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BAKGRUND OCH SYFTE 
 

BAKGRUND 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2011-12-14 § 331 om tidsbegränsat lov för fastighet Röret 9 
(Röret 7 och Röret 9 har sedan under planarbetet slagits samman till en ny fastighet som 
fått fastighetsbeteckningen Röret 12.) i Höganäs. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt 
område med angiven markanvändning industriändamål och inom lokalt bevarandeintresse 
för kulturmiljö. Tidsbegränsat lov avser ändrad användning från lokal för industriändamål 
till lokal för industri, handel, hantverk och kontor. I samband med bygglovsprövning 
beslutade byggnadsnämnden att föreslå planutskottet att initiera planläggning av Röret 9.  
uppdrog därför 2012-05-08 KS § 107 åt planavdelningen att i enlighet med Fördjupad 
Översiktsplan för Höganäs och Väsby upprätta en ny detaljplan för Röret 9 m fl. 

 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen för att bekräfta pågående 
verksamheter och för att möjliggöra att platsen kan vidareutvecklas som verksamhets- 
och handelsområde. Syftet är också att säkra tillfarten till området via allmän platsmark 
samt att genom bevarandeskydd säkerställa industribebyggelsens kulturhistoriska värden. 
 
 

PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Röret 9 m fl handläggs enligt normalt planförfarande, dvs. genom 
plansamråd och formell granskning. Program behövs inte eftersom planuppdraget har 
stöd i den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby. Planen antas av 
kommunfullmäktige.  
 

PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 28 maj till den 18 juni 2013. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
Lokaltidningen, kommunens hemsida den 22 maj 2013 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla.  
 
Samrådsmöte hölls den 28 maj 2013 i Höganäs. Sammanlagt deltog 2 personer och 3 
tjänstemän (Karolina Bjerler, planarkitekt, ansvarig handläggare, Juliet Leonette-Lidgren 
planarkitekt och Mila Sladic, planchef) från kommunen.   
 
Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och 
synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: 
 
 

 Försvinner alla företag från planområdet? 

Kommentar: Nej, syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för företagarna inom området 
att finnas kvar. 

 

 Parkeringsfrågan är inte så lätt där borta.  

Kommentar: Parkering och trafik i området fungerar inte problemfritt idag och det finns 
utrymme för förbättringar och effektivisering. Detaljplanen redovisar och behandlar frågorna och ger 
förslag på några åtgärder som kan förbättra situationen, särskilt vad gäller framkomligheten för 
utryckningsfordon. En parkeringsbeläggningsundersökning för planområdet har gjorts inför 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2017-01-23,                      DETALJPLAN FÖR RÖRET 12 M FL 

 
3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

granskningen för att kartlägga parkeringsbehovet. Resultatet av denna sammanfattas i 
granskningsversionen av planbeskrivningen.  
I detaljplanen anges en stor del av den idag obebyggda marken som mark som inte får bebyggas. 
Syftet med detta är i huvudsak att marken behöver hållas fri för parkeringsändamål. Den 
parkeringsyta inom Röret 2 i planområdets södra del som idag används av Höganäs Verkstad 
planläggs som parkeringsyta för att säkerställa denna funktion.   

 

 Äger kommunen all mark runtomkring? 

Kommentar: Inom planområdet äger kommunen fastigheten Röret 6. Runt planområdet äger 
kommunen mark norr om planområdet, anslutande lokala gatufastigheter samt ett till planen 
anslutande område söder om planområdet som sträcker sig längs med den gamla banvallen.  

 

 Hur framgår det i planen att det får vara livsmedelsförsäljning?’ 

Kommentar: Markanvändningen Centrum (C) möjliggör även livsmedelshandel. 

 

 Är det ok med livsmedel så nära Höganäsbolaget? 

Kommentar: Närheten till Höganäsbolagets verksamhetsområde utgör inget hinder för 
livsmedelshantering inom planområdet. 
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 9 yttranden 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 inkomna samrådsyttranden har varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 

TELIASONERA SCANOVA ACCESS (2013-05-27) har inget att erinra. 
 

SOCIALFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2013-06-04) har inget att erinra. 
 
Socialförvaltningen ställer sig i övrigt positiva till den planerade förändringen av området. 
Närhet till handel och sociala mötesplatser är viktiga för samhället. I planeringen är det 
angeläget att behovet av skyddade gångbanor och cykelvägar beaktas vilket framgår av 
detaljplanen. Detta är positivt. Slutligen kan nämnas att centralt belägna möteslokaler 
efterfrågas av både föreningar och pensionärsorganisationer. 

 
HÖGANÄS ENERGI AB (2013-06-05) har inget att erinra. 

 

FASTIGHETSÄGARE TILL RÖRET 7 OCH 9, SENARE RÖRET 12 (2013-06-17)  
erinrar följande; 
 
Området mellan byggrätt och befintlig byggnad ges byggrätt. Tanken idag är att uppföra 
ett skärmtak för uteservering till Garage (restaurang i den befintliga byggnaden) bygglov 
är inlämnat och under beredning. (Synpunkten avser yta mellan befintlig byggnad mot 
Bruksgatan och ny föreslagen byggrätt nordöst om denna.) 
 
2 våningar och högre byggnadshöjd på befintligt enplanshus mot Bruksgatan. Vi är av 
uppfattningen att en högre byggnad ej hade skymt eller på annat vis stört områdets 
karaktär. 

 
Ovanstående punkt gäller även den nya byggrätten. (Synpunkten avser föreslagen ny 
byggrätt nordöst om befintlig byggnad mot Bruksgatan.)  

 
Byggrätt ges för en del av marken för en breddning av det tillbyggda köket. Detta för att i 
första hand klä in ventilationsutrustningen. Men även en ny utrymningsväg. Saluhallen har 
även framfört önskemål om någon form av uteservering norr om köket, i anslutning till 
restaurangen på övre plan. (Finns ingen genomarbetad plan på hur detta skulle se ut.) 
(Synpunkten syftar till markområde mellan saluhallen och byggnad och byggrätt mot 
Bruksgatan.) 

 
Värnet ges möjlighet att förvanskas (reversibelt). Finns idéer om växthus på taket och 
annat. 

 
Byggrätt ges för förlängning av huvudbyggnaden. (Synpunkten avser utökad byggrätt i 
anslutning till saluhallens södra fasad, mellan befintlig byggnad och intilliggande 
infartsgata.)  
 

Kommentar: En ny bedömning har gjorts vad gäller byggrätter för fastigheten. Hänsyn har då 
tagits till nödvändigheten av att bibehålla obebyggda ytor inom fastigheten för att kunna lösa behoven för 
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logistik och parkering. Hänsyn har också tagits till verksamheternas behov av att kunna utvecklas och 
förändras varför möjligheten till ytterligare byggnadstillägg och/eller tillbyggnader har möjliggjorts där så 
ansetts lämpligt utan att riskera att den bevarandeskyddade huvudbyggnaden och den historiska 
industrimiljön inom planområdet förvanskas. 
 
 

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN (2013-06-14) erinrar följande; 
 
Bland planbestämmelserna finns under rubriken ”Användning av mark och vatten” en 
bestämmelse benämnd ”J100" som föreskriver ett skyddsavstånd om minst 100 meter till 
omkringliggande bostadsbebyggelses fastighetsgräns. Utanför det berörda planområdet 
ligger i nordöst flera bostadsfastigheter på ett avsevärt kortare avstånd än detta uppsatta 
mått. Syftet med bestämmelsen blir därmed svårtolkat och kan begränsa användningen av 
industriområdet till endast en mindre del eftersom bostadsfastigheterna ligger på ett så 
kort avstånd. Vidare tas det heller ingen hänsyn till denna detaljplan vid en eventuell 
fastighetsbildning utanför planområdet och syftet med bestämmelsen ”J100” bör 
klargöras tydligare. 
 

Kommentar: Användningen J100 har i granskningsförslaget ändrats till J1 med en specificering 
att användningen tillåter verksamheter med krav på 25 meter skyddsavstånd till bostäder. Denna 
specificering innebär möjligheten för den pågående verksamheten inom aktuell fastighet att finnas kvar 
även i framtiden i den form den bedrivs idag. Skyddsavståndet om 25 meter är baserat på att 
verksamheten hanterar brandfarlig gas vilket, enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter, kräver detta 
skyddsavstånd till bostäder. Planområdet bedöms idag inte som lämpligt för verksamheter som kräver 
100 meter skyddsavstånd till bostäder. Det anses helt enkelt inte förenligt med god stadsbyggnad att 
tillåta denna typ av verksamheter i en stadskärna då detta oundvikligen skapar barriäreffekter och får 
funktionsseparering som följd. Nuvarande verksamhet utgör dock endast begränsad påverkan på sin 
omgivning varför denna kan anses lämplig för platsen. 
 
 

E.ON GAS SVERIGE AB (2013-06-17) erinrar följande; 
 

Inom planområdets gräns, längs med Kullagatan och Bruksgatan har E.ON Gas en 
distributionsledning för natur- och biogas, samt en servisledning in till byggnad. Innan 
arbetet påbörjas bör kontakt tas med E.ON Gas för ledningsvisning. 
 
Distributions- och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN 2011) 
som bland annat innebär ett minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse 2 meter samt närmaste gräns för område med förväntade 
grävningsaktiviteter på 2 meter. 
Plantering av träd bör ej ske närmare gasledning än 2,5 meter. För att minska risken för 
skador på träd i samband med eventuella arbeten med ledning, rekommenderas att träd i 
närheten förses med rotskydd. 

 
I Planbeskrivningen på sidan 15, under stycket Teknisk Försörjning bör det av texten 
framgå att E.ON Gas Sverige AB har befintlig gasledning i området. 
 
Av plankartan framgår det att utfart ska anordnas i området. Om utfart ska anläggas där 
E.ON Gas distributionsledning finns så ska Energigasnormens regler (se ovan) efterlevas. 
I kapitel 6 och stycket 6.2.3 framgår det att gasledningen ska ha minst 1,0 m täckning. 
 
Där en av de planerade byggnaderna avses att placeras har E.ON Gas en servisledning för 
natur- och biogas. Denna kommer att behöva flyttas för att planen ska kunna 
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genomföras. Frågor som avser ledningar som skall flyttas bör vad gäller tidpunkter, 
säkerhetsområden, ersättningar och exakt läge utredas i tidigt projekteringsskede.  
E.ON Gas förutsätter att exploatören står för eventuella kostnader såsom flyttning och 
särskilda försiktighetsåtgärder med mera som måste vidtas kring ledningarna på grund av 
planens genomförande. 

 

Kommentar: Vad gäller föreslagen utfart för utryckning som går över E.ON:s befintliga 
gasdistributionsledning rör sig detta om att bekräfta Räddningstjänstens befintlig utfart som redan är i 
bruk. Om det idag inte föreligger några problem vad gäller täckningen av aktuell ledning så ska inte 
heller genomförandet av detaljplanen behöva innebära några risker vad gäller ledningens skydd. 

 
 

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2013-06-19) erinrar följande; 
 
Planförslaget medger industri och lager med skyddsavstånd 100 meter till 
omkringliggande bostadsbebyggelses fastighetsgräns. Det är dock bara cirka 20-25 meter 
Länsstyrelsen menar att kommunen måste ta ställning till vilken del av kvartersmarken 
som är lämplig för ändamål med skyddsavstånd och redovisa eventuella konflikter med 
pågående markanvändning. 

 
Länsstyrelsen ser ett behov av att kommunen och trafikverket får en samsyn gällande 
föreslagen utfart. 

 

Kommentar: Användningen J100 har i granskningsförslaget ändrats till J1 med en specificering 
att användningen tillåter verksamheter med krav på 25 meter skyddsavstånd till bostäder. Denna 
specificering innebär möjligheten för den pågående verksamheten inom aktuell fastighet att finnas kvar 
även i framtiden i den form den bedrivs idag. Skyddsavståndet om 25 meter är baserat på att 
verksamheten hanterar brandfarlig gas vilket, enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter, kräver detta 
skyddsavstånd till bostäder. Planområdet bedöms idag inte som lämpligt för verksamheter som kräver 
100 meter skyddsavstånd till bostäder. Det anses helt enkelt inte förenligt med god stadsbyggnad att 
tillåta denna typ av verksamheter i en stadskärna då detta oundvikligen skapar barriäreffekter och får 
funktionsseparering som följd. Nuvarande verksamhet utgör dock endast begränsad påverkan på sin 
omgivning varför denna kan anses lämplig för platsen. 
 
Vad gäller föreslagen utfart mot Kullagatan från Röret 8 som Trafikverket motsatte sig har denna tagits 
bort i granskningsförslaget. 

 
 

TRAFIKVERKET (2013-06-24) erinrar följande; 
 
Kommunen föreslår i planhandlingarna en ny anslutning till väg 111. Väg 111 är en 
genomgående väg där framkomligheten värnas och Trafikverket kan inte acceptera den 
föreslagna anslutningen.  

Kommunen och Trafikverket har vid möte hösten 2012 diskuterat möjligheten att i en 
åtgärdsvalsstudie studera väg 111 och 112. Vid mötet beslutades att kommunen skulle 
arbeta fram ett förslag till överenskommelse om en sådan åtgärdsvalsstudie. Något förslag 
har dock ännu inte inkommit till Trafikverket. Trafikverket ställer sig mycket tveksamma 
till genomförande av nya exploateringar och åtgärder som påverkar väg 111 och 112 
innan en åtgärdsvalsstudie för dessa vägar är genomförd. Det nu aktuella planförslaget 
bör ingå som en del i en åtgärdsvalsstudie. Trafikverket anser därför att planen ska 
invänta åtgärdsvalsstudien.  

Av planhandlingarna framgår inte om och i så fall hur mycket trafikökning detaljplanen 
beräknas generera. Om planen beräknas ge ökade trafikflöden måste kommunen ta fram 
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en trafikutredning som visar hur mycket trafik som kommer att genereras till följd av 
detaljplanen och hur denna fördelar sig på och påverkar det omgivande väg- och 
gatunätet.  

Trafikverket förutsätter att området i sin helhet planeras och utformas så att gällande 
riktvärden för buller innehålls. Trafikverket förutsätter att kommunen bekostar eventuella 
nödvändiga bullerskyddsåtgärder. 

Kommentar: Föreslagen utfart från Röret 8 mot väg 111 har i granskningsförslaget tagits bort. 
Enda kvarstående utfart från planområdet mot väg 111 är räddningstjänstens befintliga 
utryckningsutfart som bekräftas i detaljplaneförslaget. 

Planområdet ingår i ett större kvarter som står utpekat som förädlingsområde i den fördjupade 
översiktsplanen. Kvarteret ingår i ett strategiskt stråk som kopplar övre delen av Höganäs centralort med 
centrum och nedre, samt framtida exploateringsområden i norr. I denna förädlingsprocess ingår att 
utveckla området, att tillgängliggöra och sammankoppla, med kringliggande strukturer. Den föreslagna 
utfarten var tänkt som ett led i att koppla samman stadsdelarna och att bryta den barriäreffekt som 
kvarteret idag skapat. Kommunen arbetar fortfarande för att skapa nya rörelsestråk genom detta kvarter 
men tittar nu istället på andra lösningar som inte kräver den tidigare föreslagna utfarten. 
 
 

HÖGANÄS AB OCH HÖGANÄS SWEDEN AB (2013-06-28)  
nedan gemensamt benämnt Bolagen, erinrar följande; 
 
Bolagen, som i samband med fastställande av planerna, har för avsikt på basis av 
pågående diskussioner med kommunen, att överlåta delar av sina fastigheter till 
kommunen, och skall där vid ges erforderliga rättigheter såsom rättigheter såsom 
ledningsrätt i de överlåtna områdena. I den mån det är erforderligt skall detta beaktas i 
detaljplanen. 
 
Bolagens tillfarter till huvudkontor m fl byggnader samt tillfart till och lastbilsparkering 
berörs. Åtkomst och säkerställande av dessa funktioner ser Bolagen som väsentligt att få 
säkerställt i detaljplanen. 
 
Höganäs Sweden AB är en så kallad Sevesoanläggning. Räddningstjänsten har en 
strategisk och viktig funktion i bolagets förebyggande säkerhetsarbete. Befintliga 
insatsvägar till Bolagens områden skall säkerställas i detaljplanen.  
 
Med tanke på planområdets industriella historia bör inte användning av området inom 
detaljplanen tillskrivas funktioner som ger en förhöjd risk för exponering av eventuellt 
förekommande föroreningar. Vid bedömning av funktioners lämplighet torde användning 
som medger en framtida klassning som ’mindre känslig markanvändning’ enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar för metod för inventering av förorenade oråden (s k 
MIFO) kunna tillämpas. 

 

Kommentar: De ledningsrätter och/eller servitut som kan komma att bli nödvändiga på grund 
av Bolagens överlåtelse av mark till kommunen kommer att tas fram i samband med den 
fastighetsförrättning som överlåtelsen kräver. Det kan även hända att vissa levande ledningsrätter och 
servitut förlorar sitt syfte i samband med denna marköverlåtelse och ändrade markanvändning. I detta 
fall kan även dessa aktiva ledningsrätter och servitut ses över vid fastighetsförrättningen och eventuellt 
släckas. 
 
Tillfarter till Bolagens huvudkontor och parkeringar säkras i detaljplanen genom att överlåten mark som 
idag utgör tillfart för Bolagen omvandlas till allmän platsmark och får markanvändningen Gata. Denna 
gata blir alltså allmäntillgänglig och fungerar som tillfart för samtliga intilliggande fastigheter. 
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Tillfartsgatan som räddningstjänsten använder för utryckning säkras i detaljplanen som allmän 
gatumark. Den fastighetsgräns för Röret 12 som gränsar mot gatumarken förses med utfartsförbud för de 
delar som idag inte utgörs av befintliga utfarter. Detta hindrar att parkering anläggs längs med gatan på 
ett sätt som ger backrörelser ut i gatan som riskerar att hindra framkomligheten vid utryckning. 
Planförslaget ger i planbeskrivningen även förslag på vidare åtgärder som exempelvis parkeringsförbud på 
vissa sträckor längs gatan för att underlätta framkomligheten i utryckningssituationer. Dock kan inte 
framkomligheten säkras ytterligare i detaljplanen utan detta måste göras genom kompletterande 
trafikföreskrifter.   
 
Markanvändningar av typen känslig markanvändning har inte tillåtits inom planområdet. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 9 yttranden inkommit. Sex av dessa yttranden innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket och fastighetsägare till Röret 7 och Röret 9 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget.  
 
Ansökan om bygglov för ändrad färgsättning för den låga byggnaden inom Röret 7 (Nu 
Röret 12) inkom till bygglovsavdelningen 2013-08-13 under pågående detaljplaneprocess. 
Bygglovsansökan gällde att måla byggnaden svart. Planavdelningen ansåg att fasadkulören 
inte var lämplig med tanke på byggnadens kontext med intilliggande kulturhistorisk 
bebyggelse. Ansökan beviljades mot planavdelningens rekommendationer. 
 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 

 Planområdet har utökats med en liten yta allmän platsmark Gata i planområdets 
södra hörn för att länka samman denna detaljplan med en planerad kommande 
detaljplan som kommer att ansluta till denna del av detaljplanen.  
 

 Föreslagna användningar ändras för att anpassas till idag gällande planbestämmelser: 
Jm/K/H (Röret 12) blir C/Z, T1/Jm (Röret 6) blir T/Z/K, Jm/K, J100/Jm/K blir 
J1/Z/K. Samtidigt utökas tillåtna markanvändningar ytterligare jämfört med 
samrådsförslaget. 
 

 Samtliga byggrätter inom planområdet har setts över och ändrats. Tidigare 
föreslagna byggrätter har både tagits bort eller minskats men nya byggrätter har 
också tillkommit. 
  

 Del av tidigare föreslagen prickmarkerad mark har ändrats till korsmarkerad mark 
för att möjliggöra mindre tillbyggnader och byggnadstillägg där så ansetts lämpligt. 

 

 Tillkommande extra utfart från Röret 8 mot Kullagatan har tagits bort. 
Utfartsförbud längs hela gränsen mot Kullagatan gäller med undantag för 
räddningstjänstens befintliga utryckningsutfart. 

 

 Bevarandeskydd för byggnader inom planområdet har setts över igen och utökats. 
 

 J100 ändras till J1 vilket tillåter verksamheter som kräver ett skyddsavstånd på 25 
meter till bostäder. 

 

FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  

 Fastighetsägare till Röret 12. 
 

FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 

 Utökad byggrätt för Röret 12 enligt fastighetsägarens önskemål. Viss utökad byggrätt 
i förhållande till befintlig bebyggelse har dock medgivits där så ansetts lämpligt. 

 
 
 


