjerna för bostadsförsörjningen tätt knutna till kom-
munens översiktsplanering. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska 

-
nerna för programperioden 2021-2024. I programmet jämförs kommunen återkom-

det regionala perspektivet ständigt närvarande, samtidigt som jämförelserna ger en ökad 
förståelse för hur förutsättningarna ser ut för Höganäs kommun.
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MÅL OCH RIKTLINJER FÖR 
BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH AMBITIONER

invånare. I översiktsplanen uppges att planeringen ska ge förutsättningar för en årlig 

-

bostäder, se Framtida bostadsproduktion. 

-

annan offentlig och kommersiell service.

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN I HÖGANÄS KOMMUN
1 -

gå till minst 150 bostäder.

2 -

3

-
seformer som kommunen vill främja.

4 Höganäs kommun bör arbeta aktivt för att små och snabbproducerade instegs-
bostäder med rimlig prisbild etableras inom kommunen.

5 -
hetsboenden för 70+ och seniorboenden för 55+.

6
kommunen om bostadssociala kontrakt.

7 -

strukturer och kulturvärden.
8

9

10
befolkningen som anpassas efter livets alla skeden.
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NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL

består av 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Alla medlemsländer i 

på något sätt, men framförallt är det mål nr 11 Hållbara städer och samhällen som bland 

överkomliga bostäder.

mänskliga rättigheter för barn. Bland annat står det att barn som av olika anledningar 

alternativt hem. Vidare står det att barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel 
bostad, kläder och mat och att barn har rätt till lek, vila och fritid.

-

utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

en god bebyggd miljö 
erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. För att öka förutsättningarna 

Det öppna Skåne 2030 redovisar en gemensam målbild 

framtidstro och livskvalitet, bli en stark hållbar tillväxtmotor, stärka mångfalden av goda 
livsmiljöer, ha en god miljö och en hållbar resursanvändning, utveckla framtidens välfärd 
och vara globalt attraktivt. 

Inom Familjen Helsingborg har de elva nordvästra skånska kommunerna, däribland 

området boende har planeringsprinciper tagits fram. Gemensam ingång för våra invånare, som 
bland annat innebär att samarbetet ska stärka varumärket Familjen Helsingborg som en 

 innebär 

Energisnålt och hälsosamt byggande innebär bland annat att försöka skapa 
-
-

Page 158 of 294



7

Landskapet som boendekvalitet 

gemensam framsynthet och beredskap, vilket bland annat innebär att vi tar fram gemensam 

nationella målen, de regionala visionsmålen och planeringsprinciperna i Familjen Hel-
singborgs strukturplan. Bostadsförsörjningsprogrammet kopplar väl an till dessa mål. 

-

som anpassas efter livets alla skeden.
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KOMMUNENS VERKTYG

PLAN- OCH MARKPOLITIK
-

och förfogande; dels plan- och markpolitiken, dels det kommunala bostadsbolaget. 

ÖVERSIKTSPLANERING

inom översiktsplaneringen som de övergripande planeringsambitionerna redovisas och 
-

läggs. Under avsnittet Framtida bostadsproduktion presenteras kommunens projektplan. 

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL

och en exploatör avseende mark som inte ägs av kommunen. Bakåt i tiden har det inte 

-

är till för att alla exploatörer ska kunna konkurrera på lika villkor och ska ange grund-
läggande principer för fördelning av kostnader och intäkter vid genomförande av de-

exploateringsavtal.

Höganäs kommuns riktlinjer för exploateringsavtal, antagna av kommunfullmäktige den 
-

ringsavtal samt avtalets upprättande och innehåll.

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING
Höganäs kommuns riktlinjer för markanvisningar, antagna av kommunfullmäktige den 
24 september 2015, § 104, redogör för de markanvisningsförfaranden som är tillämp-
bara vid bostadsexploatering, principer för markprissättning samt handläggningsrutiner 
och grundläggande villkor för markanvisning. Höganäs kommun ska genom en effektiv, 
ekonomisk och miljömedveten användning av den kommunalägda marken verka för 

utifrån inkomna anbud och/eller oberoende värderingsunderlag. Vid handläggningsru-
tiner och grundläggande villkor för markanvisning uppmuntrar kommunen energieffek-
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DEN KOMMUNALA TOMTKÖN
Höganäs kommun förfogar i dagsläget över ett mindre antal bostadstomter för för-
säljning och har de senaste två åren sålt ett tiotal. Kommunens långsiktiga ambition är 
dock att både tomtutbudet och försäljningssiffran ska öka och att kommunen ska kunna 
erbjuda en variation av tomter i såväl storlek som läge. För att ges möjlighet att köpa en 

antagna av kommunfullmäktige den 24 april 2014, § 47, redogör för registreringsförfa-
rande, avgifter och fördelningsvillkor.

ALLMÄNNYTTAN
”Att bygga bra bostäder till rimliga kostnader för alla människor oavsett inkomstgrupp eller samhälls-
klass”

-

vedertagen beskrivning av vad som är de kommunala bostadsaktiebolagens sociala och 

var under denna period som den Bostadssociala utredningen tillkom, med uppgift att kart-

lägga grunden för den svenska bostadspolitiken, drogs bland annat slutsatsen att privata 

som vänder sig till hushåll med lägre inkomster. Med detta sagt slog utredningen fast 
att staten var den enda aktör som kunde ta de stora risker som var nödvändiga för att 
möta bostadsbehovet. För att få anpassning till lokala förhållanden gällande lokalisering 
och utformning skulle kommunala bostadsföretag startas för att genomföra den statliga 

vara en affärsmässig verksamhet fristående från socialförvaltningen.

AFFÄRSMÄSSIGHET KONTRA SAMHÄLLSANSVAR

-
-

ningskrav. I och med dessa förändringar i lagstiftningen har en diskussions väckts om 

-
ta ett forskningsprojekt Nyttan med allmännyttan

-

-
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-

del kommuner tolkas begreppet som en begränsning av vad man kan göra, medan andra 

och enligt affärsmässiga principer är en kombination som, i tider av bostadsbrist och 
-

kelt svårare att få den affärsmässiga ekvationen att gå ihop när bostäder ska produceras 

kombineras med andra övergripande planeringsambitioner, som exempelvis förtätning 
och attraktiva boendemiljöer.

NYTTAN MED ALLMÄNNYTTAN

-
-

-

forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan -
tan under 1940- och 50-talen inte var föremål för politisk oenighet, men att kommuner-

ett självklart bostadspolitiskt instrument i dagens lokala bostadspolitik och bostadsför-

påminna om de huvudsakliga ändamålen med de kommunala bostadsbolagen, vilket 
Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i 

Skånes kommuner.

HÖGANÄSHEM – ALLMÄNNYTTAN I HÖGANÄS
-

heter inom kommunen jämte cirka 200 lokaler i egna fastigheter. Utöver detta förvaltar 
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bolaget även ett antal strategiska fastigheter till kommunen. Höganäshem har under 
-

der färdigställas i olika prisklasser och med varierande karaktär. Framförallt har boende 
-

-

vägar, med fokus på små och billiga bostäder och med en delvis enklare standard och 
högre prefabriceringsgrad. Ansvaret för att främja låga produktionskostnader och möj-

-

senaste årens avsättning på bostäder inom kommunen. Under 2020 har 22 procent av 

är en ökning med 50 procent sedan 2015. Höganäshem tittar på olika möjligheter för 

-

eller annan anledning. Fördelningen är annars jämn mellan åldersgrupperna och kötiden 

utsträckning än tidigare under den kommande perioden. Höganäshems utgångspunkt är 
att fastighetsportföljen ska spegla den lokala marknadens behov av bostäder med olika 

-

HÖGANÄSHEMS ÄGARDIREKTIV
Höganäshem är kommunens främsta instrument för bostadspolitiken. Höganäshems 
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verksamhetens huvudsakliga ändamål är att tillhandahålla goda bostäder och att bola-
get ska försöka tillgodose behovet av bostadslägenheter för olika personkategorier som 
äldre, funktionsnedsatta och ungdomar. I direktiven konstateras att bostadsbehovet för 
dessa kategorier kan tillgodoses genom att Höganäshem i samverkan med kommunen 

• bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommu-
nala ändamålet med verksamheten

• -
vet ska vara uppnått inom fem år.
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LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN

BOSTADSBRIST

-

uppger 212 att det råder ett underskott på bostäder och det är en siffra som ökat konti-

men sprider sig nu längre ut i landet. Mest påtagligt är underskottet på bostäder för 

antal kommuner uppger också att det råder ett underskott på särskilda boendeformer 

år Höganäs.

PRISUTVECKLING

landet och Höganäs kommun är inget undantag, utan tillhör tvärtom de kommuner där 
prisökningen varit som störst. Från att vid 1990-talets mitt ha legat i nivå med snittet 

Bostadsbyggande och befolkningsutveckling i Sverige (1975-2019)
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tillsammans med Båstad och de tre största kommunerna Helsingborg, Landskrona och 
Ängelholm, tillhör de kommunerna med det högsta prisläget och också den kraftigaste 
prisökningen.

BOENDEMÖNSTER

-

och billigare bostäder frigörs. 

det sedan in exempelvis två personer som i sin tur lämnar två bostäder, och så vidare. 

-

-

-

3. ...och lämnar i sin tur efter sig 
ett radhus, där sedermera två per-

-
nar efter sig två lediga lägenheter i 

besitts av två separata ensamhushåll;
I detta led frigörs ingen bostad och -

Illustration av en tänkbar flyttkedja
Källa: Umeå kommun, bearbetad av Höganäs kommun

Genomsnittlig köpeskilling för småhus i mnkr (1995-2019)
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och därmed inte de grupper som har svårt att ta sig in. För att de billigaste bostäderna 
verkligen ska bli tillgängliga för alla bör kostsamma totalrenoveringar, som leder till 
högre boendekostnader, undvikas. Istället bör, vid sidan av tillgänglighetsanpassning av 
bostäderna, endast sådant underhåll genomföras, som krävs för att upprätthålla en skälig 

se Instegsbostäder. 

BEFOLKNING

BEFOLKNINGSUTVECKLING
-

svarar en befolkningsökning på 226 personer under 2020, vilket är en normal siffra i 

-
-

rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostadsbyggande i Skånes kommuner -

uppdrag av regeringen. 

Befolkningsutvecklingen i Höganäs kommuner följer samma tendens som landet, länet 

-
tillväxt i Höganäs är jämförbar med många av grannkommunerna, såväl större som 
mindre. Under de senaste tio åren har den årliga befolkningstillväxten i kommunen 
legat strax under en procent. I enlighet med kommunens befolkningsprognos förväntas 

-
duktion de närmaste åren.  

Befolkningsutveckling i Höganäs kommun 1970-2019 samt befolkningsprognos till 2030. Streckad linje avser kommunens befolkningsmål för 2025.
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-

historiska befolkningsförändringar. Kommunens egen målinriktade befolkningsprognos 
pekar mot en befolkningsökning på cirka 1400 personer under åren 2021-2024, vilket 

-
sökning.

öka med cirka 700 personer under åren 2021-2024, vilket innebär cirka 175 personer per 

-

Befolkningsutveckling i Höganäs enligt befolkningsprognos

 Procentuell befolkningstillväxt per femårsperiod (1991-2020)
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toriska utveckling medan kommunens egen befolkningsprognos även baseras på den 

ÅLDERSSTRUKTUR
Förändringen av Höganäs kommuns åldersstruktur över tid förklaras till stor del av 

jämnt spridd över alla åldrar. Kommunens expansion under 70-talet medförde en stor 
-

-
na uppnå pensionsålder och andelen över 65 år växer på bekostnad av 20-64-åringarna. 

-
munen idag en mindre andel unga vuxna boende i kommunen.

BOSTADSBEHOV FÖR SPECIFIKA GRUPPER
Inom ramen för detta bostadsförsörjningsprogram har kommunen tecknat en nuläges-
bild av hur bostadssituationen ser ut för förvaltningens primära målgrupper och, i den 
mån det är möjligt, prognostiserat bostadsbehovet på kort och lång sikt.

Jämförelse mellan Region Skånes och Höganäs kommuns befolkningsprognos fram till 2029

Åldersstruktur i Höganäs kommun 1970-2019 samt prognostiserad åldersstruktur till 2035
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YNGRES BOSTADSBEHOV

-

-

fastighetsbeståndet blir tillgängliga för ungdomarna och de unga vuxna. Med en fortsatt 

även i framtiden. I detta sammanhang bör Höganäshems lägenhetskö ge en uppfattning 

av träningslägenheter i kommunen för de ungdomar som behöver stöd för att klara ett 
eget boende, såväl socialt och ekonomiskt som juridiskt.

BEHOV AV BOSTADSANPASSNING

gällande lagstiftning så att äldre och funktionshindrade kan bo kvar hemma med stöd 

plats för exempelvis elektriska rullstolar och garage för dessa. Även anpassning av be-

bo kvar i sitt boende har därmed möjlighet att ansöka om bidrag för att anpassa sin be-

ÄLDRES BOSTADSBEHOV
Med äldre menas huvudsakligen personer som behöver boende utöver ordinärt boende. 

produktionskostnader.
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FUNKTIONSHINDRADES BOSTADSBEHOV
-
-

cebostäder som är vanliga bostäder, lokaliserade i det ordinarie bostadsbeståndet. Idag 

-
-

SOCIALT UTSATTAS BOSTADSBEHOV
Med socialt utsatta menas personer som av olika anledningar har svårt att få och kun-
na behålla en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Man har behov av stöd från 
kommunens individ- och familjeomsorg för att få ett boende, men även att klara detta. 

-
nen om bostadssociala kontrakt. Några av kommunens största privata fastighetsägare 

som socialförvaltningen disponerar, vilket för närvarande omfattar åtta lägenheter be-

FLYKTINGARS BOSTADSBEHOV

detta i stor utsträckning är beroende av utvecklingen i världen och hur den framtida 

Vi bedömer i dagsläget att Höganäs kommun har beredskap och kapacitet att erbjuda 
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-
-

-
mensamt projekt, Prisvärda bostäder

-
-

ser socialförvaltningen att med Prisvärda bostäder

BARNFAMILJERS BOSTADSBEHOV
Barnfamiljers behov av bostäder skiljer sig i huvudsak inte från andra gruppers behov i 
samhället. Alla är beroende av en fungerande bostadsmarknad. I akuta familjesituationer, 
exempelvis skilsmässa, bör familjens behov i första hand tillgodoses av de bostäder som 

jourlägenheter, vilka emellertid är hårt belastade när tillgången till bostäder är begränsad 
på marknaden. När det gäller familjernas bostadsbehov skiftar dessa beroende på famil-

INSTEGSBOSTÄDER

möjlighet att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden och heller inte har möj-

”Den ekonomiska utvecklingen har under senare 
år medfört att många människor fått det bättre, samtidigt som inkomstklyftorna i samhället vuxit. 
Bostadsmarknaden påverkas av en mängd olika ekonomiska faktorer där inkomst, boendekostnad, 

. 

-
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-

-
ningen bedömningen att kommunen därför bör initiera en relativt storskalig produktion 
av små och billiga bostäder, med en delvis enklare standard, som sammanfattningsvis 
kan benämnas instegsbostäder. Ur ett socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är 

• 
alltför perifert i orten,

• 
• riktar sig till kommunens hela befolkningsspektra men där personer med ansträngd 

• utformas med en enklare standard avseende exempelvis materialval och gemensam-

• -

stigmatiseras.

påpekas att det inte är politiskt beslutat att det blir just instegsbostäder i dessa områden.

Tornlyckan

-

i området kan utredas.

Kolonien 1

ATT SKAPA ETT BILLIGT BOENDE

TRE OLIKA ARBETSSÄTT
-

Detta driver bostadsbyggandet i Skåne

Page 173 of 294



22

Det totala utbudet är avgörande 

-

Social housing

Inclusionary zoning, där 

då ingen kostnad för kommunen. Ytterst får markägaren betala, eftersom sådana villkor 

Affordable housing

en standardprodukt med stordriftsfördelar av olika slag, i lägen med relativt låga mark-

på 1950- och 60-talen. Genom standardiserade hus i förortslägen, kombinerat med bo-
stadsbidrag och socialbidrag kunde även de med riktigt låga inkomster få tillgång till 

-

TRE KONKRETA EXEMPEL

utmaning hanteras på andra håll. Tre exempel nedan representerar en del av de projekt 

Tillfälliga bostäder i Frihamnen, Göteborg 

bostäder i Frihamnen. Frihamnen är en del av utvecklingsområdet Älvstaden och kom-
munens strategi för Älvstaden är att utforma en socialt blandad stad med plats för alla. I 
visionen för den blandade staden ingår bostäder, verksamhetslokaler, handel, kultur och 

-
nar med att samtliga lägenheter ska står klara under år 2021.
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Byggemenskaper

-
gemenskaper innebär att enskilda individer och familjer går samman för att planera, 

-

år 2011 samlar Föreningen för byggemenskaper -
rörelsen. Under åren 2019-2020 har det också genomförts ett projekt Divercity med stöd 

-
Urbana villor. 

Snabba och billiga bostäder i Kalmar

spaden i jorden och därefter anordnat en riktad markanvisningstävling kallad Snabba 
bostäder.
med låga boendekostnader. För att undvika alltför enhetliga områden, vilket i förläng-
ningen kan leda till segregation, ska en del av områdena kompletteras med villor och 
radhus.
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BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND
-
-

ståndet. Förklaringen till den stora andelen småhus i Höganäs ligger delvis i att  kom-

-

mellan Höganäs och Helsingborg.

Höganäs bostadsstruktur avspeglas även i att invånarna bor förhållandevis stort. Av de 
nordvästskånska kommunerna är det bara i Båstad som den genomsnittliga bostadsa-
rean är större. Förklaringen ligger även här i en stor andel småhus och siffrorna påvisar 

form av exempelvis mindre radhus.

kompletteras en jämförelsevis stor andel äganderätter med förhållandevis små ande-

för bostadsrätter är kvinnor något mer representerade. 

Bostadsbeståndets sammansättning i Höganäs kommun 
utifrån boendeform (2019)

Genomsnittlig bostadsarea per person i m2 (2019)

Bostadsbeståndets sammansättning i Höganäs kommun utifrån upplåtelseform (2019)

Page 176 of 294



25

BOSTADSPRODUKTION 1970-2015
Historiskt sett har det rått en stor variation i bostadsproduktionen, såväl nationellt som 

-

som tillkom under 70-talet utgjordes av småhus, som en del av miljonprogrammet. I 

-

har produktionen åter tagit fart och under 2000-talet har det varit en relativt jämn fördel-
-

produktionen till att bli förhållandevis kraftig. Med undantag för 2014 låg produktionen 

hälften av bostäderna uppfördes inom centralorten och mer än en fjärdedel uppfördes i 
någon av kommunens övriga serviceorter. 

BOSTADSPRODUKTION 2016-2020 
Bostadsproduktionen från den tidiga delen av 2010-talet har fortsatt även för åren 2016-

-

Antal färdigställda lägenheter per äganderätt, bostadsrätt och hyresrätter (1980-2019) samt planerad upplåtelseform
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-
da bostadshus med en många gånger gammal detaljplan.  

kommunens ambition är att hushålla med mark och i första hand förtäta inom redan 
-

-
förts på jordbruksmark i orternas utkanter. 

-

bostadsproduktion visar att omkring tio procent av de bostäder som tillkommit genom 

som uppförts i det som tidigare var trädbevuxen parkmark.

Flygfoto över kvarteret Linden före

Flygfoto efter byggnation visar hur en stor del av de gröna värdena gått förlorade
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FRAMTIDA BOSTADSPRODUKTION

PLANBEREDSKAP

Lerberget och Viken. Under åren 2016-2020 beviljades 1421 bostäder i kommunen. 

-
ventering av de äldre detaljplanerna föreslås.

PLANLAGDA BYGGRÄTTER 2016-2020

-

PROJEKTPLAN 2021-2024

och cirka 20 procent av äganderätter.

-
ningsfas och beslut om planläggning har ännu inte fattats. I dessa fall råder det en relativt 

-
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR HÖGANÄS
-
-

FLORA

MÅNSTORP

TREVNADEN

SJÖCRONA

KOLONIEN

TORNLYCKAN

POLARIS
STEGLINGEGÅRDEN

STEGLINGE VILLA
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR VIKEN

-
-

som vid Vikens centrum. 

VIKENS HAGE

VIKENS ÄNG

ENTRÉ VIKEN
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR LERBERGET

-

som redovisas i översiktsplanen, krävs dock planläggning.

ÖSTRA LERBERGET
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR JONSTORP

ett arbete för en fördjupad översiktsplan för Jonstorp som vidare kan visa vart det går 
att möjliggöra för bostäder. 

TOMTELUND

KULLAHUSEN

JONSTORPS CENTRUM

Page 183 of 294



32

PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR NYHAMNSLÄGE
-
-

laga kraft, där det möjliggörs uppemot 60 bostäder.

SÄRSKILT BOENDE
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PROJEKTPLAN 2021-2024 FÖR ÖVRIGA ORTER

mer konjunkturkänsliga och tomtförsäljningen tenderar att gå långsammare här än i 
serviceorterna.

MÖLLE STATIONSOMRÅDE

BLOSSALYCKAN KNAGGESTENSVÄGEN

FARHULTS UDDE

NORDVÄSTRA VÄSBY

Page 185 of 294



34

ÅTGÄRDSTABELL
Kommunen har tagit fram en åtgärdstabell för aktiviteter som ska arbeta mot att riktlin-

av den förvaltningsövergripandegrupp som arbetar med bostadsförsörjning i kommu-
nen. I gruppen ingår tjänstepersoner från socialförvaltningen, utbildningsförvaltning-
en, teknik- och fastighetsförvaltningen, kommunledningskontoret, Höganäshem och 

-

nästa sida följer åtgärdstabellen med inplanerade aktiviteter för kommande period, 2021-
2024. I kolumnerna går det att utläsa vilken riktlinje som aktiviteten förväntas svara upp 
mot, på vilket sätt och vilka avdelningar/förvaltningar som behöver samarbeta för att 

ske. Nedan följer även riktlinjerna igen för att lättare kunna förstå hela åtgärdstabellen.

RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN I HÖGANÄS KOMMUN
1 -

gå till minst 150 bostäder.

2 -

3

-
seformer som kommunen vill främja.

4 Höganäs kommun bör arbeta aktivt för att små och snabbproducerade instegs-
bostäder med rimlig prisbild etableras inom kommunen.

5 -
hetsboenden för 70+ och seniorboenden för 55+.

6
kommunen om bostadssociala kontrakt.

7 -

strukturer och kulturvärden.
8

9

10
befolkningen som anpassas efter livets alla skeden.
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ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ 
RIKTLINJERNA 

RIKTLINJE FÖRKLARING SAMARBETE ANSVARIG 
AVDELNING

TID

-
borg kopplat till bostadsförsörj-
ning.

Fortsätta att utveckla det goda 

Helsingborg, framförallt genom 
att gemensamt marknadsföra hela 
delregionen och göra gemensamma 

Kontinuerligt

Ta fram fördjupande översikts-
planer för kommunens samtliga 
serviceorter.

för kommande detaljplaner i kom-
munens serviceorter.

Alla förvaltningar 
inom kommunen. arbete

Nätverk med fastighetsägare
mellan kommunen och de privata 
fastighetsägarna.

-
nik-och fastighets-
förvaltningen och 
socialförvaltningen

Kontinuerligt

längst ifrån bostadsmarknaden.
Höganäshem, teknik 
- och fastighet, soci-
alförvaltningen

Höganäshem Kontinuerligt

skapa bättre förutsättningar för 
hållbart resande, där viktiga stråk 
prioriteras och dit bostäder kan 
koncentreras.

tillsammans med 
övriga avdelningar 

-
nadsförvaltningen.

arbete

Arbete med parkeringsnorm och 
parkeringsstrategi

4,7,10 Kan skapa bättre förutsättningar 
tillsammans med 
övriga avdelningar 

-
nadsförvaltningen

arbete

7 Förtätning bör inte ske på bekostnad 

noggrann avvägning före explo-

eventuell norm kan vara behjälplig 
vid bedömning.

tillsammans med 
övriga avdelningar 

-
nadsförvaltningen

2021-2022

och avdelningar för att kunna 

bostadslösa

4 Utveckla prisvärda bostäder. Höganäshem och 
socialförvaltningen arbete

Utreda möjligheter för studentbo-
ende i kommunen.

Närheten och goda kommunikatio-

Lunds Universitet gör det möjligt för 
kommunen att utreda möjligheterna 
för studentboende i kommunen.

exploatering, Höga-
näshem

Inom en 4 
års period

-
givning till hushåll som på grund 

sitt bostadskontrakt

10
vräkningar och nå kommunens noll-
vision vad gäller vräkningar av barn.

teknik- och fastig-
hetsförvaltningen, 
Höganäshem

-
ningen

Kontinuerligt

Kontakt med de 15 största privata 
-

rättsföreningar i kommunen för 
att informera om kommunens 

10
kan få råd och stöd via budget- och 
skuldrådgivningen. Minska antalet 

och bostadsrättsföreningar.

och bostadsrättsför-
eningar som verkar i 
kommunen

-
ningen

2021

Aktivt utreda äldres boende situa-
tion och deras preferenser.

5,9 För att veta vad den äldre befolk-
teknik- och fastig-
hetsförvaltningen, 
exploatering

-
ningen arbete

-
ter i gällande detaljplaner.

1,7
exploatering

2021-2022

Arkitekturpristävling med två ka- Lockar exploatörer som har visioner 

-

Var tredje år
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BAKGRUND  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar bland annat riktlinjer för bostadsförsörjningen 
samt analyser av den demografiska utvecklingen inom kommunen, bostadsbehovet för 
särskilda grupper och efterfrågan på bostäder. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperioden.  
 
Kommunen skickade ut Reviderade riktlinjer för bostadsförsörjningen på samråd den 28 april 
2020. Länsstyrelsen ansåg att detta inte var tillräckligt för att uppfylla lagkravet, då bland 
annat statistiken var föråldrad. Därför har nu hela bostadsförsörjningsprogrammet 
uppdaterats.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet har varit ute på samråd under perioden 14 juni – 5 
september 2021. I denna samrådsredogörelse redovisas de inkomna synpunkterna samt 
kommunens ställningstagande. Antagandehandlingar tas fram utifrån de synpunkter som 
kommit in och bostadsförsörjningsprogrammet antas sedan av kommunfullmäktige. 
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 13 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Samtliga 
yttranden kan läsas i sin helhet i kommunens diarium. 
 

MYNDIGHETER 
 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2021-06-28) 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen bedömer att handlingen innehåller alla delar i som ska vara med enligt Lag 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Det är mycket positivt att det 
finns planerade åtgärder med tydligt ansvar, vilka enheter, förvaltningar eller bolag som 
ska samarbeta samt när i tiden de avser att genomföras. Vi råder dock kommunen att 
fördjupa åtgärdsdelen om de grupper kommunen har särskilt ansvar för i 
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen menar att det är positivt att handlingarna visar att det 
finns ett samarbete om bostadsförsörjning över förvaltningar inklusive det allmännyttiga 
bostadsföretaget. 
 
Bakgrund 
Höganäs kommun har skickat förslag på riktlinjer för bostadsförsörjningen till 
Länsstyrelsen för samråd. Länsstyrelsen har haft tidig dialog med kommunen under våren 
2020 och våren 2021. 
 
Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa beståndet till ändrade 
förutsättningar som att befolkningen ökar eller minskar eller att den demografiska 
sammansättningen ändras. Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska därmed redogöra för den kommunala planeringen av 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. 
Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till kommunerna i länet inför 
planeringen av bostadsförsörjningen. 

 
Det finns en koppling mellan Plan- och bygglagen, PBL, och Lag om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, BFL. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är 
ett allmänt intresse i PBL (2 kap. 3 § 5 punkt PBL). Enligt 4 § BFL ska kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 
punkt PBL. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska därmed vara ett underlag för att 
kunna motivera varför ny mark tas i anspråk i bland annat översiktsplaneringen. 
Utbyggnadsområdens lämplighet för nya bostäder prövas i kommande översikts- och 
detaljplanering enligt PBL. Avvägningen mellan det allmänna intresset bostadsbyggande 
och utveckling av bostadsbeståndet och övriga allmänna intressen sker i kommunens 
översiktsplanering. Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen sker i kommunens 
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detaljplanering. Länsstyrelsens bedömning av hur denna avvägning slutligen har gjorts 
kommer därför att ske inom ramen för kommunens översikts- respektive detaljplanering.  
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Vad granskar vi?  
Länsstyrelsen utgår från 2 § BFL när vi yttrar oss över riktlinjer på samråd. Vi granskar 
förslag till riktlinjer utifrån:  
- hur de förhåller sig till nationella och regionala mål, planer och program  
- om det finns mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet  
- om de grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar  
- vilka insatser kommunen planerar att använda för att nå sina mål samt hur riktlinjerna 
ska följas upp.  
 
Koppling till nationella och regionala mål, planer och program  
Länsstyrelsen konstaterar att handlingen beskriver relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program. 
 
Kommunens demografiska utveckling, bostadsbehov, efterfrågan och 
marknadsförutsättningar 
Länsstyrelsen konstaterar att den demografiska utvecklingen, bostadsbehov, efterfrågan 
och marknadsförutsättningarna är beskrivna.  
 
Mål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet  
Länsstyrelsen konstaterar att handlingen innehåller mål om bostadsbyggandet och 
utveckling av bostadsbeståndet. Kommunen redovisar ett mål om minst 150 nya bostäder 
per år 2021–2024 i kommunen och att det är en sammanvägning av kommunens egna 
befolkningsmål, länsstyrelsens uppskattning av bostadsbehovet och regionens historiska 
befolkningsprognos. Länsstyrelsen menar att ett mål om 150 nya bostäder är rimligt i 
förhållande till informationen om befolkningen samt Länsstyrelsens beräkning 2015 om 
demografiskt behov av 145 nya bostäder per år fram till år 2030.  
 
Kommunens insatser för att nå uppsatta mål (verktyg) och uppföljning 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen beskriver de verktyg som finns för att påverka 
bostadsförsörjningen lokalt. Det är mycket positivt att det finns planerade åtgärder med 
tydligt ansvar, vilka enheter, förvaltningar eller bolag som ska samarbeta samt när i tiden 
de avser att genomföras. Länsstyrelsen konstaterar att handlingen redovisar hur 
riktlinjerna ska följas upp. 
 
Kommunen redovisar olika gruppers bostadsbehov i analysdelen, vilket är positivt. 
Länsstyrelsen efterfrågar dock mål men framförallt fler åtgärder för grupper som 
kommunen har ett särskilt ansvar för. Det handlar om att säkra bostäder för anvisade 
nyanlända, motverka hemlöshet samt särskilt boende för personer med 
funktionsnedsättning och äldre. Det finns en övergripande åtgärd som skulle kunna göras 
tydligare, den lyder: Samarbetet mellan förvaltningar och avdelningar för att kunna lösa 
akut boende för nyanlända, nyskilda (med barn) och andra bostadslösa.  
 
Under rubriken Funktionshindrades bostadsbehov redovisas behov av fler bostäder inom 
LSS. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tar upp detta i exempelvis 
åtgärdsdelen. Mål 9 innebär att det finns behov av ett nytt särskilt boende före 2024 
(Länsstyrelsens tolkning: särskilt boende för äldre). Länsstyrelsen rekommenderar 
kommunen att även synliggöra detta i åtgärdsdelen.  
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Övrigt  
Länsstyrelsen menar att det är positivt att kommunen redovisar samverkan med andra 
kommuner i familjen Helsingborg. Det är även positivt att kommunen redovisar befintlig 
planberedskap. Handlingen innehåller även kommunens projektplan fram till 2024 med 1 
300 bostäder, vilket är avsevärt högre än målet på 150 bostäder *4 år. Kommunen 
nämner själv att det finns risk för att flera av dessa projekt försenas eller inte genomförs. 
Enligt kommunen är en rimlig bedömning att projektplanen kommer genomföras till 
omkring 50 procent, vilket motsvarar 650 bostäder till år 2024. Länsstyrelsen noterar en 
viss överkapacitet, även om projektplanen bara genomförs till 50 procent under perioden 
2021–2024, jämfört med målet om 150 bostäder.  

 
Kommunen redovisar kortfattat uppgifter över kvinnor och män i handlingarna. 
Länsstyrelsen ser positivt på detta och menar att kommunen delvis har visat på ett 
jämställdhetsperspektiv i handlingarna. Det är positivt men Länsstyrelsen skulle gärna se 
fler uppgifter uppdelade på kön, exempelvis inkomst, för att synliggöra kvinnor och mäns 
förutsättningar på bostadsmarknaden. 
 
Länsstyrelsen finner det lämpligt att dokument som innehåller Riktlinjer för 
bostadsförsörjning också heter Riktlinjer för bostadsförsörjning eller att det går att utläsa 
ur dokumentets titel genom underrubrik eller liknande. 
 
Kommentar: Kommunen lägger till en åtgärd för gruppen funktionsnedsatta. 
Kommunen ändrar mål 9 så att det tydligt framgår att det är äldre som avses. 
Kommunen har sett över projektplanen för byggnation och justerat den något 
efter det behov som kommunen har. Kommunen har lagt till information om 
skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster. Kommunen lägger till riktlinjer 
för bostadsförsörjning som underrubrik i titeln. 
 
REGION SKÅNE (2021-09-24) 
Region Skånes synpunkter och kommentarer  
Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun är väl genomarbetat, lätt att följa och 
redogör på ett tydligt sätt för kommunens arbete med bostadsförsörjning. 
Bostadsförsörjningsprogrammet engagerar många olika delar av kommunen och kopplar 
dem samman i en gemensam strävan för en fungerande bostadsförsörjning för alla 
kommunens invånare.  
 
Region Skåne är intresserade av att följa utvecklingen av införlivandet av instegsbostäder 
till bostadsbeståndet i Högnäs kommun och ser fram emot tillfällen för samtal med 
kommunen gällande arbetet med bostadsförsörjningen ur ett regionalt perspektiv.  
 
Region Skåne vill påpeka att risken med att använda sitt befolkningsmål som underlag till 
bostadsbyggande kan leda till att bostadsbehovet överskattas. Men vill även medge att det 
är ett sätt att skapa goda förutsättningar för att antalet invånare i kommunen att öka än 
mer.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar analyser av befolkningens tillväxt, 
kommunens mål om befolkningstillväxt och planerad bebyggelseutveckling på ett tydligt 
sätt. Det går enkelt att följa Bostadsförsörjningsprogrammet från analys till riktlinjer och 
åtgärder. 
 
Regionalt perspektiv 
Bostadsförsörjningsprogrammet ämnar främja de sex visionsmål som återfinns i den 
regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030; 
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- Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
- Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor 
- Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
- Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning 
- Skåne ska utveckla framtidens välfärd 
- Skåne vara globalt attraktivt 
 
och planeringsprinciperna inom området boende i Strukturbild för Familjen Helsingborg; 
 
- Gemensam ingång för våra invånare 
- Samhällen med potential för god kollektivtrafik 
- Energisnålt och hälsosamt byggande 
- Olika boendeformer 
- Landskapet som boendekvalitet 
- Gemensam framsynthet och beredskap 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet kopplar väl an till dessa mål och principer. Kommunens 
utbyggnadsområden fokuseras framför allt till de fem serviceorterna Höganäs, Viken, 
Lerberget, Nyhamnsläge och Jonstorp där kollektivtrafiken är mest utbyggd, särskilt 
orterna längs det intensiva pendlingsstråket Höganäs-Helsingborg. Det stämmer väl 
överens med de planeringsprinciper som återfinns i samrådshandling till Regionplan för 
Skåne 2022–2040 om att låta kollektivtrafiken vara strukturbildande vid tätortsutbyggnad 
och att prioritera kollektivtrafiknära bebyggelse. Riktlinjerna anger även att kommunen 
ska arbeta för ett brett utbud av olika upplåtelse- och boendeformer och innebär även att 
kommunen ska främja en god bebyggd miljö samt tillgodose hela befolkningen bostäder 
som anpassas efter livets alla skeden vilket också speglar målen i Det öppna Skåne 2030 
såväl som planeringsprinciperna i Strukturplan för Familjen Helsingborg och förslag till 
Regionplan för Skåne 2022-2040. 
 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 
Bostadsförsörjningsprogrammet presenterar kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning 
i tio punkter. Målet om att den årliga nyproduktionen av bostäder bör uppgå till 150 
förutsatt att marknaden tål det, inleder listan. 
 
Enligt Region Skånes demografiska bostadsprognos finns det utrymme att årligen bygga 
ca 120 bostäder i kommunen. Enligt Region Skånes Modell för bostadsefterfrågan i Skåne 
är marknadsdjupet i Höganäs 94 bostäder. Med marknadsdjup avses hur många nya 
bostäder, kan och vill efterfrågas i kommunen, ett enskilt år. De senaste tio åren har det 
byggts i genomsnitt 134 bostäder per år i Höganäs.  
 
Bostadsförsörjningsprogrammet för Höganäs kommun drar slutsatsen att den största 
delen av bostadsmarknaden i kommunen vänder sig till invånare som har stabil ekonomi 
och goda sociala levnadsförhållanden. Kommunens socialförvaltnings behovsbedömning 
pekar på att betydande delar av befolkningen inte har de förutsättningar som krävs för att 
kunna efterfråga dessa bostäder. Bostadsförsörjningsprogrammet introducerar 
instegsbostäder, en relativt storskalig produktion av små och billiga bostäder med en 
delvis enklare standard, som ska svara mot behovet av bostäder till överkomliga priser. I 
riktlinjerna står som fjärde punkt att Höganäs kommun bör arbeta aktivt för att små och 
snabbproducerade instegsbostäder med rimlig prisbild etableras inom kommunen. Region 
Skåne ser positivt på att Höganäs kommun är beredda att gå nya vägar i arbetet med 
bostadsförsörjning för de med störst svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden.  
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Vidare finns åtgärder kopplade till riktlinjerna som anger både tidplan och ansvarig visar 
hur kommunens arbete för att följa sina riktlinjer organiseras på ett transparent sätt. Det 
både främjar att riktlinjerna efterlevs och underlättar uppföljning.  
 
Befolkning och bebyggelseutveckling 
Höganäs har ett mål att växa till 30 000 invånare till 2025 vilket motsvarar ca 350 
personer om året. Den senaste tioårsperioden har Höganäs vuxit med i genomsnitt 250 
personer per år, detta under å med historiskt hög invandring till Sverige. Under 2015 tog 
Sverige emot 163 000 asylsökande, 2019 var motsvarande siffra 22 000. Migrationsverkets 
prognoser visar på ett fortsatt minskande mottagande de närmsta åren. Region Skånes 
befolkningsprognos visar att en befolkningsökning är möjlig för Höganäs men att den 
troligtvis ligger närmare 180 personer per år den närmsta tioårsperioden, dryga hälften av 
den årliga ökning som är kommunens mål. Risken med att använda sitt befolkningsmål 
som underlag till bostadsbyggande kan leda till att bostadsbehovet överskattas men kan 
även leda till att skapa förutsättningar för att antalet invånare i kommunen att öka än mer.  
 
Kommentar: Kommunen tackar för regionens kommentarer och delar gärna med 
sig om arbetet kring instegsbostäder samt för diskussioner om bostadsförsörjning 
ur ett regionalt perspektiv. Kommunen delar regionens syn på befolkningsmål och 
befolkningsprognoser. Kommunen har gjort avvägningen att försöka skapa 
förutsättningar för att öka antalet invånare i kommunen mer än vad Region 
Skånes befolkningsprognos visar. Kommunen har dock sett över projektplanen för 
byggnation och justerat den något efter det behov som kommunen har.  

GRANNKOMMUNER  
 
BÅSTADS KOMMUN  (2021-06-17)  
Har inget att erinra. 
 
ÄNGELHOLMS KOMMUN (2021-06-29) 
I förslaget till bostadsförsörjningsprogram lyfts att bostadsbebyggelsen ska koncentreras 
till kommunens serviceorter Höganäs, Viken, Lerberget, Jonstorp och Nyhamnsläge - där 
det finns tillgång till kollektivtrafik, förskola, skolor, handel och annan service. 
Bostadsförsörjningsprogrammet lyfter även behovet av en blandad bebyggelse och behov 
av olika boendeformer. Detta ligger i linje med Familjen Helsingborgs gemensamma 
strukturplan, som även nämns i bostadsförsörjningsprogrammet. Ängelholms kommun 
har inget att erinra mot förslaget.  
 
Kommentar: Kommunen tackar för Ängelholms kommuns kommentarer. 
 
PERSTORPS KOMMUN (2021-08-25) 
Perstorps kommun har beretts möjlighet att yttra sig över samrådshandlingen till 
Höganäs kommuns bostadsförsörjningsprogram. Remisstiden pågår 14 juni – 5 
september 2021. Perstorps kommun tackar för möjligheten att yttra sig. 
Kommunen  konstaterar inledningsvis att programmet är väl utformat och 
säkerligen ger ett bra underlag för kommande planering och genomförande. 
Perstorps kommun har inga erinringar. Möjligtvis skulle de mellankommunala 
frågorna kring bostadsförsörjning och samverkan inom Familjen Helsingborg 
kunna betonas ytterligare. Perstorps kommun ser fram emot fortsatt samverkan 
nom Familjen Helsingborg. 
 
Kommentar: Kommentaren noteras.  

Page 194 of 294



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2021-10-14,  BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

 
8             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 

 
BJUVS KOMMUN (2021-08-26) 
Bjuvs kommun ser positivt på samrådsförslaget och läser med intresse Höganäs 
kommuns bostadsförsörjningsprogram och kommunens planer för bostadsutbyggnadens 
tänkta utveckling. Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot Höganäs kommuns 
Bostadsförsörjningsprogram 2021-2024. 
 
Kommentar: Kommunen tackar för Bjuvs kommuns kommentarer. 

 
KLIPPANS KOMMUN (2021-08-27) 
Klippans kommun har tagit del av programmet och ser positivt på att Höganäs kommun 
lyfter en utveckling av samarbetet inom Familjen Helsingborg som en åtgärd för att nå 
riktlinjerna för bostadsförsörjningen. 
 
Kommentar: Kommunen tackar för Klippans kommuns kommentarer. 
 
HELSINGBORGS STAD, KOMMUNSTYRELSEN (2021-09-06) 
Det är ett gediget arbete som gjorts med tydliga och bra kopplingar till relevant 
lagstiftning och mål samt god koppling till översiktsplanen. Helsingborgs stad ser positivt 
på att det är tätorterna som utvecklas, vilket ger goda möjligheter att upprätthålla lokal 
service och god kollektivtrafik i vår gemensamma region. Det är intressant att Höganäs 
ser ett behov små hyresrätter med låga boendekostnader och att man har riktlinjer om att 
uppnå en större mångfald av boendeformer genom att nyproduktion bör domineras av 
bostäder i flerfamiljshus. Det är bra att programmet grundar sig på en marknadsanalys. 
Helsingborgs stad har tidigare erfarenheter av att arbeta för fler hyresrätter i projektet 
Fokus hyresrätter som var framgångsrikt, men som också lett till att staden nu behöver 
prioritera andra boendeformer. På sikt är det viktigt att säkerställa en bra mix av 
upplåtelseformer i bostadsbeståndet. För att uppnå större mångfald av upplåtelseformer 
finns även riktlinjer att nyproduktion bör domineras av hyresrätter, där en del kan byggas 
som exempelvis radhus. Kommunen eftersträvar minst hälften av nyproduktion genom 
förtätning. Intressant är också att man så tydligt belyser problematiken med höga 
kostnader i nyproduktion, effekten av flyttkedjor, men även olika arbetssätt för att kunna 
producera bostäder för specifika grupper. Helsingborg stad ser positivt på utvecklingen 
av ett allt mer diversifierat bostadsbestånd i de olika kommunerna i Familjen Helsingborg. 
 
Kommentar: Kommunen lägger till i åtgärdstabellen att kommunen ska 
analysera andelen upplåtelseformer och boendeformer kontinuerligt. 
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INTERNT 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-08-02) 
Stadsmiljöavdelningen vill erinra att den befolkningsökning som skett och föreslås 
framöver med en inriktning på förtätning har överbelastat och kommer fortsatt att 
överbelasta kommunens grönytor och parkerna samt naturområden. Parker och 
naturområdet är dokumenterat viktiga för att säkra den både fysiska och psykiska hälsan 
samt stärka det allmänna måendet. Det är av yttersta vikt att vi värnar om dessa. För att 
fortsätta den utvecklingen kommunen vill med befolkningsmålen fram till 2025 behövs 
fler grönytor, parker och naturområden säkras för framtiden samt de befintliga bevaras 
och stärkas. Kommunens nyligen framtagna grönplan samt naturvårdsplan ska användas 
som stöd för utvecklingen av kommunen.  
 
Kommentar: Bostadsförsörjningsprogrammet belyser problematiken och föreslår 
en åtgärd som innebär att kommunen ska titta på möjligheter att ta fram en norm 
för grönyta och friyta. 
 
TILLGÄNGLIGHETSSAMORDNARE (2021-08-13) 
Sidan 6 – stycket om Barnkonventionen bör kompletteras med att den blev svenska lag 
januari 2020. Det vore relevant att lägga till FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som trädde i kraft 2009 i Sverige. Personer med 
funktionsnedsättning är en av de målgrupper som lyfts särskilt i 
Bostadsförsörjningsprogrammet och därför är det är relevant att lyfta 
funktionsrättskonventionen. Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, 
med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 
utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad 
jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Av de elva övergripande målen 
är det följande tre som har tydligast samband med bostadsförsörjningen: delaktighet och 
inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas 
uppväxtvillkor. 
 
Sidan 19 – I stycket ”Funktionshindrades bostadsbehov” står ”Med funktionshindrade 
åsyftas människor som har behov som tillgodoses av socialförvaltningens LSS-
verksamhet.” Denna definition är alltför snäv då den utesluter många med 
funktionsnedsättning. Det är inte heller säkert att personer söker och beviljas insatser från 
kommunen, även om de uppfyller villkoren. Det borde också vara ett mål med 
bostadsförsörjningen att det finns bostäder som understödjer en så hög grad tillgänglighet 
som möjligt för människor med olika funktionsförmåga – i bästa fall är tillgängligheten så 
pass god att behovet av insatser från kommunens socialtjänst minskar.  
 
Tillgänglighetssamordnaren föreslår att dokumentet bör innehålla vilka lagstiftningar som 
styr: Bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning är boende 
enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), samt boende 
enligt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).” 
 
Tillgänglighetssamordnaren föreslår också att texten genomgående bör byta ut 
”funktionshindrade” till ”funktionsnedsatta”. Huruvida en funktionsnedsättning innebär 
ett hinder är till stor del beroende av hur den omgivande miljön ser ut. 
 
Meningen på sidan 18 under rubriken ”Behov av bostadsanpassning”: ”…så att äldre och 
funktionshindrade kan bo kvar hemma med stöd av hemtjänst.” Det främsta målet bör 
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vara att bostäder har så god tillgänglighet att enskilda kan klara sig självständigt, i nästa 
steg med stöd av personal från kommunen. Istället bör det stå: ”Generellt är det viktigt 
att de flerbostadshus som byggs är tillgänglighetsanpassade enligt gällande lagstiftning för 
att möjliggöra självständighet för personer med olika funktionsförmåga. Det är bra att det 
finns med ett konkret exempel kring el-rullstolar.  
 
På sidan 26 står om förtätningens baksida – att grönområden försvinner. Vore bra att 
antingen här eller under rubrikerna där äldres/funktionsnedsatta/barns behov att få in 
något om att det för dessa målgrupper är särskilt viktigt med närhet till grönområden, då 
de ofta har svårare att förflytta sig längre sträckor.  
 
Kommentar: Texten om barnkonventionen förtydligas med att den blev svensk lag 
år 2020. Texten om FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning läggs till. Texten på sidan 19 ersätts med ny text angående 
funktionsnedsattas bostadsbehov. Text om att följa lagstiftningen är överflödig 
eftersom kommunen måste följa den gällande lagstiftningen. Begreppet 
funktionshinder tas bort. Text om vikten av bostäder som understödjer en hög 
grad tillgänglighet finns redan under kapitlet Behov av bostadsanpassning. Text 
om att äldre, funktionsnedsatta och barns behov av närhet till grönområden läggs 
till i texten. Övriga kommentarer noteras. 
 
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN (2021-09-01) 
Socialförvaltningen föreslår att stycket ”Funktionshindrades bostadsbehov” ersätts med 
följande text: 
 
Personer med funktionshinder som har behov av särskilt stöd och service, kan beviljas 
bostad med särskild service. Det finns två former av bostad med särskild service för 
vuxna – gruppbostad och servicebostad. I Höganäs kommun finns 53 servicebostäder 
och 18 gruppbostäder. En gruppbostad kan erbjudas personer som har så stora behov av 
tillsyn och omvårdnad, att det är nödvändigt att personal finns till hands hela tiden. 
Gruppbostaden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma 
utrymmen. En fast personalgrupp ska täcka de boendes hela stödbehov inklusive fritids- 
och kulturella intressen. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång 
till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i regel anpassade efter 
den enskildes behov och ligger oftast i samma eller kringliggande hus. Varje boende ska 
erbjudas dygnet-runt-stöd i den egna lägenheten i den omfattning som han eller hon 
behöver. Vidare skriver Socialförvaltningen att de i dagsläget inte har någon kö eller 
lediga lägenheter. Det finns dessutom en planerad satsning på planerade insatser av ett 
anpassat boendestöd för målgruppen. Målet med satsningen är att fler ska kunna klara sig 
utan boende med särskild service.  
 
Kommentar: Kommunen ändrar i bostadsförsörjningsprogrammet efter 
socialförvaltningens synpunkter. Satsningen på att fler ska kunna klara sig utan 
boende med särskild service läggs till i åtgärdstabellen. 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2021-09-02) 
Har inget att erinra.  
 
UNGDOMSSAMORDNARE (2021-09-06) 
Ungdomssamordnaren lämnar förslag på text om socialt hållbar bostadsförsörjning som 
bör ingå i dokumentet: Stärkt social hållbarhet är en av åtta olika strategier inom ramen 
för kommunkoncernens visionsarbete. En socialt hållbar bostadsförsörjning bidrar till 
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människors möjligheter att leva ett gott liv och att samhället hålls samman. Därför är det 
viktigt att allmännyttan erbjuder bostäder som fungerar för en variation av livsmönster, 
behov och önskemål, i olika skeden av livet. Likaså är det viktigt att erbjuda olika 
upplåtelseformer och olika typer av bostäder med varierande standard i samma stadsdel, 
bostadsområde och kvarter. Det främjar integration och skapar möjligheter för 
människor med olika bakgrund och socioekonomiska förutsättningar att mötas. I 
samband med nyproduktion, ombyggnation eller andra större förändringar av bostäder 
och bostadsbeståndet ska barnperspektivet beaktas. Det vräkningsförebyggande arbetet 
och nollvisionen kring vräkning av barnfamiljer är också mycket viktigt. 
Barnkonventionen, som blev svensk lag 2020, kräver alla barns rätt till ett tryggt boende. 
 
Kommentar: Kommunen lägger till att stärkt social hållbarhet är en strategi inom 
kommunens visionsarbete. Kommunen lägger till information om att det är viktigt 
med varierande upplåtelseformer och olika typer av bostäder. Kommunen lägger 
till att bostadsförsörjningsprogrammet också har kopplingar till lagstiftning 
gällande barnkonventionen.  
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SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §211 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/501 
§ 211 
FÖRSLAG PÅ FASTIGHETSFÖRVÄRV TILL AB HÖGANÄSHEM 
Sammanfattning av ärendet   
AB Höganäshem förvaltar sedan många år en rad fastigheter av strategisk karaktär åt kommunen. 
Eftersom fastigheterna ligger utanför fastighetsförvaltningens gängse bestånd, men trots detta bör 
behållas inom den kommunala rådigheten, är det parternas gemensamma önskemål att AB 
Höganäshem förvärvar fastigheterna. Nedan följer en lista på aktuella/föreslagna fastigheter: 
”Gula Villan” Järnvägsgatan 6 Höganäs 35:88 
”Tivolihuset” Östra Parkgatan 2 Höganäs 37:1 
”Fyrkanten” Väsbygatan 12 Verkstaden 19 
”Gamla brandstationen” Centralgatan 43 Korpen 9 
I uppgörelsen om ovan adderas också ett markförvärv: ”Steglinge” Skuldreglering av markförvärv 
inom kvarteret Moroten och kvarteret Sparrisen där AB Höganäshem har uppfört 16 stycken radhus. 
 
Tjänstepersoner inom bolaget och kommunen har gemensamt arbetat fram ett förvärvsförslag som 
bygger på värderingsunderlag från oberoende värderingskonsult. Värdebedömningen utgår från 
objektens respektive avkastningsvärde utifrån en kassaflödesanalys med marknadsanpassade 
parameters. Markprissättning följer exploateringsavdelningens beslutade nivå. 
”Gula Villan” Järnvägsgatan 6, Höganäs 35:88: 3,3 mnkr 
”Tivolihuset” Östra Parkgatan 2, Höganäs 37:1: 7,8 mnkr 
”Fyrkanten” Väsbygatan 12, Verkstaden 19: 1,7 mnkr 
”Gamla brandstationen” Centralgatan 43, Korpen 9: 7,8 mnkr 
”Steglinge” kvarteret Moroten och kvarteret Sparrisen: 3,7 mnkr 
Det sammanlagda förvärvet uppgår således till 24,3 mnkr. AB Höganäshem har genom styrelsebeslut 
den 4 oktober 2021 gett VD i uppdrag att slutföra fastighetsförvärven med överlåtelsedatum den 1 
januari 2022 givet kommunfullmäktiges positiva beslut. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 107, 
AB Höganäshem, skrivelse 12 oktober 2021. 
  
Förslag till beslut 
Lennart Nilsson (S) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att uppdra åt Höganäshem AB att slutföra fastighetsförvärven av Höganäs 35:88 "Gula Villan", 
Höganäs 37:1 "Tivolihuset", Verkstaden 19 ”Fyrkanten”,  Korpen 9 ”Gamla brandstationen” samt 
kvarteren Moroten samt Sparrisen "Steglinge", med överlåtelsedatum den 1 januari 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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Utökning av borgensram till AB Höganäshem 

KS/2021/502 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §212 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/502 
§ 212 
UTÖKNING AV BORGENSRAM TILL AB HÖGANÄSHEM 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt bolagets ägardirektiv ska fullmäktiges ställningstagande inhämtas "innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas”. Under 2014 fattade 
fullmäktige beslut om att utöka bolagets borgensram till 370 mnkr. Bolaget har, förutom utnyttjande av 
den kommunala borgensramen, även krediter mot pant i fastigheter utställda till affärsbanker. 
 
Enligt diskussion förd med ägaren ska krediter i affärsbanker avslutas löpande och nya krediter mot 
kommunal borgen tecknas hos Kommuninvest. Styrelsen inom bolaget ställer sig positiva till förslaget 
enligt protokoll fört vid styrelsemöte den 14 juni 2021. Bolaget har sedan 2017 producerat dryga 250 
bostäder och planerar för ytterligare ny- och renoveringsprojekt under kommande år. Den totala, 
prognostiserade, investeringen från 2017 fram till 2025 uppgår till cirka 1 miljard kronor. 
 
Av den inneliggande borgensramen 370 mnkr är 300 mnkr utnyttjad. Refinansiering av befintliga 
krediter till affärsbanker uppgår till 170 mnkr. Nya projekt fram till 2023 uppgår till ca 300 mnkr. Mot 
ovan bakgrund uppgår därför bolagets behov av utökad borgensram fram till 2023 till 400 mnkr. 
 
Kommuninvest: 300 mnkr 
Affärsbanker: 170 mnkr 
Nya projekt: 300 mnkr 
Totalt lånebehov: 770 mnkr 
Avgår befintlig ram: -370 mnkr 
Ny ram: -400 mnkr 
 
Höjningen är enligt AB Höganäs, likt tidigare, nödvändig för att möta bolagets behov av nyupplåning 
där bolaget skall välja kommunal borgen framför fastighetsinteckningar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 108, 
AB Höganäshem, skrivelse den 27 september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att utöka borgensramen för AB Höganäshem med 400 mnkr. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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Förslag på avfallstaxa från och med 1 april 2022 

KS/2021/515 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Cecilia Holmblad (NSR) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §201 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

Justerande ……………………………………………… 
Lennart Nilsson (S)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/515 
§ 201 
FÖRSLAG PÅ AVFALLSTAXA FRÅN OCH MED 1 APRIL 2022 
Sammanfattning av ärendet   
NSR har inkommit med förslag till ny avfallstaxa som gäller från och med den 1 april 2022. Ledorden 
vid arbetet med avfallstaxan har varit: enkelhet, tydlighet, samordning och miljöstyrning. Taxan avser 
att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen.  
 
Inför 2022 finns ett behov av att höja intäkterna för avfallstaxan med 1,7 mnkr. Målet är att det 
ackumulerade underskottet ska minskas med 1 mnkr under 2022. Resterande ökning beror på flera 
orsaker. En är att Öresundskraft aviserat en höjning av priset för att förbränna restavfallet med 185 
kr/ton, varav 25 kr/ton är förbränningsskatt och 160 kr/ton är kostnad för att köpa utsläppsrätter för 
att förbränna den fossila delen av restavfallet. För Höganäs del innebär detta en ökad kostnad på cirka 
0,8 mnkr enbart för det restavfall som samlas in fastighetsnära. En annan anledning är att statusen på 
avfallskärlen är sådan att många reparationer och kärlbyten gjorts under året och kommer att behöva 
fortsätta göras framöver vilket leder till ökade kostnader. 
 
Vid årsskiftet blir insamling av returpapper (tidningar, kataloger och kontorspapper) kommunalt 
ansvar. Detta innebär en ökad kostnad för att tömma containers med returpapper på 
återvinningsstationerna, en kostnad som Förpacknings- och TidningsInsamlingen AB (FTI AB) 
tidigare stått för. 
 
Nedan beskrivs de justeringar av avfallstaxorna som föreslås inför 2022. I övrigt görs mindre 
förtydliganden och ändringar av redaktionell art. Prisförändringarna kommer att kommuniceras till 
abonnenterna genom olika informationsåtgärder. 
 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2022. 
  
Beslutsunderlag 
Muntlig presentation på sammanträdet den 9 november 2021, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 118, 
NSR, PM – förslag till ny avfallstaxa i Höganäs från den 1 april 2022, 
NSR, förslag på avfallstaxa 2022 den 30 september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan gällande från den 1 april 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09

Page 3 of 3Page 220 of 294



TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-10-19    KS/2021/515 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Förslag på avfallstaxa från och med 1 april 2022 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har inkommit med förslag till ny avfallstaxa gällande från och med 1 april 2022. Ledorden vid arbetet 
med avfallstaxan har varit: Enkelhet, tydlighet, samordning och miljöstyrning. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. Taxan avser att styra mot 
kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen. 
 
Inför 2022 finns ett behov av att höja intäkterna för avfallstaxan med 1,7 Mkr. Detta beror på flera 
anledningar. Målet är att det ackumulerade underskottet ska minskas med 1 Mkr under 2022. Resterande 
ökning beror på flera orsaker. En är att Öresundskraft aviserat en höjning av priset för att förbränna 
restavfallet med 185 kr/ton, varav 25 kr/ton är förbränningsskatt och 160 kr/ton är kostnad för att köpa 
utsläppsrätter för att förbränna den fossila delen av restavfallet. För Höganäs del innebär detta en ökad 
kostnad på cirka 0,8 Mkr enbart för det restavfall som samlas in fastighetsnära.  
 
En annan anledning är att statusen på avfallskärlen är sådan att många reparationer och kärlbyten gjorts 
under året och kommer att behöva fortsätta göras framöver vilket leder till ökade kostnader. 
 
Vid årsskiftet blir det kommunalt ansvar för insamling av returpapper (tidningar, kataloger och 
kontorspapper). Detta innebär en ökad kostnad för att tömma containers med returpapper på 
återvinningsstationerna, en kostnad som tidigare FTI AB (Förpacknings- och TidningsInsamlingen AB) 
stod för.  
 
Nedan beskrivs de justeringar av avfallstaxorna som föreslås inför 2022. I övrigt görs mindre 
förtydliganden och ändringar av redaktionell art. Prisförändringarna kommer att kommuniceras till 
abonnenterna genom olika informationsåtgärder.   
 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2022. 
 
Beslutsunderlag  
NSR, PM – Förslag till ny avfallstaxa i Höganäs från 1 april 2022, 
NSR – Förslag på avfallstaxa 2022, den 30 september 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan gällande från den 1 april 2022. 

  

 

 Margareta Engkvist Björkenhall
 Förvaltningschef
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PM – Förslag till ny avfallstaxa i Höganäs  
från 1 april 2022 
 

Inledning 
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och 
tjänster som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna 
taxor och tjänster i NSR-kommunerna. 
 
Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit: 
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning. 
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella 
miljömålen. 
 
Vid årsskiftet 20/21 var Höganäs renhållningskollektivs totala ekonomi i 
obalans med ett ackumulerat resultat på -4,495 Mkr .Prognosen för 2021 pekar 
på ett nollresultat vilket betyder att det ackumulerade underskottet blir 
oförändrat.  
 
Inför 2022 finns ett behov av att höja intäkterna för avfallstaxan med 1,7 Mkr. 
Detta beror på flera anledningar. Målet är att det ackumulerade underskottet 
ska minskas med 1 Mkr under 2022. Resterande ökning beror på flera orsaker. 
En är att Öresundskraft aviserat en höjning av priset för att förbränna 
restavfallet med 185 kr/ton, varav 25 kr/ton är förbränningsskatt och 160 
kr/ton är kostnad för att köpa utsläppsrätter för att förbränna den fossila delen 
av restavfallet. För Höganäs del innebär detta en ökad kostnad på cirka 0,8 
Mkr enbart för det restavfall som samlas in fastighetsnära.  
 
En annan anledning är att statusen på avfallskärlen är sådan att många 
reparationer och kärlbyten gjorts under året och kommer att behöva fortsätta 
göras framöver vilket leder till ökade kostnader. 
 
Vid årsskiftet blir det kommunalt ansvar för insamling av returpapper 
(tidningar, kataloger och kontorspapper). Detta innebär en ökad kostnad för 
att tömma containers med returpapper på återvinningsstationerna, en kostnad 
som tidigare FTI AB (Förpacknings- och TidningsInsamlingen AB) stod för.  
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Nedan beskrivs de justeringar av avfallstaxorna som föreslås inför 2022. 
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  
Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder.   
 
Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2022. 

 
Förslag 
 
Kommunalt ansvar för insamling av returpapper 
Den 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper och 
kommunerna får ansvaret för insamlingen. 
I Höganäs sker redan idag insamling av returpapper både från villahushåll, 
flerfamiljsfastigheter och verksamheter varför detta inte påverkar invånarna. 
Man kommer även fortsättningsvis att kunna lämna sina tidningar, kataloger 
och kontorspapper på de återvinningsstationer som FTI AB ansvarar för idag. 
NSR har tecknat avtal med en entreprenör som kommer att tömma de 
behållare som står på återvinningsstationerna. 
 
Rörlig avgift – Villahushåll 
Den rörliga avgiften är beroende av behållarstorleken och tömnings-
frekvensen. En genomräkning visar att villataxorna är underfinansierade och 
att det behövs justeringar för att täcka ökade kostnader för insamling och 
behandling. För de vanligaste abonnemangen blir höjningen cirka 10 %. 
Trots denna höjning täcker inte villahushållen sina kostnader. 
 
Dragvägar – Villahushåll  
Dragväg är en extratjänst som innebär att avfallskärlen hämtas inne på tomten 
då fastighetsägaren inte ser sig ha möjlighet att placera dem i tomtgränsen på 
tömningsdagen och därför önskar betala för servicen att få dem hämtade inne 
på fastigheten. 
 
Sedan tidigare erbjuds inte dragväg för villahushållens återvinningsfraktioner 
i taxan. Samtidigt har vi noterat att tjänsten i praktiken erbjudits utan kostnad 
för kunderna. Av rättviseskäl föreslås att en taxa införs. 
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Digitala lås 
NSR planerar att under 2022 förse samtliga låsta soprum i Höganäs med 
Swedlocks digitala lås som innebär att våra chaufförer bara behöver en digital 
nyckel för att komma in i soprummen under sin arbetsdag. Detta innebär en 
stor effektivisering. För fastighetsägare och boende innebär bytet ingen 
förändring, man öppnar dörrarna som vanligt. 
Swedlock-låsen finns idag monterade på soprumsdörrarna i Helsingborg, 
Bjuv, Båstad och Åstorp. 
 
 

Styreffekter   
Målet med förändringarna i taxan är i huvudsak att få balans i ekonomin. 
 
Höganäs renhållningskollektiv budgeteras att gå ca 1 Mkr plus under 2022 för 
att på så sätt minska renhållningskollektivets ackumulerade underskott. 
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Avfallstaxa 2022 – Höganäs kommun Sida 1 
 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 2021-09-30 

 

Höganäs kommun 

Avfallstaxa 2022 
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2022 
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Avfallstaxa 2022 – Höganäs kommun Sida 2 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 202X-XX-XX 

Samtliga priser är inklusive moms 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 

Förord 

 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 

avfallstjänster åt Höganäs kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 

förekommer inte.  

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet.  

I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 

 

Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. 

 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras. 

 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i 

Höganäs kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, 

avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens 

renhållningsordning som finns på www.nsr.se  

 

Ansvar för avfallsbehållare 

Avfallsbehållare tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. Abonnemang där kunden 

själv äger sina mat- och restavfallskärl nytecknas inte. 

Vid åverkan (ex.vis dekalering, målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), 

skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller 

ersättande. 

Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålles fräscha. 

 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsägare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 

varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 

abonnemanget specificerade sättet. 

 

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR. 

 

Betalning 

Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 

slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 

mars och har förfallodag den siste februari. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro, e-faktura eller e-post-faktura. Företag kan även betala 

via Sve-faktura. Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 

dagar efter påminnelsen. 
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Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635) 

 

Moms 

Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 

Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

 

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 

 

 

Definitioner 

 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall.  

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  

Om en fastighetsägare har både permanentboende i en villafastighet och ett fritidsboende inom 

kommunen utgår endast grundavgift för permanentboendet. Fastighetsägare måste själv anmäla 

detta till NSR. 

 

Grundavgift Avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 1300 kr 

Villahushåll, fritidsboende 1300 kr 

Flerfamiljsfastighet * 

Verksamhet * 

Uppehåll 600 kr 

Befrielse 600 kr 

Gemensamma avfallskärl 600 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften 

 

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det 

kommunala avfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall m.m. 

 

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning. 
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Undantag enligt renhållningsordningen 

 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Gemensamma avfallsbehållare  

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll en grundavgift. 

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsägare som står på abonnemanget. Fastighetsägarna 

sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare görs hos kommunen minst 30 dagar för startdatum. 

 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Totalbefrielse 

Vid total befrielse från hämtning av allt kommunalt avfall debiteras kund enbart hemtagning av kärl. 

Ansökan om totalbefrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum.   

 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  
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VILLAHUSHÅLL 
 

Abonnemang 
 

Villahushåll – En- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 

som småhus. 
 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 
 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 

fastigheten. Fritidsboende väljer bland abonnemang för permanentboende. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då 

en rulle matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan hämtas på återvinningscentralen eller 

på Höganäs kommuns servicecenter. 
 

Avfallskärl  

Tidigare har kund vid nytecknande av abonnemang fått köpa sina kärl för mat- och restavfall. 

I denna taxa ingår samtliga kärl i abonnemanget och vid nytecknande, abonnemangsbyte eller efter 

reparation ingår kärlen i abonnemanget. Om kund vid abonnemangsbyte inte vill att NSR hämtar de 

kärl som kunden tidigare köpt ska detta anmälas i samband med abonnemangsbytet.  

Avfallstaxan är samma oberoende om kunden äger kärlen eller inte. 

 

Full sortering 

Tre kärl samt plastsäckar för totalt fem återvinningsfraktioner ingår i abonnemanget. 

 

Kärl 1: Ett tvåfackskärl för mat- och restavfall 

Kärl 2: Ett enfackskärl för pappersförpackningar samt säck för plastförpackningar 

Kärl 3: Ett tvåfackskärl för tidningar samt förpackningar av metall och glas 

 

 

Kärl 1 Tömningar Kärl 2 Kärl 3 Tömningar Grund- Rörlig Total 
 per år   per år avgift avgift avgift/år 

190 l 26 240 l 240 l 13 1300 kr 1035 kr 2335 kr 

190 l 52 240 l 240 l 13 1300 kr 4770 kr 6070 kr 

        

370 l 26 240 l 240 l 13 1300 kr 2065 kr 3365 kr 

370 l 52 240 l 240 l 13 1300 kr 6250 kr 7550 kr 
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Mat- och restavfall 
Ett tvåfackskärl för mat- och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

 

Kärl 1 Tömningar Grund- Rörlig Total    
 per år avgift avgift avgift/år    

190 l 26 1300 kr 1035 kr 2335 kr    

190 l 52 1300 kr 4770 kr 6070 kr    

        

370 l 26 1300 kr 2065 kr 3365kr    

370 l 52 1300 kr 6250 kr 7550 kr    
 

 

 

 

Restavfall samt tidningar och förpackningar 

Tre kärl samt plastsäckar för totalt fem återvinningsfraktioner ingår i abonnemanget. 

 

Kärl 1: Ett enfackskärl för restavfall 

Kärl 2: Ett enfackskärl för pappersförpackningar samt säck för plastförpackningar 

Kärl 3: Ett tvåfackskärl för tidningar samt förpackningar av metall och glas 

 

Kärl 1 Tömningar Kärl 2 Kärl 3 Tömningar Grund- Rörlig Total 
 per år   Per år avgift avgift avgift/år 

190 l 26 240 l 240 l 13 1300 kr 3160 kr 4460 kr 

190 l 52 240 l 240 l 13 1300 kr 7500 kr 8800 kr 

        

370 l 26 240 l 240 l 13 1300 kr 6315 kr 7615 kr 

370 l 52 240 l 240 l 13 1300 kr 9845 kr 11 145 kr 

 

 

Restavfall 
Ett enfackskärl för restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

Kärl 1 Tömningar Grund- Rörlig Total    
Restavfall per år avgift avgift avgift/år    

190 l 26 1300 kr 3785 kr 5085 kr    

190 l 52 1300 kr 7940 kr 9240 kr    

        

370 l 26 1300 kr 7565 kr 8865 kr    

370 l 52 1300 kr 10940 kr 12 240 kr    
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 

Ett enfackskärl för restavfall ingår i abonnemanget. 
 
 
Hemkompost 
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att  
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar  
till återvinningsstation eller återvinningscentral.  
 

 
Behållarstorlek 

Tömningar 
per år 

Grund- 
avgift 

Rörlig 
avgift 

Total 
avgift/år 

 

190 l 13 1300 kr 675 kr 1975 kr  

 
 
Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang  
för blandat kommunalt avfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte  
kan sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande.  
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.  
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget. 
 

 
Behållarstorlek 

Tömningar 
per år 

Grund- 
avgift 

Rörlig 
avgift 

Total 
avgift/år 

 

190 l 26 1300 kr 1400 kr 2700 kr  

370 l 26 1300 kr 1900 kr 3200 kr  

 
 
Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan ett abonnemang tecknas i  
kombination med abonnemang med full sortering eller för mat- och restavfall. 
  

 
Behållarstorlek 

Tömningar 
per år 

Total 
avgift/år 

   

190 l 26 2375 kr    

370 l 26 2640 kr    
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Trädgårdsavfall - Villahushåll 
Tömning varannan vecka under vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 20 1130 kr 

190 l kärl  20 770 kr 

 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska vara framme senast kl. 06.00. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 5 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Dragväg - Villahushåll 
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-literskärl och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats.  

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  

 

Prisexempel - Villahushåll 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal 
meter 

12,50 kr 8,00 kr    

     

  
Tömningar per år (Mat och restavfall) 

Tidningar och 
förpackningar 

   

Dragväg 13 26 52 26    

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr    

6–10 m 163 kr 325 kr 650 kr 208 kr    

11–20 m 325 kr 650 kr 1300 kr 416 kr    

21–30 m 488 kr 975 kr 1950 kr 624 kr    

31–40 m 650 kr 1300 kr 2600 kr 832 kr    

41–50 m 813 kr 1625 kr 3250 kr 1040 kr    
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Grovavfall – Villahushåll 
 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 

tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat 

grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per 

besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 

förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

 

Hämtning vid fastigheten 

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 

fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 

oemballerade kollin. 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 

 

Grovavfall Avgift 

Max 5 kollin 500 kr 
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll 

 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid felsortering av matavfall utgår felsorteringsavgift.  

Villahushåll, per kärl och tillfälle 50 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Mat/rest-avfall, 190 liter 150 kr 

Mat/rest-avfall, 370 liter 200 kr 

Återvinningsmaterial 150 kr 

Trädgårdsavfall 150 kr 

 

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande.     
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller  
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

SMS-tjänst Avgift 

Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning. 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. 

Utan 
kostnad 

  

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår:  

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

      - då villahushåll byter till abonnemang med källsortering. 

      - då man byter från en abonnemangsform som upphör. 

 

 

  

Page 236 of 294



Avfallstaxa 2022 – Höganäs kommun Sida 13 
 

 
Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER 
 

Abonnemang 

 
Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 
 

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 
 

Avfallskärl – se sidan 7 
 

Matavfall  
 

Flerfamiljsfastigheter: 2 rullar bioplastpåsar för matavfall per hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 1 rulle bioplastpåsar för matavfall per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 
 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.  

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

återvinningscentral efter mottagen bekräftelse eller så bokas utkörning mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

140 l kärl (Verksamheter) 26 1510 kr 

 52 2150 kr 

190 l kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 1510 kr 

 52 2150 kr 

370 l kärl * 26 3325 kr 

 52 4725 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 6400 kr 

Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 6000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr 

Markbehållare (per tömning) Nivåvakt **** 300 kr 

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning 

* Nytecknas ej av arbetsmiljöskäl. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som    

        ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s  

        kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.   

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

Tidningar 
Fr.o.m. 1 januari 2022 är det kommunalt ansvar för insamling av tidningar (returpapper).  

Priser, se sidan 28. 
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Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

190 l kärl 26 2475 kr 

  52 4500 kr 

370 l kärl 26 3715 kr 

 52 6750 kr 

660 l kärl 26 4950 kr 

 52 9000 kr 

1000 l kärl 26 6930 kr 

 52 12 600 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm * 26 19 100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm * 26 31 100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm * 26 18 000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm * 26 30 000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm Nivåvakt ** 750 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm Nivåvakt ** 1200 kr 

Container – Sidan 21 

* Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.  

** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

 

Akuttömning – mat- och restavfall 
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot särskild avgift. 

Akuttömning kan endast beställas per telefon. 

Behållarens innehåll Avgift per kärl och tillfälle 

Matavfall 350 kr 

Restavfall 500 kr 

 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 
Gäller kärl, container och markbehållare. 

  Avgift för 
Tömningsfrekvens  52 tömn/år 

multiplicerat med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 

 

Speciella hjälpmedel 

Avgift för speciella hjälpmedel (t.ex. hiss 
eller transportband), per säck/kärl och år  

 
2800 kr 
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Trädgårdsavfall 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Tömning varannan vecka under vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 20 1130 kr 

190 l kärl  20 770 kr 

För 1–4 kärl placerade inomhus tillkommer en avgift på 600 kr/år. 

Kärl som står inomhus ska vara placerade närmast dörren. 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska vara framme senast kl. 06.00. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 5 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Evenemangstaxa 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 

publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers offereras separat. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 

veckor före önskad startdag. 

Evenemangscontainer  Miljöstation med 8 kärl 

Utsättning 1000 kr  Utsättning 500 kr 

Hemtagning inkl. tömning 1000 kr  Hemtagning inkl. tömning 400 kr 

Hyra, max 7 dygn 1000 kr  Kärlhyra, totalt per dygn 80 kr 

Extratömning, vardag 1000 kr  Extratömning, vardag, per kärl 100 kr 

Extratömning, helg Offert  Extratömning, helg Offert 

     

Restavfallscontainer  Evenemangskärl, per kärl 

Utsättning 1495 kr  Utsättning 100 kr 

Hemtagning inkl. tömning * 1495 kr  Hemtagning, inkl. tömning, ÅV/mat 50 kr 

Hyra, per dygn 200 kr  Hemtagning inkl. tömning, rest 100 kr 

Extratömning, vardag 1400 kr  Hyra, per dygn, ÅV/mat 10 kr 

Extratömning, helg Offert  Hyra, per dygn, rest 20 kr 

* Behandlingsavgift 1300 kr/ton  Extratömning, vardag 100 kr 

   tillkommer    Extratömning, helg Offert 

   ÅV/mat = Kärl för återvinningsmaterial  

Fettunna för frityrolja och likn. 100 kr/tunna  eller matavfall 

   Rest = Kärl för restavfall 
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Dragväg 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters, farligt avfall och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats.  

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  

 

Prisexempel – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr    

    

 Tömningar per år    

Dragväg 13 26 52    

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr    

6–10 m 163 kr 325 kr 650 kr    

11–20 m 325 kr 650 kr 1300 kr    

21–30 m 488 kr 975 kr 1950 kr    

31–40 m 650 kr 1300 kr 2600 kr    

41–50 m 813 kr 1625 kr 3250 kr    
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Grovavfall (kommunalt avfall) 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per besök. Återvinningsmaterial som 

lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 

lämnas kostnadsfritt. 

 

 

 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Schemalagd hämtning 

26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning.  

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 450 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 
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Container och Autoflak/Lastväxlare 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Container – Restavfall  

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

3 kbm 26 21 700 kr 

 52 384 60 kr 

6 kbm 26 38 460 kr 

 52 66 300 kr 

8 kbm 26 46 250 kr 

 52 79 660 kr 

10 kbm 26 49 880 kr 

 52 94 400 kr 

   

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 

* Tömning och behandlingsavgift ingår. 

 

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall, matavfall och trädgårdsavfall   

 Hyra 
Behållarstorlek per år per månad per vecka * 

18–42 kbm 20 000 kr 2000 kr 1200 kr 
    

Utsättning 550 kr 
     

Tömning 

Startavgift, 1 timme 800 kr 

Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr 
  

Behandlingsavgift Per ton 

Restavfall 1300 kr 

Matavfall 900 kr 

Felsorterat matavfall 1300 kr 

Trädgårdsavfall 375 kr 
  

Hemtagning ** 550 kr 
  

Tilläggsavgifter 

Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen. 

 

Bomkörning 300 kr 

* Minimidebitering är en vecka 

** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid felsortering av matavfall utgår felsorteringsavgift.  

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 50 kr 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 500 kr 

  

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift 

Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.  

Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr 

Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr 

Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr 
  

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr 

Restavfall – kärl 660–1000 l  350 kr 

Matavfall, återvinningsmaterial, kärl 140–370 l  150 kr 

Återvinningsmaterial, kärl 660–1000 l  200 kr 

Trädgårdsavfall 150 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck)  1025 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr 

Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container, 6 kbm, restavfall  1625 kr 

Container, 8 kbm, restavfall  2060 kr 
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Låst dörr eller grind  Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 
att låsa upp dem. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per fraktion och tömning. 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. 
Pris per fraktion och tömning 

 
10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

Abonnemangsändring *  Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår:  

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter    

        och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar  Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

 
 

 

 
Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll  
 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 
 
 

 

 
Inkastluckor 

Pris per 
lucka 
och år 

  660 l kärl 100 kr 

1000 l kärl 100 kr 

  

 
 
Övriga priser  

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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SLAMTÖMNING 

 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-

punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 

 

Inför slamtömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 

markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs 

framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 

utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 5,5 meter och en 

fri höjd på minst 4,7 meter där fordonet ska köra. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred. 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den 

är körbar för renhållningsfordon. 

 

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 

tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga. 

 

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 

 

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 

entreprenören inte råder över. 

 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

 

 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och 

slamavskiljare 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,5 kbm 975 kr 1125 kr 1275 kr 

1,5 – 2,5 kbm 1375 kr 1525 kr 1675 kr 

Över 2,5 kbm ** 1690 kr 1840 kr 1990 kr 

* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen  

    i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen. 

** Tillägg per kbm över 2,5 kbm 250 kr 
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Slutna tankar 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,5 kbm 975 kr 1125 kr 1275 kr 

1,5 – 3,0 kbm 1500 kr 1650 kr 1800 kr 

3,0 – 5,0 kbm 1690 kr 1840 kr 1990 kr 

5,0 – 6,0 kbm * 2035 kr 2185 kr 2335 kr 

* Tillägg per kbm över 6 kbm 375 kr 

 

 

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank             
Kan endast beställas per telefon. 

Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot 

på jourtelefon 010-45 00 500.  

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

Akuttömning Avgift 

Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl. 14.00 4225 kr 

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar.  2600 kr 

Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
6100 kr 

Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
5400 kr 

Gäller ej fettavskiljare. 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg. Tömning ska ske minst två gånger per år enligt kommunens renhållnings-

ordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,5 kbm 1625 kr 1775 kr 1925 kr 

1,5 – 2,5 kbm 1815 kr 1965 kr 2115 kr 

Över 2,5 kbm 2375 kr 2525 kr 2675 kr 

 

 

Fosforfällor  
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr 

Behandlingsavgift, per kbm 130 kr 
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Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 

Ex. BDT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank.                                                                       0–500 l 

 
525 kr 

                                                                                              501–1500 l         925 kr 

Tömning vid andra tillfällen  1590 kr 

Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.  

 

Toalettbodar 

Ex. ”Bajamaja” 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 1370 kr 

Saneringsvätska, per liter  130 kr 

 

Extra tjänster    

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 110 kr 

Bomkörning 550 kr 

Slamsugning, per timme 1135 kr 

Extrapersonal, per timme 420 kr 

Extrahämtning av latrin (Två säckar vid ordinarie hämtning) 150 kr 
 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja  
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Behållare tillhandahålles av NSR. 

Pris per fat och tömning 500 kr 

 

 

Hämtning av latrin 
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 

den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets uppställningsplats. Latrinkärl hämtas inte i 

klosettutrymme. 

 
Abonnemang 

Hämtningar 
per år 

Total 
avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 52 6850 kr 

Villahushåll, fritidsboende * 28 3650 kr 

* Hämtning varje vecka under vecka 18–38. En gång per månad övriga månader. 
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Serviceavgifter 2022 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Höganäs kommun  
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2021-10-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2022  
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Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, hårdplast, mjukplast, 

metall samt färgat och ofärgat glas  
Fr.o.m. 1 januari 2022 är det kommunalt ansvar för insamling av tidningar (returpapper). Se nedan. 

  Total avgift per år 

 Hämtningar Förpackningar av 
Behållare  Tidningar Papper Glas * Metall Glas*/Metall Plast ** 

190 l kärl 13 480 kr 480 kr 480 kr 480 kr 635 kr 635 kr 

 26 875 kr 875 kr 875 kr 875 kr 1155 kr 1155 kr 

 52 1705 kr 1705 kr 1705 kr 1705 kr 2255 kr 2255 kr 

240 l kärl 13 480 kr 480 kr 480 kr 480 kr 635 kr 635 kr 

eller säck 26 875 kr 875 kr 875 kr 875 kr 1155 kr 1155 kr 

 52 1705 kr 1705 kr 1705 kr 1705 kr 2255 kr 2255 kr 

370 l kärl 13 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 790 kr 790 kr 

 26 905 kr 905 kr 905 kr 905 kr 1435 kr 1435 kr 

 52 1770 kr 1770 kr 1770 kr 1770 kr 2800 kr 2800 kr 

660 l kärl 13 550 kr 550 kr    1045 kr 

 26 1000 kr 1000 kr    1900 kr 

 52 1950 kr 1950 kr    3705 kr 

3 kbm  13 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 

container 26 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 

 52 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 

 Budning 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr 

6 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 

container 26 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 

 52 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 

 Budning 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 

8 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 

container 26 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 

 52 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 

 Budning 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 

Mark- 6 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 

behållare 13 7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  

**** 26 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 

 52 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 

 Nivåvakt*** 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 

 Budning*** 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 

* Färgat resp. ofärgat glas 

** Mjukplastsäck ska vara losstagen och knuten vid hämtning. Max 5 säckar per hämtningstillfälle.    

     Mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

**** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

          lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar.  

          För insatssäckar tillkommer 45 kr/tömning. 

 

 

 

* Tömning och ev. behandlingsavgift ingår. 

Tilläggsavgifter – container  Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 
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Extratömning 
Extratömning av kärl och säck – Se sidan 21 

 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 
Se sidan 16 

 

Dragväg – tidningar och förpackningar 
För information om dragväg – Se sidan 18 

 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

 Total avgift/år 

Tömningar 
per år 

 
Småel-paket * 

Enbart  
batteribox ** 

13 1625 kr 1300 kr 

6 815 kr 600 kr 

3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 
** Nytecknas ej. 

 
 

  

Extratömning Avgift 

Per tillfälle 250 kr 

 

 

Tilläggstjänster och andra avgifter – Se sidan 21 
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Sortera ditt avfall  

och låt det bli resurser! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSR AB   251 89 Helsingborg    

042-400 13 40     kundservice@nsr.se     www.nsr.se 
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Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §210 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 2 of 4Page 259 of 294



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/484 
§ 210 
LÖNEÖVERSYN 2021 
Sammanfattning av ärendet   
I budgeten för 2021 har nämnder och förvaltningar kompenserats för löneökningar med 2,3 %. En 
reserv på ytterligare 0,4 % av lönekostnaderna finns reserverat under kommunfullmäktige motsvarande 
4,2 mnkr för lönejusteringsåtgärder. Lönerevision och förhandlingar har slutförts och nämnderna och 
förvaltningarna ska nu kompenseras för de beslutade lönejusteringsåtgärder som inte redan inryms i 
nämnderna och förvaltningarnas budget. Eftersom löneavtalet gäller från den 1 april 2021 
kompenseras nämnderna för nio månaders löneökning. I kompensationen till utbildningsnämnden 
ingår även ökade utbetalningar till fristående enheter på grund av löneöversynen med motsvarande 40 
tkr samt engångsbelopp till lärarna enligt ett centralt avtal motsvarande 1,072 tkr. I löneöversyn 2021 
har kommunen i huvudsak satsat på följande grupper: brandmän, maskinister på reningsverk, 
fritidspedagoger, barnskötare, kockar och undersköterskor. Ekonomiavdelningen föreslår ramtillskott 
till följande förvaltningar enligt följande fördelning: 
Nämnd/förvaltning Löneöversyn 2021 (sek) 
Kommunledningskontoret 137 000 
Räddningstjänsten 113 000 
Teknik- och fastighetsavdelningen 136 000 
Kultur- och fritidsförvaltningen 25 000 
Utbildningsnämnden 1 221 000 
Socialnämnden inklusive ersättning till HOAB 506 000 
Totalt: 2 138 000 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 112, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att öka nämndernas budgetramar 2021 med sammanlagt 2,138 tkr, med fördelning enligt tabell ovan, 
kolumnen ”Löneöversyn 2021”, 
 
att finansiera ovanstående ramtillskott med ianspråktagande av kommunfullmäktiges reserv för 
lönejusteringsåtgärder i budget 2021, 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att inarbeta helårseffekten, av den utökade ramen för 2021 baserat 
på årets löneöversyn, i budget 2022.  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-10-08    KS/2021/484 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Löneöversyn 2021 
Sammanfattning av ärendet 
I budgeten för 2021 har nämnder och förvaltningar kompenserats för löneökningar med 2,3 %.  En reserv 
på ytterligare 0,4 % av lönekostnaderna finns reserverat under kommunfullmäktige motsvarande 4,2 mnkr, 
för lönejusteringsåtgärder.  
 
Lönerevision och förhandlingar har slutförts och nämnderna och förvaltningarna ska nu kompenseras för 
de beslutade lönejusteringsåtgärder som inte redan inryms i nämnderna och förvaltningarnas budget. 
Eftersom löneavtalet gäller från 1 april kompenseras nämnderna för nio månaders löneökning. I 
kompensationen till utbildningsnämnden ingår även ökade utbetalningar till fristående enheter på grund av 
löneöversynen med motsvarande 40 tkr samt engångsbelopp till lärarna enligt ett centralt avtal 
motsvarande 1 072 tkr.  
 
I löneöversyn 2021 har kommunen särskilt satsat i huvudsak på följande grupper: brandmän, maskinister 
på reningsverk, fritidspedagoger, barnskötare, kockar och undersköterskor. Ekonomiavdelningen föreslår 
ramtillskott till följande förvaltningar enligt följande fördelning. 
 
Nämnd/förvaltning                                    Löneöversyn 2021 
Kommunledningskontoret                                                 137 (korrigerat till 337 2021-11-17) 
Räddningstjänsten                                                              113                                       
Teknik- och fastighetsavdelningen                                     136 
Kultur- och fritidsförvaltningen                                           25 
Utbildningsnämnden                                                       1 221 
Socialnämnden inkl ersättning till HOAB                           506 
Totalt                                                                               2 338 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 7 oktober 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att öka nämndernas budgetramar 2021 med sammanlagt 2 138 kr, med fördelning enligt tabell ovan, 
kolumnen ”Löneöversyn 2021”, 
 
att finansiera ovanstående ramtillskott med ianspråktagande av kommunfullmäktiges reserv för 
lönejusteringsåtgärder i budget 2021, 
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att inarbeta helårseffekten, av den utökade ramen för 2021 baserat på 
årets löneöversyn, i budget 2022.  . 

 
Herman Crespin 

 Kommunchef 
  

Maria Bylund 
Ekonomichef
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Svar på motion angående visning av 
dokumentärfilmen Greta 

KS/2020/609 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §214 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/609 
§ 214 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE VISNING AV DOKUMENTÄRFILMEN 
GRETA 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP) den 
24 november 2020, angående visning av dokumentärfilmen Greta. Motionärerna yrkar att Höganäs 
kommun genomför en allmän visning av dokumentärfilmen Greta i samband med ett 
kommunfullmäktigesammanträde och att man genomför visningar av samma film för alla kommunens 
grundskolor, gymnasium och förvaltningar. 
  
Yttrande 
Motionärerna vill att kommunfullmäktiges ledamöter, under ett beslutande fullmäktigesammanträde, 
ska ta del av en film som visats på både bio och TV och som utgör en parts syn på ett stort 
problemområde. Ledamöterna i kommunfullmäktige får anses kapabla att själva välja vilken 
information man inhämtar kring olika sakfrågor och också när man vill göra detta. Motionärerna vill 
också att kommunfullmäktige ska styra undervisningen i våra skolor genom att tvinga lärarna att visa 
samma film för sina elever. Det är inte kommunfullmäktiges sak att styra undervisningen i våra skolor, 
det har vi bland annat en läroplan till och kompetenta lärare som kan hantera densamma. 
  
Dokumentärfilmen kan inte heller ses som så avgörande viktig för förvaltningarnas verksamhet att den 
ska visas obligatoriskt för alla medarbetare. Även här är var och en säkert kapabel att inhämta den 
kunskap man anser sig behöva för att klara sin yrkesroll. Dessutom skulle en obligatorisk visning av 
filmen, på arbetstid, medföra betydande kostnader för vikarier för den personal som ska se filmen. 
  
Med anledning av ovanstående anser kommunstyrelsens ordförande att motionen ska avslås. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 116, 
Kommunstyrelsens ordförande, yttrande den 19 oktober 2021, 
Kommunfullmäktige, beslut den 26 november 2021, § 127, 
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP): Motion angående visning av 
dokumentärfilmen Greta, inkommen den 24 november 2020. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

Anslaget nedtages den  2021-12-09
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 YTTRANDE  1 (1) 
 
 

   2021-10-19 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE  KS/2020/609 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YTTRANDE ÖVER MOTION GÄLLANDE 
VISNING AV DOKUMENTÄRFILMEN GRETA 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran 
Lock (MP) den 24 november 2020, angående visning av dokumentärfilmen Greta. 
Motionärerna yrkar att Höganäs kommun genomför an allmän visning av 
dokumentärfilmen Greta i samband med ett kommunfullmäktigesammanträde och att 
man genomför visningar av samma film för alla kommunens grundskolor, gymnasium 
och förvaltningar. 
 
Beslutsunderlag 
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP): Motion 
angående visning av dokumentärfilmen Greta, inkommen den 24 november 2020. 

 
Yttrande 
Motionärerna vill att kommunfullmäktiges ledamöter, under ett beslutande 
fullmäktigesammanträde, ska ta del av en film som visats på både bio och TV och som 
utgör en parts syn på ett stort problemområde. Ledamöterna i kommunfullmäktige får 
anses kapabla att själva välja vilken information man inhämtar kring olika sakfrågor och 
också när man vill göra detta. Motionärerna vill också att kommunfullmäktige ska styra 
undervisningen i våra skolor genom att tvinga lärarna att visa samma film för sina elever. 
Det är inte kommunfullmäktiges sak att styra undervisningen i våra skolor, det har vi 
bland annat en läroplan till och kompetenta lärare som kan hantera densamma. 

 
Dokumentärfilmen kan inte heller ses som så avgörande viktig för förvaltningarnas 
verksamhet att den ska visas obligatoriskt för alla medarbetare. Även här är var och en 
säkert kapabel att inhämta den kunskap man anser sig behöva för att klara sin yrkesroll. 
Dessutom skulle en obligatorisk visning av filmen, på arbetstid, medföra betydande 
kostnader för vikarier för den personal som ska se filmen. 

 
Med anledning av ovanstående anser kommunstyrelsens ordförande att motionen ska 
avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen.   

 
Peter Schölander 

 Kommunstyrelsens ordförande      
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Epost: hoganas@mp.se 

Adress: Storgatan 50, 26331 HÖGANÄS 

www.mp.se/hoganas 

November 2020 

 

 

Motion angående visning av dokumentärfilmen Greta. 

 

Klimatet är vår tids ödesfråga. Forskarvärlden har talat om den pågående 

klimatkrisen i decennier. Allmänheten har vaknat. Hur kan vi som politiker 

agera för att tillsammans med medborgarna hantera den gemensamma 

utmaning vi står inför?  

 

För drygt två år sedan satte sig en ung svensk tjej utanför Riksdagshuset i 

Stockholm med sin numera världsberömda skylt ”Skolstrejk för klimatet”. 

Undan för undan växte intresset för Greta Thunbergs tydliga budskap att vi 

måste lyssna på forskarna och minska utsläppen. Nu. Budskapet spreds av 

Greta och många med henne över världen för att förmå politikerna att agera. 

Nathan Grossmans dokumentär Greta är detta milleniums kanske viktigaste 

film. Den bör ses av alla. Därför yrkar Miljöpartiet att Höganäs kommun: 

 

- Genomför en allmän (och vid behov Corona-anpassad) visning av 

dokumentärfilmen Greta i samband med ett 

kommunfullmäktigesammanträde. 

- Genomför visningar av dokumentärfilmen Greta för alla kommunens 

grundskolor, gymnasium och förvaltningar. 

 

För Miljöpartiet de Gröna i Höganäs, 

 

Johan Ingvarson     Barbro Stigsdotter    Göran Lock 
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Uppföljning av motioner 

KS/2021/179 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §215 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/179 
§ 215 
UPPFÖLJNING AV MOTIONER 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över samtliga motioner som inte tidigare är 
redovisade eller slutbehandlade. De motioner som är tidigare är återrapporterade samt beslutade av 
kommunfullmäktige finns inte kvar i uppföljning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 113, 
Kommunledningskontoret, uppföljning av motioner den 5 oktober 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att lägga uppföljning av motioner daterad den 5 oktober 2021 till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-10-13    KS/2021/179 
 

 
 
 
 
 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Uppföljning av motioner 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över samtliga motioner som inte tidigare är 
redovisade eller slutbehandlade. De motioner som är tidigare är återrapporterade samt beslutade av 
kommunfullmäktige finns inte kvar i uppföljning. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, uppföljning av motioner, den 5 oktober 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att lägga uppföljning av motioner daterad den 5 oktober 2021 till handlingarna. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Jacob Derefeldt 

  Kommunsekreterare 
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FÖRTECKNING EJ RAPPORTERADE OCH BESLUTADE MOTIONER
2021-10-05
Ej beslutad av KF

Bereds inför KF

Beslutad av KF

Regdatum Diarienummer Sändare/mottagare Rubrik
Beslutad/Förväntas 
beslutas av KF

2021-06-10 KS/2021/314
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock 
(MP) Motion om minskad servering av kött maj

2021-02-23 KS/2021/111
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika 
Adsersen (L)

Motion angående att göra försörjningsstödet i kommunen 
jämställt 2021-06-17

2021-02-22 KS/2021/109 Emma Wennerholm (V) Motion angående att stoppa timanställningar

2021-01-21 KS/2021/40
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock 
(MP)

Motion angående stöd till avgift för deltagande i Eric Ruuths 
verksamhet 2022-01-22

2021-01-19 KS/2021/38
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock 
(MP) Motion angående medborgarbudget 2021-12-16

2020-11-24 KS/2020/609
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock 
(MP) Motion angående visning av dokumentärfilmen Greta 2021-11-25

2020-11-10 KS/2020/573
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika 
Adsersen (L) Motion från Liberalerna, gör Höganäs historia levande 2022-01-27

2020-10-29 KS/2020/572
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika 
Adsersen (L) Motion om att göra Höganäs historia digital 2022-01-22

2020-10-28 KS/2020/568 Emma Wennerholm (V)
Motion om att Höganäs kommun ansluter sig till ICAN cities 
Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapen 2021-12-16

44081 KS/2020/476 Christian Johansson (SD) och Ann-Charlotte Tengvall (SD)
Motion angående boende och sysselsättning inom LSS 
verksamheten i Höganäs kommun 2021-10-28

2020-03-03 KS/2020/153 Sixten Paulsson (SD), Leif Löwegren (SD) Motion angående utsmyckning av offentliga rum 2021-06-17

2020-01-30 KS/2020/71 Anna Hedbrant (C) och Gertrud Greén (C)
Motion angående ökad trygghet och säkerhet av 
vattenleveranser i Höganäs kommun 2021-06-17

2019-12-19 KS/2019/1023
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock 
(MP) Motion angående resecentrum i Höganäs 2021-06-17
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §218 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/197 
§ 218 
UPPFÖLJNING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, § 160, att återrapportering av beslut som inte 
verkställts ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträden i två gånger varje år på våren samt 
hösten.  
 
Kommunledningskontorets har granskat samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige från den mars 
2021 och framåt. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 114, 
Kommunledningskontoret, förteckning över ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige den 5 
oktober 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att lägga förteckningen över beslut fattade i kommunfullmäktige till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Uppföljning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, § 160, att återrapportering av beslut som inte 
verkställts ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträden i två gånger varje år på våren samt 
hösten.  
 
Kommunledningskontorets har granskat samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige från den mars 
2021 och framåt. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, förteckning över ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige, den 5 
oktober 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att lägga förteckningen över beslut fattade i kommunfullmäktige till handlingarna. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Jacob Derefeldt 

  Kommunsekreterare 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 

FÖRTECKNING ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 
FATTADE I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
1.1 2020-08-27  
§ 85 MARKÖVERLÅTELSEAVTAL FÖR OSKAR ANDERSSON 
att godkänna föreslaget marköverlåtelseavtal för fastigheten Sibyllan 1,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
marköverlåtelseavtalet. 
 
Status: Marköverlåtelseavtalet är genomfört. Köpeskillingen betalas vid tillträde när den nya 
detaljplanen har vunnit laga kraft i slutet av oktober.  
  
1.2 2020-12-17  
§ 139 FÖRSÄLJNING AV DEL AV FJÄLASTORP 6:3 (KNÄVLAVÄGEN) 
att bemyndiga kommunledningskontoret att stycka av del av Fjälastorp 6:3 till egen fastighet 
enligt bilaga och detaljplan, 
 
att erbjuda Nils Nilsson rätt att för 4 800 000 kronor förvärva del av Fjälastorp 6:3, 
 
att i det fall Nils Nilsson inte vill förvärva del av Fjälastorp 6:3, låta mäklare sälja objektet, 
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att utföra försäljningen. 

 
Status: Detaljplanen har varit ute på granskning och ska förhoppningsvis inom kort gå till 
antagande. Förhandlingen med parten är klar och han avser köpa gården. Försäljning av 
hästgården kommer kunna ske först efter fastighetsbildningen är klar vilken i sin tur är 
beroende av detaljplanen. Ärendet kommer förhoppningsvis kunna avslutas någon gång 
nästa år, Q2/Q3. 

 
1.3 2021-02-25  
§ 14 BORGENSRAM FÖR LÅN ÅT FASTIGHETS AB HÖGANÄS KAKTUSEN 32 
att Höganäs kommuns borgensram för Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 är 40 000 000 
kr,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna sammanlagd borgensram som för egen skuld för 
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 upplåning intill ett belopp av 40 000 000 kr jämte ränta 
och kostnader. 
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Status: Samtliga handlingar som Kommuninvest kräver är nu klara och lånet ska inom kort 
tas. 

 
1.4 KF 2021-03-25 
§ 29 NY BÅT- OCH HUSBILSUPPSTÄLLNINGSPLATS INOM HÖGANÄS HAMN 
att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom fastigheterna Höganäs 35:1 och 
Höganäs 36:16, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
avsiktsförklaringen, 
 
att uppdra åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 
och Höganäs 36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs 
kommun och Höganäs Hamnbyggnads AB. 

 
Status: Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning arbetar med ärendet. 
  

 
1.5 KF 2021-04-29 
§ 40 UPPHÄVA TOMTINDELNINGSBESTÄMMELSER PÅ FASTIGHETEN VARGEN 
11 (VÄSTER OM TJÖRRÖD) 
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på 
fastigheten Vargen 11, 
  
att bemyndiga kommunledningskontoret genom avstyckning av Vargen 11 bilda nya 
fastigheter, 
  
att bemyndiga kommunledningskontoret att sälja de nybildade fastigheterna, samt 
  
att bemyndiga kommunledningskontoret genom fastighetsreglering överföra den del av 
Vargen 11, som efter avstyckning återstår, till en grannfastighet. 
 
Status: Tomtindelningsbestämmelserna är upphävda, arbetet fortgår. 

 
1.6 KF 2021-06-17 
§ 58 UPPFÖLJNING AV MILJÖPROGRAMMET 2020 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens för revidering av punkt 2.3 i 
åtgärdsprogrammet. 

 
Status: Återrapporteras till kommunfullmäktige 2021-10-28
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Godkännande av sammanträdesschema 2022 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess 

utskott 

KS/2021/489 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Louise Stjernquist (L) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Björn Jakobsson (M)  ersätter Anna Larsson (M) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 
Gudrun Zettergren (SD)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §217 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Protokollet justerat den 2021-11-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-11-15 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 2 of 4Page 285 of 294



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/489 
§ 217 
GODKÄNNANDE AV SAMMANTRÄDESSCHEMA 2022 FÖR 
KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets kommunkansli har tagit fram förslag till sammanträdesschema för 2022 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. Schemat innehåller också förslag på när 
nyvalda kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen ska sammanträda första gången. 
 
Enligt praxis i Höganäs kommun föreslår avgående kommunfullmäktige samt kommunstyrelse 
tillträdande kommunfullmäktige samt kommunstyrelse sammanträdesdatum för resterande del av 2022, 
det vill säga för perioden 18 oktober till den 31 december 2022. Dessa datum måste dock fastställas vid 
tillträdande kommunfullmäktige samt kommunstyrelses första sammanträde den 17 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 oktober 2021, § 115, 
Kommunledningskontoret, förslag på sammanträdesdagar för år 2022 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt dess utskott, daterad den 1 oktober 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att fastställa mötesdagar för perioden 1 januari 2022 till 14 oktober 2022, för nuvarande mandatperiods 
kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 2021, 
  
att fastställa måndagen den 17 oktober 2022 klockan 18:30 som tillträdande kommunfullmäktiges 
första sammanträde, 
  
att föreslå mötesdagar för perioden 17 oktober 2022 till 31 december 2022, för tillträdande 
kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 2021. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa mötesdagar för perioden 1 januari 2022 till 14 oktober 2022, för nuvarande mandatperiods 
kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 2021, 
 
att fastställa måndagen den 17 oktober 2022 klockan 18:30 som tillträdande kommunfullmäktiges 
första sammanträde, 
 
att föreslå mötesdagar för perioden 18 oktober 2022 till 31 december 2022, för tillträdande 
kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 2021. 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2021-11-09    
 

SIGNATUR   
 
  

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-12-09
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Sammanträdesschema 2022 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess utskott 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kommunkansli har tagit fram förslag till sammanträdesschema för 2022 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott. Schemat innehåller också förslag på när nyvalda 
kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen ska sammanträda första gången. 
 
Enligt praxis i Höganäs kommun föreslår avgående kommunfullmäktige samt kommunstyrelse tillträdande 
kommunfullmäktige samt kommunstyrelse sammanträdesdatum för resterande del av 2022, det vill säga 
för perioden 18 oktober till den 31 december 2022. Dessa datum måste dock fastställas vid tillträdande 
kommunfullmäktige samt kommunstyrelses första sammanträde den 17 oktober 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, förslag på sammanträdesdagar för år 2022 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt dess utskott, daterad den 1 oktober 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att fastställa mötesdagar för perioden 1 januari 2022 till 14 oktober 2022, för nuvarande mandatperiods 
kommunstyrelse och dess utskott enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 
2021, 
 
att fastställa den 17 oktober 2022 efter kommunfullmäktiges sammanträde som tillträdande 
kommunstyrelsens första sammanträde, 
 
att föreslå mötesdagar för perioden 18 oktober 2022 till 31 december 2022, för tillträdande 
kommunstyrelse och dess utskott enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 
2021, 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa mötesdagar för perioden 1 januari 2022 till 14 oktober 2022, för nuvarande mandatperiods 
kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 2021, 
 
att fastställa måndagen den 17 oktober 2022 klockan 18:30 som tillträdande kommunfullmäktiges första 
sammanträde, 
 
att föreslå mötesdagar för perioden 18 oktober 2022 till 31 december 2022, för tillträdande 
kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2022 daterad den 1 oktober 2021. 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Jacob Derefeldt 

  Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESSCHEMA 2022

Januari
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 1 3 4 5 Trettondagsafton 6 Trettondedag jul 7

Vecka 2 10 11 12 13 14

Kommunstyrelsen

Vecka 3 17 18 19 20 21

KS näringslivsutskott

Vecka 4 24 25 26 27 28

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott KS miljöutskott Kommunfullmäktige

bereder KUF årsredovisning 2021 bereder KS förvaltningars årsredovisning 2021

KS planutskott

Vecka 5 31

Februari
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 5 1 2 3 4

Vecka 6 7 8 9 10 11

Kommunstyrelsen

beslut om KS förvaltningars årsredovisning 2021

Vecka 7 14 15 16 17 18

Sportlov 8 21 22 23 24 25

KS arbetsutskott Kommunfullmäktige

bereder årsredovisning 2021

KS planutskott

Vecka 9 28

Mars
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 9 1 2 3 4

KS kultur- och fritidsutskott

Vecka 10 7 8 9 10 11

Kommunstyrelsen

bereder årsredovisning 2021

Vecka 11 14 15 16 17 18

Vecka 12 21 22 23 24 25

KS arbetsutskott KS näringslivsutskott

beslutar planeringsramar 2023

KS planutskott

Vecka 13 28 29 30 31

KS kultur- och fritidsutskott KS miljöutskott Kommunfullmäktige

årsredovisning 2021

April
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 13 1

Vecka 14 4 5 6 7 8

Bryggangruppen

Påsklov 15 11 12 13 14 15 Långfredagen

Kommunstyrelsen

Vecka 16 18 Annandag påsk 19 20 21 22

Vecka 17 25 26 27 28 29

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott Kommunfullmäktige

KS planutskott

Ekonomidialog med nämnder, bolag och 

presidier
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Maj
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 18 2 3 4 5 6

Vecka 19 9 10 11 12 13

Kommunstyrelsen

Vecka 20 16 17 18 19 20

KS miljöutskott KS näringslivsutskott

Kommunfullmäktige

Vecka 21 23 24 25 26 Kristi himmelfärdsdagen 27

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott

bereder KUF budgetförslag 2023 bereder KS förvaltningars (exkl. KUF) budgetförslag 2023

KS planutskott

Vecka 22 30 31

Kommunstyrelsen

beslutar om KS förvaltningars budgetförslag 2023

Juni
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 22 1 2 3

Vecka 23 6 Sveriges nationaldag 7 8 9 10

Vecka 24 13 14 15 16 17

Kommunfullmäktige

Vecka 25 20 21 22 23 24 Midsommarafton

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott

bereder förslag till budget 2023 med flerårsplaner

KS planutskott

Vecka 26 27 28 29 30

Juli
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 26 1

Vecka 27 4 5 6 7 8

Vecka 28 11 12 13 14 15

Vecka 29 18 19 20 21 22

Vecka 30 25 26 27 28 29

Augusti
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 31 1 2 3 4 5

Vecka 32 8 9 10 11 12

Vecka 33 15 16 17 18 19

Kommunstyrelsen

Vecka 34 22 23 24 25 26

Kommunfullmäktige

Vecka 35 29 30 31

KS arbetsutskott KS miljöutskott

KS planutskott

Budgetdialog med presidier/ 

förvaltningschefer/ ekonomer
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September
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 35 1 2

KS näringslivsutskott

SÖNDAG

Vecka 36 5 6 7 8 9 11

Vecka 37 12 13 14 15 16

KS kultur- och fritidsutskott

beslutar om förvaltningens delårsrapport

Vecka 38 19 20 21 22 23

Kommunstyrelsen

beslutar om KS förvaltningars delårsrapport

Vecka 39 26 27 28 29 30

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott Kommunfullmäktige

bereder kommunens delårsrapport

KS planutskott

Oktober
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 40 3 4 5 6 7

Vecka 41 10 11 12 13 14

KS arbetsutskott

avstämning av budget 2023 med flerårsplaner

Kommunstyrelsen

bereder kommunens delårsrapport

Vecka 42 17 18 19 20 21

Kommunfullmäktige KS näringslivsutskott

val av presidium, val av kommunstyrelse, fastställande 

av sammanträdesdagar för resterande del av 2022

Kommunstyrelsen

val av utskott, fastställande av sammanträdesdagar för 

resterande del av 2022

Vecka 43 24 25 26 27 28

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott KS miljöutskott Kommunfullmäktige

KS planutskott beslutar om kommunens delårsrapport

Kommunstyrelsen

bereder budget 2023 med flerårsplaner

Höstlov 44 31

November
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Höstlov 44 1 2 3 4 Alla helgons afton

Kommunfullmäktige

beslutar om budget 2023 med flerårsplaner

Vecka 45 7 8 9 10 11

KF valberedning Kommunstyrelsen

beredning av val av revisorer samt kommunala organ

Vecka 46 14 15 16 17 18

Vecka 47 21 22 23 24 25

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott Kommunfullmäktige

val av revisorer samt kommunala organ

KS planutskott

Vecka 48 28 29 30

December
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 48 1 2

Vecka 49 5 6 7 8 9

Kommunstyrelsen KS näringslivsutskott (inför 2023)

Vecka 50 12 13 14 15 16

KS kultur- och fritidsutskott (inför 2023) KS arbetsutskott (inför 2023) KS miljöutskott (inför 2023) Kommunfullmäktige

KS planutskott (inför 2023)

Vecka 51 19 20 21 22 23

Vecka 52 26 Annandag jul 27 28 29 30

Val till riksdag, 

landsting och 

kommun

Detta, samt efterkommande förslag på 

datum för fullmäktiges, kommunstyrelsens, 

samt utskottens sammanträden förutsätter 

tillträdande kommunstyrelsens samt 

kommunfullmäktiges beslut
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Ängelholm/Helsingborgs flygplats 

Höganäs kommun är en av delägarna i Ängelholm/Helsingborgs flygplats, något 
som Liberalerna också var positiva till eftersom vi tror det är bra för både 
Höganäs kommun och hela Nordvästra Skåne att flygplatsen finns kvar. 
 
Dock behövs en bättre uppföljning av hur det går för Ängelholm/Helsingborgs 
flygplats och vi anser att medborgarna i kommunen, vars skattepengar 
bekostat kalaset, ska ha möjlighet till insyn. 
 

Via fullmäktige, som ju webbsänds, kan alla som så önskar ta del av 
rapporterna och kunna följa hur det går för flygplatsen. Det är också vårt 
ansvar som förtroendevalda att noga följa utvecklingen för att kunna vidta 
åtgärder och ta underbyggda beslut framöver. 
 

Därför yrkar vi: 

Att kommunfullmäktige ska få rapporter om utvecklingen minst en gång i 
halvåret 

Att rapporterna innehåller såväl ekonomiska kalkyler som framtidsprognoser 

 

 

För Liberalerna i Höganäs 

 

 

Louise Stjernquist            Ros-Mari Paulsson        Ulrika Adsersen 
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